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Şimon Atsadik “Dünya üç şey üzerinde durur” der :
Tora öðrenmek,
Avoda ( Tanrý’ya hizmet = Dua ),
Gemilut Hasadim ( Ýyilik yapmak )
Toplumumuzda Avoda, sinagoglarýmýzda yerine getirilirken, Gemilut Hasadim de birçok kurumlarýmýzýn
devamlýlýðý ve bu kurumlardaki gönüllüler sayesinde
en iyi şekilde yerine getirilmektedir. Yaşamýmýzýn her
anýný kutsallaştýrmamýzý saðlayan ýşýðýmýz Tora ve bu
ýşýðý almak için gereken yol olan Tora öðrenimi :
Hahamlarýmýzýn dediði gibi “Tora öðrenmek için zaman
ayýr ve bunun için kendine bir öðretmen seç ( Ase Leha
Rav) “. Biz bu amaçla 15 yýldýr her hafta Rav Yitshak
Haleva ‘nýn önderliðinde başlayýp bugün de Rav Nafi
Haleva ile devam ettirdiðimiz Tora sohbetleriyle
yaşamýmýza anlam kattýk. “Ýki kişi bir araya geldiðinde
ve Tora konuşulduðunda Tanrý aralarýnda yer alýr ve
ortam kutsiyet kazanýr”. Bu ortamý bize saðlayan Ravlarýmýza şükran ve saygýlarýmýzý sunarýz. Kendimizi bu
konuda geliştirdikçe çevremize de bunu aktarmaya ve
çeşitli vesilelerle çýkardýðýmýz kitaplar sayesinde de
toplumumuzu bilinçlendirmeye ve bilgimizi paylaşmaya başladýk. Ancak, yaptýklarýmýzýn hiçbiri engin
11

Tora’mýzý okuyup anlamaya yönelik derin bir çalýşma
deðildi.
Ým En Kemah En Tora
Ým En Tora En Kemah

Un yoksa Tora da yoktur
Tora yoksa Un da yoktur

Yahudilik maddiyatla maneviyatýn bir bütün olduðunu ve
birbirinden kopamayacaðýný belirtmektedir.
Un kendi başýna bir gýda deðildir ve insaný doyurmaz.
Ýşlenmeyip kendi halinde býrakýldýðýnda hiçbir işlevi
yoktur; üzerinde çalýşýlmalý, yoðurup sevgi ve sabýrla
şekillendirilmelidir. Tora’yý da hayatýmýz boyunca
küçük yaştan itibaren okumak, dinlemek, öðrenmek,
üzerinde durup düşünmek, yorumlamak, uygulayýp
gelecek kuşaklara devretmek gerekir. Tora’sýz hayat;
çiçek açmayan bir aðaca, susuz, aç bir bedene benzer.
Bu yüzden görevimiz gelecek nesillerin saðlam köklere, her türlü fýrtýna ve rüzgara karşý dayanýklý dallara
sahip aðaçlar gibi olmasýný saðlamaktýr.
Ým Lo Ahşav Ematay ?

çevirisi projesini başlattýk. Tora’nýn ilk kitabý Bereşit’i
bitirerek toplumumuza sunmaktan büyük gurur ve
mutluluk duyuyoruz. Tanrý bu projeyi tamamlamamýza yardýmcý olsun.
Kitabýn toplumumuzun yaşamýna ýşýk ve tüm insanlýða barýş getirmesini dileriz.
Baruh şeeheyanu Vekiyemanu Veigiyanu Lazeman
aze .... Bizi yaşatan , ayakta tutan ve bu günlere eriştiren
Tanrýmýz Mübarektir

şimdi deðilse ne zaman ?

Bizler bu amaçla yola çýkarak, Tora’yý öðrenme ve
öðretme konusundaki eksikliði gider-meye yönelik
Tora’nýn açýklama ve yorumlarýyla birlikte Türkçe
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BET DÝN

Tora ile ilgili zamanýmýza kadar, anladýðýmýz dilde herhangi bir yorum aransa idi bulmak imkansýzdý. Konuyu tercüme etmekten ileri gidilemezdi.

Rav Yitshak Haleva

Rav İzak Alaluf

Rav Moşe Benveniste

Rav Nafi Haleva

Rav Yeuda Adoni

Rav İzak Peres
Elul 5762
Eylül 2002

Amerika ve Avrupa ülkelerinde buna bir çözüm bulan bilgi sahibi kişiler, Ýngilizce ve Fransýzca yorumlar
yaparak halký bilinçlendirdiler. Fakat Türkçe olarak
Tora yorumu bulmak imkansýzdý.
“Haftanýn Peraşasý” adý ile çýkan haftalýk broşürlere
ilaveten daha geniş bilgi veren yorumlar kitabý güneş
gibi doðdu.
Öðrenmek isteyenleri aydýnlatacaðý, Tora’ya susamýş
kişilere hayat vereceði umudundayýz.
Yalnýz Bereşit bölümünü içeren bu güzel kitabý hazýrlayan herkese başarýlar diler devamýný Ulu Tanrý’dan
dileriz.
YEŞALEM AD... PAOLEHEM
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“Ki ? Hohmathem Uvinathem Leene Aamim Tora
sizin, dünyanýn hikmet anlayýşý olacaktýr“
Ýnsanlýk tarihinin bilinen ilk din disiplini Museviliðin
Tanrýsal kaynaklý metni “Tora”, atalarýmýz Ýsrailoðullarý aracýlýðýyla tüm insanlýða hediye edildiði andan
başlamak üzere yeryüzü yaşamýný çok derinden etkilemiş olup, insanlýðý en geniş anlamýyla doðruya, iyiliðe
ve güzelliðe yönlendiren bu etkisini sonsuza kadar
sürdüreceði kuşkusuzdur.
“Tora”nýn ezeli ve ebedi niteliðinin temel nedeni,
O’nun doðrudan Tanrýsal kaynaklý oluşu konusunda
hiçbir kuşkuya yer olmayýşý ve bu niteliðinin Tanrýsal
teminat altýnda bulunmasýdýr.
Bunun yanýnda, atalarýmýz Ýsrailoðullarý’ndan başlamak üzere biz Museviler’in her devirde ve her nesilde
“Tora’yý insanlýða hediye edildiði aynýlýkta koruyup
O’nu geleceðe aktarma konusunda gösteregeldiðimiz
özen, buyruklarýný tümüyle yerine getirmede sergileyegeldiðimiz duyarlýlýk ve bu kutsal metne getiregeldiðimiz açýklama ve yorumlamalar, “Tora”nýn; bizlere
tebliðinden bu yana yaklaşýk 34 asýr geçmiş olmasýna
karşýn O’nun yalnýz güncelliðini korumasýna deðil,
insanlýðýn geleceðine de yönelik olarak en hakiki yol
gösterici olmasýnýn ana nedenleri olmuştur.
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Gerçekten de Musevi din disiplini, “Tora” içinde
açýkça belirtilen ilahi maksatlarla çelişmemek üzere,
tüm kutsal metinlerin açýklanma ve yorumlanmasýný
teşvik ettiði gibi, bunu her Musevi inançlýsý için kutsal
bir ödev olarak nitelendirir.
Musevi din disiplinine ilişkin külliyatlarýn, niceliksel
bakýmdan da, niteliksel bakýmdan da, neredeyse başkaca hiçbir disiplinde rastlanamayacak kadar çok
çeşitliliði ve çok renkliliði, bu ödev-lendirmenin biz
Musevi inançlýlarýnca ne derecede istekle üstlenildiðine ve bu alanda yapýlan fikri çalýşmalarýn zenginliðine
ilişkin en belirgin kanýtlara işaret eder.
şu anda elimizde bulundurduðumuz bu kitap, işte böylesi bir gönüllü üstlenimin Musevi gelenekleri çerçevesindeki en yeni ve bence en isabetli ürünlerinden
biri olarak somutlaşmýş bulunmakta, bu arada çok
önemli bir boşluðu doldurucu vasfýyla da belirgin bir
önem taşýmaktadýr.
Musevi kültürü kavramýný bence çok doðru anlayan
bir grup aydýn gencimizin girişimiyle başlatýlan ve
tamamlandýðýnda hiç kuşku duymuyorum ki mükemmel bir eser niteliðine kavuşacak olan bu çalýşma,
kutsal “Tora”mýzý özgün metninden okuyamayan din17

daşlarýmýz için çok mükemmel bir rehber olacaðý gibi,
Musevilik konusunda daha fazla bilgi edinmek isteyen
araştýrmacýlar için de birinci elden yetkin ve güvenilir
bir kaynak oluşturacaktýr.
Bu konuda beni asýl duygulandýran, bu bir grup aydýn
gencimizin giriştikleri bu gerçekten büyük işte gösterdikleri azim, irade ve özverili çalýşmadýr. Bu gençlerimiz “Tora”mýzýn en önemli buyruklarýndan olan “
Lilmod Ulelamed Lişmor Velaasot Öðrenip-Öðretme
ve Ödevlenip-Uygulama” ilkelerini anlayýp deðerlendirmedeki maharetleri bence her türlü takdir duygusunun üstündedir.
Bendeki; Museviliðin böylesi gönüllü aydýn dindaşlarýmýzýn omuzlarýnda yücelmesini sürdüreceði konusundaki güveni tazeleyen bu gençlerimize teşekkür
ediyor, onlarý kutluyor ve başlattýklarý işi tamamýna
erdirmek için göstereceklerinden emin bulunduðum
gayretlerine dualarýmla katýlýyorum.
Hizku Veimtsu Veasu Hayil
Hahambaşý Vekili
Rav Yitshak Haleva
Elul 5762
Eylül 2002
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Önsöz
Neden?
Çoðunluðu 15. yüzyýlýn sonunda Ýspanya ve çevresinden göç etmiş olan Türkiye Yahudileri içinde çok az
kişi, Yahudilik’in temel kitabý olan Tora’nýn, ondaki
derin ve eşsiz öðretinin güzelliðini tatmaya hak kazanabilmişti. Bunun en önemli sebebi Yahudilik’in anadili olan Ýbranice konusunda halk içindeki genel bilgi
eksikliðiydi. Böyle bir ortamda, Rabi Yaakov Huli
ortaya çýkmýş, halkýn anlayabilmesi için Ladino dilinde yazdýðý Meam Loez adlý eşsiz yapýtýný oluşturmuştu.
Rabi Yaakov bu eserinde Tora’yý en başýndan itibaren
ele alan, gerek Talmud, gerek Alaha, gerekse de Midraş kaynaklý bilgilerden, muhteşem bir antoloji oluşturmuştu ve neredeyse her eve giren bu kitabýn okunmadýðý masa yok gibiydi. Bu şekilde halk, mirasýna
tekrar aşina olabilmişti.
Artýk Ladino’nun da Türkiye’de unutulmaya yüz tuttuðu bir ortamda, Ýbranice’ye de çok aşina olmayan
Türkiye Yahudileri için Tora, ister istemez bir bilinmeyen haline gel-meye başladý. Yahudiler ne yazýk ki
Yahudilik’i, kendisinden deðil dýş kaynaklardan öðrenmek, önemli bir bölümü yanlýş, hatalý ya da sorunlu
olan çeşitli bilgi ve felsefelere maruz kalmak zorunda
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kaldýlar. Bu sebeple Rabi Yaakov’u çok daha küçük
bir çapta örnek alarak, Tora’yý, 3300 yýlý aşkýn bir
süredir “Yahudiler tarafýndan anlaşýldýðý ve uygulandýðý şekliyle”, açýklamalarla zenginleştirilmiş olarak ve
“Türkçe” hazýrlamaya karar verdik.
Hal-i hazýrda, Tora’nýn; daha doðrusu Tanah’ýn,
Kitab-ý Mukaddes şirketi tarafýndan yapýlmýş olan iki
çevirisi mevcut. Bunlarýn ilki oldukça eski bir Türkçe
ile yazýlmýş olduðundan, şirket yeni ve daha anlaşýlýr
bir çeviriyi piyasaya sürdü. Her iki çevirinin “metinsel
anlamda” oldukça titiz ve mükemmele yakýn bir çalýşma olduðu kesinlikle inkar edilemez. Ancak biz Yahudiler’i, ve Yahudilik hakkýnda “gerçek” bilgi almak
isteyen kişileri asýl ilgilendirmesi gereken, Tora metninin salt çevirisi deðil, bu metnin ve ardýndaki köklü
kanuni ve felsefi geleneðin eşliðinde “Yahudiler’ce
anlaşýlma ve uygulanma” şekli olmalýdýr. Zira Tora’nýn
herhangi bir çevirisi, metinsel ve filolojik bakýmdan
ne kadar doðru görünürse görünsün, geleneksel bazý
açýklamalarýn refakati olmadýðý sürece, yanýltýcý –
hatta özellikle Yahudi kanunu söz konusu olduðunda
“yanlýş” – olmaktan kurtulamaz. Daha da önemlisi;
Tora, Yahudiler için “Eski” Ahit deðildir. Ünlü otorite
Raşi’nin dediði gibi: “[Tora’nýn sözleri] Senin gözünde
bayat ve modasý geçmiş birer dogma gibi olmasýnlar; aksine Tora’yý herkesin öðrenmek için koştuðu yepyeni bir
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öðreti olarak gör” (Devarim 6:6, Raşi o.a.). Kýsacasý
Tora çevirisi konusunda aşaðýda geniş olarak belirtilen kriter ve endişeler, mutlaka göz önünde tutulmalýdýr. Her şeye raðmen Kitab-ý Mukaddes çevirilerinin
“metinsel” titizliði gözardý edilemez. Bu açýdan, çevirimiz bu noktada sadece Tora ile sýnýrlý kalacaðýndan,
özellikle açýklamalardaki, Tora’nýn beş kitabýnýn sonrasýna yapýlan göndermelerle ilgili fikir edinmek için
Kitab-ý Mukaddes çevirisi önemli bir yardýmcý olacaktýr. Bu sebeple, Tanah’ýn bölümlerinin Ýbranice isimleriyle, söz konusu kitaptaki isimleri eşleyen bir tabloyu
ileride bulabilirsiniz.
Çeviri Üzerine…
Bir çevirmen, elindeki kitabý çevirmeye başlamadan
önce, bir noktayý kesin olarak bilir: Çeviri hiçbir
zaman orijinalin deðerinde olamaz; zira özellikle dilden kaynaklanan nüanslarýn önemli bir bölümü çeviri
sýrasýnda yok olacaktýr. Hele söz konusu “kitap”,
Yahudilik’in en kutsal kitabý, yaşam rehberi, dünya
medeniyetinin temeli olan “Tora” olunca, elimizdeki
çevirinin, aslýnda orijinalin sadece “sonsuzda biri”
olmaktan öteye geçemeyeceði açýktýr. Zira burada söz
konusu olan, sadece dilden kaynaklanan kayýplar
deðildir.
Tora’daki birçok kural, sözcüklerin cümle içindeki
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dizilişlerine, hangi sözcüðün cümlenin neresinde ve
hangi sözcüðe yakýn kullanýldýðýna, ayný sözcüðün
Tora’nýn bambaşka bir yerinde hangi cümlede ne
pozisyonda yer aldýðýna ve bunun gibi birçok geleneksel yönteme bakýlarak türer. Özellikle de Ýbranice ve
Türkçe’nin, cümleiçi sözcük sýralamasý açýsýndan neredeyse tamamen zýt olduklarý düşünüldüðünde, tam bir
analizin çeviri metni üzerinde yapýlabilmesinin mümkün olmadýðý anlaşýlacaktýr.
Başka bir önemli sorun, deyimlerle ilgilidir. Tora’da
deyimlerin önemli bir yeri vardýr ve birçok çevirinin
yaptýðý gibi bunlarý olduklarý gibi çevirmek, metnin
gerçek anlamýný saptýracaktýr. Örneðin “Kelleyi koltuða almak” gibi bir deyimi, [özellikle de “koltuk” sözcüðünü de diðer anlamýna göre düşünerek!] deyimsel
anlamýnýn bilinmediði bir başka dile, olduðu gibi çevrildiðini bir düşünün!

kalmayacak, ayný zamanda “yanlýş” olacaktýr.
Talmud çeviri konusunda çok önemli bir öðretide
şöyle demektedir: “Bir pasuðu tam anlamýyla çeviren,
metni yanlýş sunmuş olur. Diðer yandan kendisinden
ekleme yapan kişi ise, Tora’ya küfür etmektedir” (Talmud – Kiduşin 49a; Tosefta – Megila 3:21). Anlaşýldýðý
üzere Talmud, çevirmenin ne zaman doðrudan, ne
zaman deyimsel anlama göre hareket etmesi gerektiðini bilmesinin çok önemli olduðunu belirtmektedir.
Diðer yandan kimse kafasýndan ekleme yapamaz. Ne
zaman ne yapýlacaðý konusundaki karar, tamamen
kabul edilmiş gelenekleri bilmek ve ona uygun davranmakla birebir baðlantýlýdýr.

Sözlü Tora’nýn geleneklerinden bir tanesi de, Tora’nýn
deyimlerle bezenmiş dilini nasýl anlamak gerektiði
üzerinedir. Bu açýdan, örneðin, olduðu gibi çevrildiðinde “gözlerin arasýnda” (şemot 13:9) anlamýna
gelen sözlerin, aslýnda, saçýn başlama çizgisinin hemen
üstünde merkezi bir yeri belirttiðini Sözlü Tora’dan
öðrenmekteyiz. Bu, Devarim 14:1’den de dolaylý olarak anlaşýlmaktadýr. Dolayýsýyla bu ifadeyi olduðu gibi
çevirmek sadece geleneksel bilgilere aykýrý olmakla

Tora’nýn çevirisi söz konusu olduðunda büyük önem
kazanan bir başka konu da kanuni bölümlerle ilgili
çeviridir. Tora’nýn kendine özgü dili, çeşitli sebeplerden dolayý şifrelidir ve bazý durumlarda bir kanunun
uygulamasýyla ilgili metin okunduðunda varýlan sonuç,
o kanunun pratikteki uygulamasýyla farklýlýk gösterebilir. Bu konuda herhangi bir yorum yapmadan önce,
her türlü detay ve dilsel kullanýmý analiz etmiş olan
Talmud konusunda uzman olmak gerekir. Tora’nýn
birçok kanunla ilgili stili, herhangi bir durumdaki “en
uç” örneði vermektir. Bunun altýndaki durumlar ya
zaten açýktýr, ya da bu “uç durum”dan türetilerek
öðrenilir. Böyle örnekler, Tora hakkýndaki bilgisi
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sadece düz [ve çeviri] metin okumakla sýnýrlý kişilerin,
okuduklarý hakkýnda yersiz ve yanlýş yorumlar yapmasýna; hatta bazý ifadelerin Yahudi aleyhtarlýðýna
alet edilmesine kadar gidebilmiştir. Bu durumun, binlerce yýllýk köklü gelenekten haberdar olunmamasýndan kaynaklandýðý açýktýr. Dolayýsýyla, Tora’nýn bu
köklü geleneðin rehberliði olmaksýzýn yorumlanmasýnýn son derece yersiz ve hatalý kaçacaðý akýlda
tutulmalýdýr.
Çeviri Nasýl Yapýldý?
Tüm bunlarý söyledikten sonra akla, elinizdeki çeviriyi yapan kişinin bu gerekli nitelikleri karşýlayýp karşýlamadýðý sorusu doðal olarak gelecektir. Cevap “hayýr”dýr. Bu sebeple uzmanlar tarafýndan gerçekleştirilen
kontrol mekanizmasýný geniş tutmaya özen gösterdik.
Çeviri özgün Ýbranice metinden yapýldý; fakat konunun uzmaný olan Yahudiler’ce yapýlmýş iki farklý Ýngilizce çeviri sürekli olarak göz önünde bulunduruldu.
Bu çevirilerden özellikle Rabi Arye Kaplan’ýn yapmýş
olduðu The Living Torah, daha anlaşýlýr ve alternatif
çevirilere yer verdiði için aðýrlýkla kullanýldý. Bu çalýşma öylesine titiz bir şekilde yapýlmýş ki, şu anda okumakta olduðunuz önsöz bile çeviride kullanýlan kriterler konusunda Rabi Kaplan’ýn kendi yazdýðý önsözden
bazý bölümleri içermektedir. The Living Torah özel24

likle, dini ve dindýşý birçok kaynak üzerinde yapmýş
olduðu araştýrmalarla öne çýkan bir kitap. Raşi, Ýbn
Ezra, Ramban gibi klasik otoritelerin yanýnda, birçok
antik kaynak ve çeşitli çevirilerden yararlanarak, eşsiz
bir eser ortaya çýkarýlmýş.
Fakat her zaman bu kitabý takip ettiðimiz söylenemez.
Bazý durumlarda diðer kaynak The Artscroll Chumash
– Stone Edition’a dayandýk. Rabi Natan Scherman
tarafýndan yapýlan bu çeviri, klasik otoriteler arasýnda
görüş ayrýlýðý söz konusu olduðunda, en klasik ve kabul
edilen otorite olan Raşi’nin görüşünü takip etmeyi
seçmiş.
Bu çeviriyi The Living Torah’tan ayýran en önemli
özelliði, kelime kelime çeviri konusunda gösterilen
olaðanüstü titizlik. Bu sayede, Tora’nýn, daha önce
bahsedilen türdeki analizi için, alelade bir çevirinin
saðlayacaðýndan daha yüksek bir imkan sunmakta.
Çevirimiz genelde sýrtýný bu iki saðlam dayanaða yaslýyorsa da, bazý durumlarda, klasik otoriteler ya da Targum gibi klasik çevirilerden de doðrudan yararlanmýştýr.
The Living Torah ya da The Artscroll Chumash’ýn
her ikisinin de takip etmediði bir görüşe yer verdiðimiz
zamanlar seyrek de olsa oldu.
Çeviri konusunda ortaya çýkan güçlüklerden biri,
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Tora hakkýnda yapýlan açýklamalarýn hangisini hangi
durumda takip etmenin daha uygun olacaðýydý. Basit
yöntem, her zaman ayný otoriteyi takip etmek olurdu;
fakat bu, söz konusu otoritenin stili uyarýnca, birçok
yerde açýklýktan vaz geçmek anlamýna gelebilir, ya da
çok uzun açýklamalar gerektirebilirdi. Dahasý, tek bir
otoriteyi takip etmek, çevirmenin diðer otoriteleri
yargýlama hakkýný kendinde bulduðu anlamýna gelebilirdi. Bu sebeple, deðişik yerlerde hangi otoriteyi takip
edeceðimize dair karar, açýklamanýn basit anlayýşa
uygunluðu göz önünde bulundurularak verildi. Burada önemle vurgulanmasý gereken nokta şudur: Herhangi bir yerde bir otoriteyi tercih ettiðimizde, onun
“en doðru”, diðerlerinin ise “pek akla yatkýn deðil”
olduðunu düşündüðümüz sonucu çýkarýlmamalýdýr.
Bu tip bir yargýda bulunmak bizim haddimize deðildir.
Tercih konusundaki tek kriter, çevirinin anlaşýlýrlýðý
konusunda en basit ve açýk açýklama olmasýdýr ve bu
da çevirmenin subjektif olduðunu itiraf ettiði bir
seçimdir.
Bu konudaki istisna, Tora kanununun söz konusu
olduðu yerlerdedir. Buralardaki çeviriyi yaparken,
pasuðun tam anlamýndan çok, köklü Yahudi kanununun belirlediði kararý göz önünde tuttuk. Bu, çoðunlukla, Rambam’ýn kanun kodu Yad Ahazaka’yý takip
etmek anlamýna gelmektedir. Tora’nýn kanun konu26

sundaki bir ifadesinin, doðrudan çevrildiði takdirde
çok yanlýş sonuçlara yol açacaðý kesindir. Böyle bir
durumda doðrudan çeviri, örneðin Vayikra 20:14’te
fazladan bir kişinin masum yere idam edildiði, ya da
şemot 21:24’te tazminat yerine bir kişinin gözünün
çýkarýldýðý gibi yanlýş yorumlarla sonuçla-nabilir. Kýsacasý Tora kanunu söz konusu olduðunda, edebi ya da
metinsel endişeler ikinci planda kalmalýdýr ve bu
konuda Rabi Arye Kaplan’ýn stili benimsenmiştir.
Alternatif çevirilerin söz konusu olduðu durumlarda,
bunlara metin altlarýndaki açýklamalarda yer verdik.
Bazý çok karmaşýk pasuklarda, alternatiflerin de çok
fazla olduðu durumlar oldu. Alternatiflerde, bir otoritenin görüşünü geniş bir şekilde incelemektense, bir
cümlelik çeviri ile bunu yansýtmayý tercih ettik.
Çeviride kullanýlan Türkçe’nin mükemmel olduðuna
dair bir iddiamýz yok. Temel hedefimiz okuyanýn
anlamakta güçlük çekmeyeceði, ama bunun, gerçek
bilgiden soyutlanma pahasýna gerçekleşmeyeceði şekilde bir çeviri sunmak oldu. Bu arada, yaygýn olarak
bilinen bazý açýklamalarýn dayandýðý cümlesel yapýlarý
korumaya çalýştýðýmýz yerler de oldu; bu açýdan bazý
cümleler devrik ya da gereksiz görünen tekrarlar içerecek şekilde çevrildi.
Yine de bazý durumlarda The Living Torah’ýn kullandýðý bazý yöntemlerle okumayý kolaylaştýrmaya çalýş27

týk. Tora’da çok fazla geçen “ve” baðlacýnýn yerine
virgüller, “dedi” sözcüðünün yerine de týrnak işaretleri kullandýk. Bazý durumlarda “dedi” sözcüðünü,
konuşmanýn gidişatýna göre “cevap verdi” gibi alternatifler kullanarak çevirdik ve bunu Rabi Arye Kaplan’a dayanarak yaptýk. Fakat buna raðmen, büyük
fark yaratmayacaklarý yerlerlerde, bütünlüðü saðlayabilmek açýsýndan söz konusu deðişiklikleri yapmaktan
kaçýndýk.
Tora’daki insan isimleri genel olarak kişinin babasý ile
özdeşleştirilerek verilmektedir. Bu durum daha çok
ikinci kitap şemot’tan itibaren kendisini göstermektedir. Böyle durumlarda; [özellikle atasal zinciri vurgulama amaçlý istisnalar haricinde] örneðin Nahşon ben
Aminadav şeklindeki ismi bir bütün olarak kabul ettik
ve “Aminadav oðlu Nahşon” şeklinde çevirmeyip,
olduðu gibi býrakmayý uygun gördük.

kullanmamak (şemot 20:7) için tercih edilen “A?em”
sözcüðünü tercih ettik. [Tanrý’nýn Ýsmi ile ilgili önemli bir uyarýda bulunmak için bu nokta sanýrýz uygun
olacaktýr. Tanrý’nýn Ýsmi son derece Kutsal’dýr ve boş
yere kullanýlamaz. Bunun yanýnda bir yere yazýldýðý
zaman da silinemez ya da bu yer yýrtýlamaz, çöpe atýlamaz. Elinizdeki kitap Tora’dýr ve her şeyin üstünde
Tanrý’nýn Ýsmi’ni içerdiðinden yüksek derecede kutsiyete sahiptir. Bu açýdan; kutsiyete uygun saygýyý göstermeniz arz olunur].

Bir başka konu da Tanrý’nýn farklý Ýsimleri ile ilgili
olarak karşýmýza çýktý. Genel olarak Tanrý’nýn Ýsmi’nin
düz metinde öne çýktýðý durumlar haricinde, okuma
kolaylýðýný saðlama açýsýndan “Tanrý” kullanýmý ile
yetindik. Diðer durumlarda Tanrý’nýn orada geçen
Ýsmi’ni ya doðrudan, ya da anlamsal olarak verip,
açýklamalarda genişletmeyi amaçladýk. Tanrý’nýn Dört
Harfli Ýsmi’nin özellikle önem kazandýðý yerlerde ise
“Ýsim” anlamýna gelen ve Tanrý’nýn Ýsmi’ni boş yere

Çevirimizi biraz farklý kýlan bir özellik; her sözcüðün
çevrilmemiş olmasý olsa gerek. Bazý terimleri, gerek
çeviri gerekse de açýklama metninde Ýbranice olarak
býrakmayý tercih ettik. Bununla iki şeyi amaçladýk.
Öncelikle bu tip sözcüklerin tek kelimeye indirgenerek çevrildikleri zaman anlam kaybýna uðramasý,
dahasý, çevrilmiş haliyle okuyucuya çok da bir anlam
ifade etmemesi bizi düşündürdü. Ýkinci olarak, bu
terimler Yahudilik’te ya sýklýkla kullanýldýklarý, ya da
belirli bazý özel terimleri ifade ettikleri için, “olduklarý
gibi” bilinmesinde fayda gördük. Bu açýdan, örneðin
“Neseh” sözcüðünü, okuyucuya pek bir şey ifade etmeyen, ya da etse bile tam niteliði hakkýnda pek bir fikir
vermeyen “dökmelik sunu” çevirisiyle sunmaktansa,
olduðu gibi Neseh şeklinde býrakmayý uygun bulduk.
Bu gibi sözcükleri, kitabýn en arkasýnda bir sözlükte
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toplayarak mümkün olduðu kadar geniş açýklamalar
vermeye çalýştýk [Konu konuyu açýnca sözlük, kendi
içinde de biraz genişledi; ama bunun sadece kazanç
olduðunu düşünüyoruz]. Bu şekilde, anlamsýz ya da
yarý anlamlý çeviriler yapmaktansa, okuyucunun Ýbranice sözcük daðarcýðýný genişletmeyi daha uygun gördük. Bazý durumlarda ayný cümlede birden çok çevrilmemiş sözcüðün varlýðý, okuyucu için zorluk yaratabilir. Fakat yine de, anlam kaybýný göze almaktansa,
okuyucunun küçük bir gayret göstereceðine dair inancýmýz aðýr bastý.
Genel olarak metin çevirisini kolay okunabilir, bir
çocuðun bile okurken bir şeyler elde edebileceði, diðer
yandan bir yetişkinin de zevk alarak gerekli yerlerde
açýklamalardan yararlanabileceði şekilde yapmaya
gayret ettik.
Açýklamalar…
Tora metninin ve çevirisinin hassasiyeti konusunda
yukarýda belirtilen endişelerin ardýndan, salt metin
çevirisi sunmak, sonsuz deðer ve mesaj içeren bu kaynaðýn sadece bir mesajýyla yetinmek demek olurdu.
Bu açýdan Tora’yý bir açýklama, kural ve felsefe antolojisiyle birlikte sunmaya çalýştýk. Bu konuyu açmadan
önce söylenmesi gereken bir şey vardýr: Burada getirilen açýklamalar “tüm açýklamalar” deðildir. Daha doð30

rusu “okyanusta damla” ifadesi bile buradakileri tanýmlamaya yetmeyecektir. Bu açýdan her zaman başka bir
açýklamanýn var olduðu, Tora’da hiçbir şeyin tek
yönlü olmadýðý, hiçbir şeyin tek bir sebebi olmadýðý,
“Tanrý’nýn eseri” söz konusu olduðunda bunun aksinin de zaten düşünülemeyeceði hiçbir zaman unutulmamalýdýr.
Tora Tanrý’nýn eseridir. Bizim anlamak ya da açýklamak bir yana, hayal bile edemeyeceðimiz bir Kaynak’tan gelmektedir. Dolayýsýyla eldekinin salt bir
metin, bir hikaye, misal, ders ya da kural kitabý olduðunu düşünmek, en baştan itibaren yanlýştýr. Tora’yý
orijinal metninden inceleyen bir kişi, birçok cümlede
çok yersiz görünen kullanýmlar, bariz tekrarlar, bir dilbilgisi uzmanýnýn basitçe “anlatým bozukluðu” olarak
tanýmlayacaðý garipliklerle karşýlaşacaktýr. Açýkçasý
bir insan bu kitabý yazmýş olsaydý, bu kadar göze batan
hatalar (!) içeren bir kitabý kesinlikle piyasaya sürmezdi.
Oysa Tora’nýn Tanrý’dan geldiðini bilen kişiler, tüm
bu garip, yersiz ya da gereksiz görünen kullanýmlarýn
içinde mutlaka sonsuz deðer ve miktarda mesajýn varlýðýný görürler. Tora sadece okunmayý deðil, “analiz
edilmeyi” gerektiren bir metindir. Ancak bunun da
belirli kurallarý vardýr ve bu analiz sadece, Tanrý’nýn
Moşe Rabenu’ya, onun da bizlere öðretmiş olduðu
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yöntemler kullanýlarak yapýlabilir.
“Şivim Panim LaTora – Tora’nýn Yetmiş Yüzü Vardýr”.
Bir elmasa farklý yüzeylerden baktýðýnýzda farklý görüntüler elde edersiniz. Bu bakýş için en önemli şart, nereden bakarsanýz bakýn “doðru gözlüðü” kullanmaktýr.
Tora’yý incelemek ya da yorumlamak için kendi gözlerine güvenen ve bir gözlüðe ihtiyacý olmadýðýný iddia
edecek kadar kaba olan kişi, o elmasý basit bir taş olarak görmeye mahkumdur. O bununla gurur bile duyabilir; ama elmasýn gerçek niteliðini elbette deðiştirmez.

ve hayatýn her alanýyla ilgilenir. Dahasý, Tora sadece
bir “kitap” deðildir. Burada yazýlý olanýn kat kat fazlasý, uygulamalar, deðerler ve ayrýntýlar şeklinde Yahudi belleðinde mevcuttur. Tora’nýn tek bir deðer üzerinde durmasý elbette beklenemez. Bu açýdan öðretmenlerimiz olan Hahamlarýmýz, çeşitli açýklamalara
çeşitli mesaj ve dersler gizlemişlerdir. Bu da, Tora ile
ilgili birbirinden çok farklý açýklamalarýn temelidir.

Yetmiş yüze sahip olan Tora’nýn en ufak detayýyla ilgili sayýsýz ve bazen birbiriyle çelişebilen açýklamanýn
varlýðý, sürpriz olmamalýdýr. Tora bir yaşam kitabýdýr

Açýklamalarý anlama konusunda çok önemli bir baş
parmak kuralýný bu noktada söylemek yerinde olacaktýr. Tora’da herhangi bir olay anlatýldýðý zaman, çeşitli açýklamalarla perde arkasý bilgiler verilir. Bu bilgiler
bize olayý kafamýzda daha renkli bir şekilde canlandýrmamýz amacýyla veriliyor deðillerdir. Her birinin içinde gizli belirli bir mesaj vardýr ve görevimiz bunu algýlamaktýr. Söz konusu perde arkasý bilgi bazý durumlarda “ta-rihi açýdan” doðru olmayabilir; başka bir deyişle olay, tanýmlanan şekilde gerçekleşmiş olmayabilir.
Bu açýdan ayný konuda ayný anda doðru olmasý mümkün olmayan iki ya da daha çok açýklamanýn varlýðý
bizleri şaşýrtmamalýdýr. Zira geçmişte neyin nasýl ve
hangi detaylarla olduðunun bizim için neredeyse hiç
önemi yoktur. Tek istisna dýşýnda: Bizim bundan
“şimdi ve kendi hayatýmýz için” çýkaracaðýmýz dersler
ve olumlu sonuçlar hariç. Ve farklý açýklamalarýn işlevi de işte bu farklý ders ve mesajlarý vermektir.
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Tora, geleneklere dayalý Yahudi bakýşýný ayarlayan bir
gözlük gerektirir. Başlangýçta bir gözlüðe ihtiyaç duyulduðunu kabullenmek, “gözlerin iyi görmediðini” kabullenmek ile eşdeðer sayýlacaðý için zor gelebilir. Ancak
anahtar da buradadýr: Tevazu. Tora’nýn, birçok yüksek dað varken, özellikle alçak bir tepe olan Sinay
Daðý’nda verilmiş olmasýnýn en önemli mesajý budur:
Tora’yý “almak” isteyen, alçakgönüllü olmalýdýr.
Tora’nýn dünyaya, “yeryüzündeki en alçakgönüllü
kişi” (Bamidbar 12:3) olarak tanýmladýðý Moşe Rabenu aracýlýðýyla verilmesi, bu açýdan bir sürpriz deðildir.
Bir kişi yükselmeye karar vermeden önce, henüz yüksekte olmadýðýný kabullenmelidir.

Elinizdeki kitap, Tora’nýn metnini anlamaya yardýmcý
olacak bazý açýklamalardan seçmeler içermektedir. Bu
açýklamalarýn ezici çoðunluðu konusundaki övgü, The
Artscroll Chumash ve The Living Torah’ta yer alan
açýklama antolojisini oluşturanlarýn hakkýdýr. “Çeviri”
ekibi olarak bizim yaptýðýmýz, bu açýklamalarý çevirmekle sýnýrlýdýr.
Söz konusu iki kitap, çeviride olduðu kadar açýklamalarý seçerken de farklý iki stili takip etmiş. The Artscroll Chumash, daha çok, konuyu açýklayan, içindeki
mesajlarý ortaya çýkaran ve bazý durumlarda Tora’ya
derin bir bakýşý da yansýtan açýklamalara yer vermiş.
Bunlarýn büyük bölümü Talmud, Midraş ve klasik otoritelerin yanýnda, yakýn dönemde yaşamýş olan ve
çaðýmýzýn konularýna uygun görüşler sunan Tora
uzmanlarýnýn açýklamalarýndan da oluşturulmuş. The
Living Torah’ýn yaklaşýmý ise önemli bir bilimsellik
içeriyor; ders ve mesajlardan çok, metnin anlaşýlmasý
için çok çeşitli kaynaklara bavurulan geniş bir araştýrmanýn sonucu olduðu anlaşýlýyor. Alternatif çeviriler
konusunda Talmud, Midraş ve klasik otoritelerin;
ayrýca Targumlar, Septuaginta gibi çevirilerin yanýnda,
çok az bilinen eski ve köklü kaynaklara da başvurulmuş. Bunun yanýnda yine farklý kaynaklardan çeşitli
coðrafi, tarihi, sosyolojik, biyolojik ve zoolojik bilgilere
de yer verilerek, konunun anlaşýlmasýna yardýmcý
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olunmaya çalýşýlmýş.
Bu noktada itiraf edilmesi gereken şey; söz konusu
kaynaklarýn çoðunluðuna doðrudan ulaşmak mümkün olmadýðýndan, The Living Torah’daki bilgilerden,
Raşi, Ýbn Ezra, Ramban, Sforno, Raşbam, Rabenu
Behaye, Targumlar gibi klasikler haricindekileri kaynaklarýndan araştýrmamýş olup, güvenimizi Rabi Arye
Kaplan’a yaslamýş olduðumuzdur. Tarihi yer ve halk
isimleri Ýngilizce’den çevrildiði için, tam bir arýlýk saðlayamadýk. Yine de, yaklaşýk bir fikir verebileceði ümidiyle bu bilgileri de kitaba dahil etmeyi uygun gördük.
Tora’da adý geçen ölçüler konusunda da bir görüş
ayrýlýðý söz konusu olduðunda, araştýrmasýný çok saðlam dayanaklara yasladýðýna inandýðýmýz Rabi Arye
Kaplan’ýn verdiði ölçüleri kabul ettik. Burada da karşýmýza çýkmýş olmasý muhtemel sorunlardan biri, The
Living Torah’da metrik düzenin kullanýlmamýş olmasýdýr. Bu açýdan özellikle bazý mesafelerin tam ve kesin
olmadýðý göz önünde bulundurulmalýdýr.
The Artscroll Chumash ve The Living Torah’ýn
açýklama yapmadýðý, fakat yine de açýklama yapmanýn doðru olacaðýný düşündüðümüz bazý yerlerde,
klasik
otoriteleri temel alan araştýrmalar yaparak, uygun bazý
açýklamalarý kendimiz yerleştirdik.
Her ne kadar açýklamalar, olasý sorularý cevaplama
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amacýyla veriliyorsa da, bu ki-tapla ilgili olarak önemle vurgulanmasý gereken bir nokta vardýr: Kitabýn her
soruya cevap verme gibi bir iddiasý yoktur. Aksine,
kitabýn asýl amacý genel bir giriş bilgisi vermek, Kitap
Halký’na Kitabý’ný tanýtmak ve mümkün olduðu kadar
çok soru üreterek, bunlara cevap aramalarýný teşvik
etmektir. Kitap bazý sorulara cevap vermektedir; fakat
Tora’da hiçbir sorunun tek bir cevabý olmadýðý, Tanrý’nýnki gibi Sonsuz ve Tanýmsýz bir Zeka söz konusu
olduðunda da bunun zaten mantýklý olmayacaðý açýktýr. Bu açýdan, herhangi bir soruya cevap bulunamadýðý ya da bulunan cevabýn yeterli görülmediði durumlar, o soruya tatminkar bir cevabýn varolmadýðýný
deðil, sadece onun bu kitapta yer almadýðýný göstermektedir. Yahudilik’teki en temel prensip “soru sormanýn gerekliliði”dir. Bazý durumlarda bir sorunun
cevabýný bulmak bir ömür boyu bile sürebilir.
Güneşin bazen tepenin ardýndan doðarak bizim
çabamýz gerekmeden ýşýðýndan yararlanmamýzý saðlamasý gibi, battýðý ve ýşýðýný gizlediði zamanlar da vardýr.
Böyle durumlarda, ýşýðý yine de görmek isteyen kişi,
tepeye týrmanmayý, güneşin peşinden koşmayý bilmelidir. Belki onu hiçbir zaman yakalayamayacaktýr.
Ama güneşin oralarda bir yerde olduðunu ve tekrar
[hem de ters yönden] doðup ýşýk vereceðini bilmesi
yeterlidir…
36

Bilgiyi arayan kişi de bu şekilde davranmalýdýr. Cevabý
ümitle kovalamalý, bulamayýp karanlýða düştüðünde
ise umudunu yitirmemelidir. Zira bilgi hiç beklenmedik bir yerden çýkýp gelecektir… Ama bilginin herkesçe algýlanabilen ýşýðýnýn ötesini, sadece onu gerçekten
arayanlar hak edeceklerdir…
Aftaralar…
Tora, Moşe Rabenu’nun halk içinde yaymasýnýn
ardýndan tarih boyunca aralýksýz bir şekilde incelenmiş ve uygulanmýştýr. Tora sadece rafta tutulmuş, bir
süre sonra unutulmuş, sonra birden tekrar ortaya çýkmýş bir doküman deðildir. Moşe Rabenu’dan beri
Tora’nýn halk içinde yaygýn olmadýðý hiçbir dönem
olmamýş, yine o zamandan beri her şabat, Pazartesi ve
Perşembe, Tora’dan bir parçanýn toplu halde okunmasý kanunlaşmýştýr. Tora’nýn okunuşu o zamandan
beri bir yýlda tamamlanýr. Kýsa sayýlabilecek bir süre
boyunca Erets-Yisrael’de, bu döngüyü üç yýlda tamamlama geleneði ortaya çýkmýş, bu sýrada Babil’deki
Yahudiler ise halen Tora’yý her yýl bitirmeye devam
etmişlerdi; fakat bir süre sonra Erets-Yisrael’dekiler de
eski sisteme geri dönmüşlerdir.
Tora’nýn her hafta Peraşalar halinde okunmasý, Moşe
Rabenu zamanýndan beri kesintisiz olarak sürmüş
olmasýna karşýn, çeşitli dönemlerde Erets-Yisrael’i
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işgal eden imparatorluklar, Tora öðrenimini ve okunmasýný yasaklamayý denemişlerdi. Bu gibi dönemlerde
Tora her ne kadar gizli bir şekilde öðrenilmeye devam
edildiyse de, Tora’nýn halk içinde açýk bir şekilde
okunmasý sorun yaratacaðýndan, Tanah’ýn, haftanýn
Peraşasý ile ilgili, ya da özel bir şabat ise o günle ilgili
bir parçasý okunurdu. O zamandan itibaren, haftanýn
Peraşasý’nýn ardýndan bu bölümler sürekli olarak
okunmaya başlandý ve bunlara Aftara [kapanýş; ayrýlýş]
adý verildi.
Kitabýmýza her hafta okunan Aftaralar’ý da dahil ettik.
Bu konudaki en önemli engelimiz, peygamberlerin
sözlerinin son derece kapalý olmasý ve bizlerin, Peraşalar’da olduðu kadar açýklama lüksüne sahip olmamamýz oldu. Bu engeli aşabilmek için, açýklamalarý
metnin içinde köşeli parantezler kullanarak verdik.
Söz konusu açýklamalar, daha çok Radak, Malbim,
Abravanel gibi otoritelerin açýklamalarý doðrultusunda yapýldý.
Kitabý Nasýl Kullanmalý?
Gerek çevirinin gerekse de açýklamalarýn, mümkün
olduðu kadar açýk ve kolay anlaşýlýr olmasýna gayret
ettik. Amacýmýz, bu kitaptan küçük bir çocuk ya da
geri plan bilgiye sahip olmayan kişi kadar, belirli bir
geçmişe sahip kişinin de bir şekilde yararlanmasýdýr.
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Kitap özellikle açýklamalar sebebiyle oldukça büyük
sayýldýðýndan, Tora’nýn beş bölümünü beş ayrý kitaptan oluşan bir set olarak tasarladýk. Diðer bölümleri
de Tanrý’nýn yardýmýyla ileride çýkarmayý amaçlamaktayýz.
Genel olarak kitabýn sayfa düzeninde, iki sayfalýk
takýmlar kullanýlmýştýr. Saðdaki sayfanýn üst bölümünde orijinal Ýbranice metin varken, soldakinin üst
bölümünde Türkçe çeviri vardýr. Alt tarafta ise, o sayfalarda geçen konularla ilgili çeşitli açýklamalar
veril-miştir. Açýklamalar, o iki sayfa içinde, Türkçe
okuma yönü olan “soldan saða” yazýlmýştýr [Bazý
durumlarda bir sayfa çiftine ait açýklamalar, o çifte
sýðmayacak kadar çok olabildiðinden, bir sonraki sayfa
çiftine kaymýştýr; okuyucunun bunu dikkate almasýný
öneririz]. Kitabýn genel düzeni ise, Ýbranice okuma
yönü gereði “saðdan sola”dýr.
Metin içindeki, üzerinde açýklama verilmiş olan sözler, pasuk numarasý verilerek yazýlmýş ve ardýndan
açýklamasý verilmiştir.
Ayný pasuk için birden çok açýklama olduðu zamanlarda pasuk numarasý tekrar verilmemiştir.
Açýklamalar iki türdedir: Bazýlarý metnin ya da sözcüklerin anlaşýlmasý, isim ya da yerlerin açýklanmasý
amacýný taşýrken, bazýlarý ise, metnin içinden çýkarýlabilecek kanun ya da dersleri, deðişik düzeylerde ince39

lemeyi hedeflemektedir. Bu iki tür arasýnda ayrým
yapýlmamýştýr.

rarý ise “týrnak içinde normal” karakterler kullanýlarak
verilmiştir.

Çeviri metninde normal yazý karakteri kullanýlmýş ve
konuşmalar “týrnak içinde italik” halde verilmiştir.
Bunun dýşýnda Ýbranice býrakmayý tercih ettiðimiz
terimlerin vurgulanmasý için farklı bir karakter kullanýlmýştýr. Bunlarýn bazýlarý çevrilmesine karşýn
metinde (normal) parantez içinde kalın ve italik
biçimlemeyle yer almýştýr. Metnin içinde olmayan
açýklayýcý bazý eklemeler [köşeli] parantez kullanýlarak verilmiştir.

Açýklama içinde geçen Ýbranice sözcükler ve fiil kökleri kalın italik yazýlmýşken, çevirisiyle birlikte verilen
Ýbranice sözcükler “İbranice Sözcük – Türkçe Çeviri”
formatýnda yazýlmýştýr.

Bazý durumlarda kimi ifade ettiði ilk bakýşta belli
olmayan zamirlerin kimi kast ettiði yine [köşeli]
parantez içinde ve ikinci bir farklı yazı tipiyle verilmiştir. Metnin içine dahil olan açýklayýcý sözcükler
(normal) parantez içinde yer almýştýr.
Açýklamalar genel olarak normal karakter kullanýlarak verilmiştir. Not ve açýklama başlýklarý kalýn, açýklamalarda kaynak olarak kullanýlan kişi isimleri normal, eser isimleri ise italik olarak yazýlmýştýr. Açýklanan
pasuktan yapýlan alýntýlar, başka bir pasuktan alýntýlar,
alternatif çeviriler, diyaloglar, başka kaynaklardan
yapýlan alýntýlar “týrnak içinde italik”, alýntý içinde vurgulanmak istenen tek kelimeler “týrnak içinde kalın
italik”, normal açýklama metninde vurgulanmak istenen tek kelimeler italik, pasuðun açýklayýcý geniş tek40

Açýklamalarda yararlandýðýmýz kaynaklar, uzunluk,
aðýrlýk gibi ölçüleri metrik düzene göre kullanmadýklarýndan, çevirilerde, 1 mil = 1,854km.; 1 furlong =
201m.; 1 foot = 30,5cm.; 1 pound = 453,6gr.; 1 galon
= 3,78lt.; 1 quart = 0,945lt. ölçüleri baz alýnmýştýr
[deðerler: Meydan Larousse ansiklopedisi].
Açýklamalar içindeki referanslar, uyarýlar, göndermeler (normal), ek açýklamalar ise [köşeli] parantez içinde verilmiştir. Referans parantezleri içinde birden
fazla kaynak olduðunda, bunlar (;) kullanýlarak ayrýlmýştýr. (,) Kullanýlan yerlerde, virgülün iki tarafý baðlantýlýdýr. Referanslardaki kaynaklarýn büyük çoðunluðuna ulaşmanýn ya da onlarý kendi dillerinde mümkün olmadýðýnýn bilincindeyiz. Yine de bunun, potansiyel bir araştýrmacý olan okuyucunun önüne set
çekme lüksünü bize vermediðini düşünerek, kaynaklarý özellikle belirtmekle kalmadýk, bunu, “karşýlaştýrýnýz” gibi bazý yönlendirici sözcüklerin eşliðinde
yapmayý uygun gördük.
Tora’nýn kendi içindeki farklý bölümler Perek [parag41

raf; bap] olarak adlandýrýlýr ve her Perek belirli sayýda
cümleye [Pasuk] sahiptir. Tora orijinal olarak bu cümlesel bölünmeyi içerse de, numaralandýrma işlemi,
kendi araştýrmalarý sýrasýnda metin içindeki belirli bir
yeri bulmayý kolaylaştýrmayý amaçlayan Hýristiyan din
alimleri tarafýndan yapýlmýştýr. Bu gerçekten de önemli bir kolaylýk saðladýðý için Yahudiler de bu numaralandýrmayý kullanmakta bir sakýnca görmemişlerdir.
Referans parantezlerinde kullanýlan kýsaltmalarýn
anlamý şu şekildedir:

b.ç. = -nýn Buradaki Çevirisi.
k.b. = Konu Başlýðý. Yerine göre bir kaynaktaki konu
başlýðýný ya da, kitabýmýzdaki açýklamalarda yer alan
bir konu başlýðýný ifade etmektedir.
açk. = Açýklamalar.
ö.a. = bulunulan açýklamadan hemen Önceki Açýklama.
s.a. = Sýradaki Açýklama.
p. = Pasuk
ö.p. = bulunulandan hemen Önceki Pasuk.
s.p. = Sýradaki Pasuk.
v.d. = belirtilen nokta Ve Devamý.

bkz. = Bakýnýz

s. = Sayfa

krş. = Karşýlaştýrýnýz
a.k. = Ayný kaynak. En son referansta belirtilen kaynak.
a.y. = Ayný Yer. En son referansta belirtilen kaynakta
ayný yer.
o.a. = -nýn Oradaki Açýklamasý. Örneðin (Bereşit
23:1, Raşi o.a.) ifadesi, alýntýnýn Raşi’nin Bereşit 23:1
pasuðuna yaptýðý açýklamadan olduðunu belirtmektedir.
o.ç. = -nýn Oradaki Çevirisi.
b.a. = -nýn Buradaki [bu pasuktaki] Açýklamasý
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Tüm Bereşit kitabý içinde yapýlan göndermelerde
sadece Perek:Pasuk (ör. 23:2) formatýnda olan göndermeler, Bereşit kitabý içindedir. Kitap_Ýsmi Perek:Pasuk (ör. şemot 3:5) formatýndakiler söz konusu
kitaptaki belirli yeri ifade eder. Sadece p. Pasuk şeklinde olanlar (ör. p. 8), içinde bulunulan Perek içindeki belirli pasuða yönelik göndermedir. Tanah içindeki göndermelerde kitabýn Ýbranice ismini çevirmeden býrakmayý uygun gördük.
Çevirideki hedefimiz bu noktada sadece Tora’nýn Beş
Kitabý ile sýnýrlý olduðundan, Tanah’ýn diðer bölümlerine yapýlan göndermeler konusunda karşýlaştýrma
yapýlabilecek tek Türkçe kaynak halen Kitab-ý Mukaddes’tir. Söz konusu kitap, her türlü çekinceye raðmen,
“konu hakkýnda genel bir fikir edinme” açýsýndan kullanýlabilir. Tanah’taki kitaplarýn Ýbranice isimleri ile
Kitab-ý Mukaddes çevirisinde verilen isimleri baðdaştýran şu tablo yararlý olabilir:
Tora, Peraşa ya da Sidra adý verilen 54 parçaya bölünmüştür. Genel olarak her hafta bir Peraşa okunur ve
istisnai olarak belirli bazý Peraşa çiftleri ayný şabat
gününde birlikte okunurlar.
Bu, Tora’nýn yýllýk okunma döngüsüne göre ayrýlmýş
bölümleridir. Bunun dýşýnda Tora’nýn metni, Moşe
Rabenu ilk yazdýðý şekliyle kendi içinde yapýsal bir
şekilde bölünmüştür. Her bölümün kendi içinde bir
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bütün olduðu prensibinden yola çýktýðýmýz için, çevirimiz, The Living Torah’dan alýnan fikir doðrultusunda [yine Peraşa olarak adlandýrýlan]
İbranice
Bereşit
Şemoi
Vayikra
Bamidbar
Devarim
Yeoşua
Şofetîm
Şemuel
Melahim
Yeşayau
Yırmeyau
Yehezkel
Oşea
Yoel
Amos
Ovadya
Yom
Miha
Nahum

K.M. EskiCev.
Tekvin.
Çıkış
Levililer
Sayılar
Tesniye
Yeşu
Hakimler
Samuel
Krallar
Işaya
Yeremya
Hezekiel
Hoşea
Yoel
Amos
Obadya
Yunus
Mika
Nahum
45

KM. Yeni Cev.
Yaratılış
Mısır’dan Çıkış
Levililer
Çölde Sayım
Yasa’mn Tekrarı
Yeşu
Hakimler
Samuel
Krallar
Yeşaya
Yeremya
Hezekiel
Hoşea
Yoel
Amos
Ovadya
Yunus
Mika
Nahum

Habakuk
Tsefanya
Hagay
Zeharya
Malahi
Teilim
Mişle
Iyov
ŞirAşirim
Rut
Eha
Koeiei
Ester
Daniel
Ezra
Nehemya
Divre
Ayamim

Habakkuk
Tsefanya
Haggay
Zekarya
Malaki
Mezmurlar
Süleyman’ın
Meselleri
Eyub
Neşideler
Neşidesi
Rut
Yeremya’mn
Mersiyeleri
Vaiz
Ester
Daniel
Ezra
Nehemya

Habakkuk
Sefanya
Haggay
Zekeriya
Malaki
Mezmurlar (Zebur)
Süleyman’ın
Özdeyişleri
Eyüp

Tarihler

Tarihler

Ezgiler Ezgisi
Rut
Ağıtlar
Vaiz
Ester
Daniel
Ezra
Nehemya

[Perek] ve Peraşalar halindeki bölünüşünü de hem
çeviriye hem de “Ýçindekiler” kýsmýna yansýttýk.
Metin içinde her Perek başlangýcýnda, uygun Perek
numarasý sol açýkta verilmektedir. Peraşalar da her
zaman yeni bir sayfadan başlamaktadýr.
Bunun yanýnda açýlan her sayfanýn üstünde, hangi
Perekte hangi pasuklar arasýnýn o sayfada bulunduðuna dair bilgiyi de verdik. Tüm bunlarla, okuyucunun,
aradýðý bir yeri bulmasýný kolaylaştýrmayý amaçladýk.
Her kitabýn içinde bulunan ve çevirmemeyi tercih
ettiðimiz Ýbranice sözcük ve terimlerin geniş açýklamalarýný ve onlardan türeyebilecek sözcükleri, ilgili
genel bilgileri içeren bir sözlüðü kitabýn sonuna yerleştirdik.
Ýbranice okumayý bilmeyip bunu öðrenmeye ilgi duyanlar için, genel kurallarý içeren kýsa bir okuma rehberini de kitabýn başýna kattýk.
Bibliyografya ve genel bir indeks, Tanrý’nýn yardýmýyla
projenin sonuna ulaştýðýmýzda, en son kitabýn sonunda yer alacaktýr. Bu şekilde daha toplu olacaðýný
düşündük.
Teşekkürler…

bu bölümlerin her biri için bir başlýk içermektedir. Bu
bölüm başlýklarý ayný zamanda “Ýçindekiler” bölümünde de verilmiştir. Bunun yanýnda, Tora’nýn paragraflar
46

“Yeudi – Yahudi” sözcüðünün olasý köklerinden biri de
“Leodot – Teşekkür Etmek”tir (Bereşit 30:35). Fakat
Kutsal Dil Ýbranice’nin güzelliðinden olsa gerek, Leo47

dot fiili, ayný zamanda “Kabul etmek” anlamýna gelir.
Bunun sebebi açýktýr. Bir başkasýna teşekkür etmek, o
kişi olmasaydý bir şeylerin eksik kalacaðýný, hatta belki
hiç olmayacaðýný “kabullenmek”le eşdeðerdir. Bu
kitap da; birçok kişi olmasaydý çýkamazdý.
Öncelikle, önsözden de anlaşýlacaðý üzere, Yahudiler
için yeryüzü üzerinde varolabilecek en önemli kitap
olan Tora’yý Türkçe’ye çevirmek kesinlikle benim gibi
basit ve çok sýnýrlý bilgiye sahip birinin harcý deðil.
Aslýna bakýlýrsa benim bunu yapmayý düşünmem bile,
yeryüzü üzerinde varolabilecek en büyük haddini bilmezlik olsa gerek.
Diðer yandan birçok sebepten dolayý bu çalýşmanýn
yapýlmasý gerekiyordu. Sonunda hata yapma riskini
azaltacak iki önemli kaynak, sürekli danýşabileceðim
uzmanlar ve özellikle de saygýdeðer Rabilerimiz’in desteði üzerine bu çalýşmanýn yapýlmasýna karar verildi.
Burada, bu çalýşmanýn yapýlmasýna önayak olmakla
kalmayýp, sürekli maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen sponsorlara şükranlarýmý sunuyorum. Bu kitap,
öncelikle onlarýn sayesinde çýkmýştýr.
Çeşitli teknik konularda tecrübesiyle yardýmcý olan ve
kapak dizaynýný gerçekleştiren sayýn Jojo Kamhi’ye
teşekkürü bir borç bilirim. Ayrýca kitabýn zorlu mizanpaj çalýşmalarýný gerçekleştiren sayýn Yavuz Osman
Yýlmaz’a şükranlarýmý sunarým.
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Bu kitabýn içerik çalýşmalarýnda çeviri ekibinin özverili çalýşmasý gözardý edilemeyecek kadar büyük. Sevgili Diana Yanni, Selin Saylað ve Baruh Beni Danon,
The Artscroll Chumash’tan aldýðýmýz tüm açýklamalarýn Ýngilizce’den Türkçe’ye çevirisini, kendi sýkýşýk
zamanlarýna raðmen aksatmadan yaptýlar. Bana sadece, The Living Torah’daki açýklamalarla bunlarý birleştirmek ve düzenlemek düştü. Her birine teşekkürlerimi sunuyorum.
Bir yandan kitapla ilgili kanuni prosedürler konusunda bizi aydýnlatan ve bize yardýmcý olan, diðer yandan
da kitabý objektif bir şekilde okuyarak, profesyonel
hukuki uyarýlarýnýn yanýnda deðerli yorumlarýyla da
önemli katkýlarda bulunan sayýn Av. Nedim Karako’ya teşekkür ederim.
Saygýdeðer Bet-Din üyelerinin kontrol garantisi ve
desteði olmasaydý bu işe girişmem söz konusu olmazdý.
Gerekli yerlerdeki deðerli uyarý ve eleştirileri, bu çalýşmanýn kalite ve güvenilirliðini yükseltmenin yanýsýra,
düzeyimi sürekli hatýrda tutmamý saðladý. Kendilerine
saygýlarýmý sunuyorum.
Ayrýca, ailem dýşýnda Yahudilik’le ilgili ilk bilgilerimin
kaynaðý, ilk Ýbranice, Mişna ve Tanah öðretmenim,
her zaman bir baba olarak gördüðüm saygýdeðer Rabi
Yeuda Adoni’ye özel şükran ve saygýlarýmý sunuyorum.
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Bu önemli kitabýn çevirisini yaparken sürekli danýşabileceðiniz bir uzmanýn olmasý büyük önem taşýyor.
Birçok konuda engin bilgisine başvurduðum, bana
gerçek Tora öðre-nimini, Talmud’u tanýtan, her soruma sabýrla cevap veren saygýdeðer Rav’ým; Ýstanbul’daki Bet-Din’in geçmişteki üyelerinden, Bat
Yam’daki Mahazike Tora sinagogunun Ravý, Rabi
Eliyau Koen’e sonsuz saygý ve şükran duygularýmý
sunmak boynumun borcudur.
Bu çalýşmanýn tüm mali trafiðini titizlikle düzenleyen,
ilgili kişilerle temasý saðlayan sevgili Albert Asa’ya,
özel teşekkürler.
Yýllardýr bana olan yakýnlýðýný her fýrsatta hissettiren,
bu çalýşmayý yapmam konusunda, korku ve çekincelerime raðmen sürekli telkinde bulunan ve sonunda
başarýya ulaşan; bu çalýşmanýn mimarlarýndan sevgili
Murat Bildirici… Her şey için teşekkürler.
Ve özel bir teşekkür… Elinizdeki kitabýn her harfini
“okuyucu gözüyle” okuyup, hatalarý, anlatým bozukluklarýný, açýk olmayan fikirleri, yanlýş anlaşýlabilecek
cümleleri işaret edecek birine ihtiyaç vardý. Sevgili
Ester Asa bunu üstlendi.
Çeviri ekibi ve Rabiler arasýndaki koordinasyonu saðlayacak birine ihtiyaç vardý. Sevgili Ester Asa bunu
üstlendi.
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Mizanpaj konusundaki araştýrma, denetim ve temaslar için birine ihtiyaç vardý. Sevgili Ester Asa bunu
üstlendi. Çeşitli materyallerin araştýrýlmasý, bulunmasý, gerekli yerlere ulaştýrýlmasý işini yapacak, e-mail
trafiðini düzenleyecek birine ihtiyaç vardý.
Sevgili Ester Asa bunu da üstlendi. Kendisine bunlar
için, bu kitaba emeði geçen herkes adýna teşekkür ediyorum. Fakat Ester tüm bunlarýn üstünde, birçok
arkadaştan daha yakýn bir dost, zor zamanlarda yanýmda olan, desteðini ve deðerli fikirlerini esirgemeyen bir
abla oldu. Dolayýsýyla onun kişisel katkýsýnýn yeri ve
boyutu ayrý. Sevgili Ester… Teşekkürler…
Saygýdeðer annem ve babam… Kişiliðimin, deðerlerimin, inancýmýn, her şeyimin özverili kaynaklarý. Onlara her şey için, özellikle de verdiðim her kararda bana
güvendikleri, beni destekledikleri ve yüreklendirdikleri için hayatým boyunca teşekkür etsem, borcumun
zerre kadarýný bile ödemiş olmayacaðýmý biliyorum.
Sonsuz sevgi ve hoşgörüleri önünde saygý ve şükranla
eðiliyorum. Yanlarýna sevgili kýzkardeşim Sara’yý, tüm
ailemi, dostlarýmý, yakýnlarýmý, her alandaki öðretmenlerimi katarak, hepsine şükranlarýmý sunuyorum.
Bu kitapta her birinin gizli bir payý var.
Ve son olarak; “Odu L’Aşem Ki Tov; Ki Leolam
Hasdo – Tanrý’ya şükranlarýnýzý sunun – çünkü Ýyi’dir;
çünkü şefkati ebedidir” (Teilim 118:29 ve 136:1). Her
51

şeyin Kaynaðý Tanrý’ya bizleri yaşattýðý, ayakta tuttuðu ve bu zamana eriştirdiði için şükranlarýmý sunuyorum.
Moşe Farsi
27 Sivan 5762
7 Haziran 2002
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Tora
Bene-Yisrael Mýsýr’dan çýktýktan elli gün sonra Sinay
Daðý’nýn eteklerinde toplanýrlar. Burada toplanmalarýnýn nedeni, Yahudi inancýna göre dünyanýn yaratýlýş
sebebi olan Tora’yý doðrudan Tanrý’dan almaktýr.
Gerçekten de, kaba bir hesapla en az üç milyon kişiden oluşan bir halk kitlesi, Tora’da anlatýldýðý üzere,
Sivan ayýnýn yedinci gününde, gökgürültüleri ve şofar
sesleri arasýnda Tanrý’nýn Sesi’ni duyar (şemot 20:119; Devarim 4:10-12). O anda orada bulunan herkes,
bu şekilde, peygamber statüsüne erişir. Tanrý’nýn
Sesi’ni duymak, doðrudan O’nun Aðzý’ndan iki emri
almak… Ýşte Bene-Yisrael’in, hiçbir aracý olmaksýzýn
tecrübe ettiði ve tarihte başka bir benzeri gerçekleşmemiş olan, Bene-Yisrael’i özel ve farklý kýlan olay
budur. Bene-Yisrael için o zamana kadar atalarýnýn
kültürel mirasýnýn bir parçasý olarak sarsýlmaz bir
inanç niteliðinde olan Tanrý, artýk onlar için bir “bilgi”
olmuştur. Tanrý’nýn varlýðý, artýk tartýşmaya açýk bir
kavram deðildir.
Bu tecrübe, ihtişamlý olduðu kadar korkutucudur da.
Zira söz konusu ses Tanrý’ya aittir ve halk, olayýn
devamýnda hayatta kalamayacaðýndan korkmaktadýr.
Bu sebeple li-derleri Moşe’ye giderek, Tanrý’ya bizzat
şahit olduklarýný, herhangi bir inanç problemleri kal53

madýðýný, ama bir daha risk almak istemediklerini
belirtirler ve kendisinden, Tanrý ile aralarýnda aracýlýk
yapmasýný rica ederler (Devarim 5:19-25; şemot 20:1518). On Emir’in ve Tora’nýn geri kalan kýsmý Tanrý
tarafýndan Moşe’ye anlatýlýr.
Moşe kýrk gün boyunca daðda kalýr. Bu süre zarfýnda
Tanrý, Moşe’ye, Yazýlý Tora’nýn o zamana kadar olan
kýsmýný dikte eder. Tora’daki bütün pasuklarýn her
yönden anlamýný, tüm kurallarýn uygulamalarýný, bu
kurallarýn çeşitli durumlarda uygulanacak türevlerini,
Tora’da anlatýlan olaylarýn arka planlarýný, tüm mistik
açýklamalarýný öðretir. “Moşe Rabenu – Öðretmenimiz
Moşe”nin, mitsvalarý Bene-Yisrael’e öðretiş şeklini,
Talmud şu şekilde açýklar:
Moşe çadýrýna girerdi ve Aaron kendisini takip eden ilk
kişi olurdu. Moşe ona, kendisine [Tanrý tarafýndan
Sinay’da] verilmiş olan bir mitsvayý bir kez söyler ve
ardýndan tüm detaylarýný öðretirdi. Aaron [Moşe’nin
önünden] çekilir ve Moşe Rabenu’nun saðýnda yer alýrdý.
Ardýndan [Aaron’un] oðullarý Elazar ve Ýtamar girerler
ve Moşe onlara Aaron’a söylediklerini aktardýktan sonra
çekilirler, biri Moşe’nin soluna, diðeri Aaron’un saðýna
otururdu. Bunun ardýndan [“Zekenim – Yaşlýlar” olarak
bilinen] yetmiş ilerigelen gelir, Moşe onlara da, Aaron ve
oðullarýna öðrettiklerini öðretirdi. Bunun ardýndan geniş
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halk kitlesi, Tanrý’yý arayan herkes gelir ve [Moşe] mitsvayý, herkes onun aðzýndan duyacak şekilde onlara sunardý. Sonuçta, Aaron o mitsvayý Moşe’nin aðzýndan dört
kez, oðullarý üç kez, Zekenim iki kez ve halkýn kalaný da
bir kez dinlemiş olurdu.
Daha sonra Moşe gider, Aaron, Moşe’nin aðzýndan dört
kez dinlemiş olduðu mitsvayý tüm açýklamalarýyla birlikte
orada bulunan herkese tekrarlardý. Oðullarý mitsvayý – üç
kez Moşe, bir kez de Aaron’dan olmak üzere – dört kez
dinledikten sonra o da çekilirdi. Aaron’un gidişinden sonra
Elazar ve Ýtamar, orada bulunan tüm halka o mitsvayý
tekrar öðretirler ve onlar da ayrýlýrlardý. Böylece yetmiş
Zekenim, mitsvayý – iki kez Moşe, bir kez Aaron, bir kez
de Elaazar ve Ýtamar’dan olmak üzere – dört kez dinlemiş
olurlardý. Sonrasýnda Zekenim de, halk kitlesine mitsvayý
bir kez tüm detaylarýyla birlikte öðretirdi. Sonuçta halk, o
mitsvayý dört kez dinlemiş olurdu: Bir kez Moşe’den, bir
kez Aaron’dan, üçüncü kez oðullarýndan, dördüncü kez
de
Zekenim’den. Bunun ardýndan tüm halk, mitsvayý
birbirlerine öðretmek üzere daðýlýrdý
(Talmud – Eruvin 54b).
Talmud’un tanýmladýðý bu yöntemin ardýndan, halk
Moşe’den öðrenmiş olduklarýný birbirleriyle tekrarlar,
sonra da mitsvayý, Tora’daki ilgili pasukta yazdýðý şek55

liyle, kendileri için tomarlara yazarlardý. Denetleyiciler halkýn içinde dolaşarak eðitimi kuvvetlendirirler
ve o mitsvayla ilgili pasuðun herkesçe bilinmesini,
okumasýna alýşýlmasýný saðlarlardý. Daha sonra Tanrý
tarafýndan verilmiş olan mitsvanýn açýklamalarýný,
tüm detaylarýyla öðretirlerdi. Bu şekilde pasuk yazýyla
kaydedilirken, onunla ilgili sözlü gelenek de kalpten
öðrenilir ve hayata geçirilirdi (Rambam, Akdama
Lemişna).
Tora’daki 613 mitsvanýn tümü için de ayný şey gerçekleşmiştir. Bu şekilde, Bene-Yisrael, prototip bir
yaşam şekline sahip olmuş, belirli ve nesilden nesile
aktarýlan bir yaşam biçimi gelişmiştir. Ve Rabi Yohanan’ýn öðrettiði üzere parçalar halinde verilmiş olan
Tora’nýn pasuklarý, ellerindeki tomarlara kaydedilmiştir.
Ölümünden kýsa bir süre önce, Moşe Rabenu, Tora’nýn
metninin tamamýný – [Tora’nýn ilk harfi olan] Bereşit’in Bet’inden, [Tora’nýn son harfi olan] Leene Kol
Yisrael’in Lamed’ine kadar – içeren 13 tane tomar yazmýştýr. Daha sonra Yisrael’in kabilelerinin her birine
bir tomar vermiş, onlarý Tora’nýn kanunlarýna göre
yaşamalarý konusunda yönlendirmiştir. Onüçüncü
tomarý ise Leviler’e vererek, bunu Aron Aberit’in yanýna bir tanýk olarak yerleştirmelerini söylemiştir (Deva56

rim 31:26).
Kýsacasý, Tora henüz Moşe Rabenu ölmeden önce
halk içinde geniş bir şekilde yaygýnlaştýrýlmýş, ayrýca
her kabilenin başkanýna Bizzat Moşe’nin yazmýş olduðu
bir tomar devredilmek ve bir tomar da Aron Aberit’in
yanýna yerleştirilmek suretiyle Tora’nýn herhangi bir
ekleme ya da eksiltmeye maruz kalmamasý garanti
altýna alýnmýştýr. Dahasý, yeni bir Sefer-Tora yazýlýrken dikkat edilmesi gereken kurallar ve kontrol mekanizmasý çok sýký tutularak, bu garanti nesilden nesile
aktarým için de geçerli kýlýnmýştýr. Yine, Moşe Rabenu’nun öngördüðü uygulama uyarýnca, Tora’nýn her
şabat, Pazartesi ve Perşembe, halk içinde toplu halde
okunmasý da, bu mekanizmayý güçlendirmiştir. Bu
şekilde Tora tarihin hiçbir döneminde unutulmamýştýr. Bu açýdan, dünyanýn çeşitli yerlerine daðýlmýş olan
Yahudi cemaatlerinin “istisnasýz” hepsinde, bazý
durumlarda başka cemaatlerle yüzyýllarca temas edememelerine karşýn, Tora’nýn ayný özenle korunmuş
olmasý, sürpriz deðildir.
Tanrýsal ve Ebedi
Yahudi Ulusu’nun varoluş sebebi olan Tora, Tanrý’nýn
ebedi ve canlý eseri olarak, halkýn her türlü zorluk karşýsýnda varlýðýný sürdürebilmesini saðlayan ruhu temsil
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eder. Tora’nýn okunduðu her an, Bene-Yisrael’in
Sinay Daðý’ndaki tecrübesinin bir tekrarý niteliðindedir. Bene-Yisrael’in o zaman yaptýðý gibi, bizler de
Tanrý’nýn öðretilerini dinlemek ve onlarý yerine getirmeye gayret etmek için Yaratýcýmýz’a yaklaşýrýz.
Rambam, her Yahudi’nin sorumlu olduðu 13 inanç
prensibini listelerken, sekiz ve dokuzuncu sýrada şunlara yer vermiştir:
8. Elimizdeki Tora’nýn, öðretmenimiz Moşe’ye verilmiş
olanla ayný olduðuna tam bir inançla inanýyorum.
9. Bu Tora’nýn deðiş tokuş edilmeyeceðine ve Mübarek
Yaratýcý’nýn başka bir Tora vermeyeceðine tam bir inançla
inanýyorum.
Bu iki prensip, Yahudi’nin temel inancýnýn sarsýlmaz
parçalarýndan olmanýn yanýnda, Tora öðrenimi sýrasýnda takýnýlacak tavýr konusunda da rehber niteliðindedir. Tora öðrenimi sýrasýnda temel prensip, bu kitabýn
Tanrý’nýn ebedi ve deðişmez Sözü olduðunu kabul
etmektir.
Tora’nýn her bir harfi Tanrý tarafýndan Moşe Rabenu’ya verilmiştir; deðiştirilmemiştir ve deðiştirilemez;
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Tora’ya hiçbir şey eklenmemiştir ve eklenemez. Gerçekten de Talmud, Tora’nýn tek bir harfinin ya da
geleneksel olarak kabul edilmiş herhangi bir açýklamasýnýn geçerliliðini sorgulayan bir kişinin, Tora’nýn
tümünü inkar etmeye kadar gideceðini önemle vurgular (Talmud – Sanedrin 99a). Bu en başta biraz sert bir
yargýlama olarak görünse de, aslýnda tamamen yerindedir. Zira bir eleştirmen, Tora’nýn tek bir harf ya da
cümlesinin Tanrýsallýðýný inkar ettiði anda, hoşuna
gitmeyen bir başka bölümü gözden çýkarma konusunda onu ne engelleyebilir? Özellikle modern zamanlar,
bu hatalý gidişatýn örnekleriyle doludur.
Diðer yandan mantýk, insanýn Tanrý’nýn Sözü’yle hiçbir şekilde oynayamayacaðýný gerektirmektedir. Sadece insan zekasýnýn Tanrýsal zekayla boy ölçüşemeyecek çok düşük bir boyutta olmasýndan deðil, ayný
zamanda Tanrý’nýn ve Bilgeliði’nin “Mükemmel”
olmasýndan dolayý… Ve taným gereði “mükemmellik”,
geliştirilemez.
“Gökler, Tanrý’nýn Sözü ile oluştular…” (Teilim 33:6).
Tanrý’nýn silinemez Sözü, fiziksel bir şekil almýştýr.
Tanrý’nýn Sözü olmaksýzýn, hiçbir şey varlýðýný sürdüremez. Bu sebeple gökler, yeryüzü ve kapsadýklarý her
şey, Tanrý’nýn Sözü için bir tür giysi halini almýşlardýr.
59

Bunun bir uzantýsý olarak, Tora’nýn siyah ve beyaz
ateşi, siyah mürekkep ve deri parşömen kýlýðýna girmişler ve Tanrý’nýn, Tora’nýn özünü oluşturan Sonsuz
Bilgeliði, harf ve sözcüklerle ifade bulmuştur.
Romalýlar, Rabi Hanina ben Teradyon’u, Tora öðretme
“suçu” dolayýsýyla idama mahkum etmişlerdi. Bir Tora
tomarýný onun vücuduna sararak, Rabi Hanina’yý ateşe
verdiler. Çektiði acý doruða eriştiðinde, olaya şahit olan
öðrencileri, Rabi Hanina’ya sordular: “Rabi; ne görüyorsunuz?”
Rabi Hanina’nýn cevabý şöyle oldu: “Parşömenler yanýyorlar; ama harfler [göklere] yükseliyor” (Talmud –
Avoda Zara 18a).
Rabi Hanina, öðrencilerinin göremediði bir şeyi görmekteydi. Alevler parşömen ya da mürekkebi yakabilirler; fakat Tora’nýn sözleri ebedidir; zira fiziksel
tomar, onlar için sadece bir barýnaktýr; özleri ise tamamen manevidir. Rabi Hanina’nýn cellatlarý, týpký her
yüzyýldaki barbarlar gibi, belki Tanrý’nýn hakir gördükleri Torasý’na nefretlerini kusarken gurur duyuyorlardý; fakat bilmedikleri bir şey vardý: Harfler ebedidir – týpký Kaynak’ýn Ebedi oluşu gibi.
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Tora şeBeal Pe – Sözlü Tora
Üniversitede örneðin matematik bölümünü bitirmiş
olan arkadaşýnýzýn tüm ders notlarýný elde ettiðinizi
düşünün. Onlarý okuduðunuzu, içindeki teoremleri
birer metin olarak satýr satýr yuttuðunuzu farz edin.
Bu, sizin “Matematik Uzmaný” olmanýz için yeterli
midir? Herhangi bir üniversiteye gidip, “ben matematik profesörüyüm” dediðinizde, sizi hemen bölüm başkaný yaparlar mý? Elbette hayýr… Neden?
Bir matematik öðrencisi, belirli bazý matematiksel
sembolleri, deyimleri, aksiyomlarý, kendi deneyimleri
ve özellikle de sýnýfta, bu işin “gerçek uzmanýndan”
öðrendiklerini zihninde tutar. Bu onun yaşantýsýnýn
bir parçasýdýr artýk. Defterine geçirdikleri ise, kafasýndaki asýl büyük resmi canlý tutacak, ipuçlarý saðlayacak notlardýr. Notlardan çok daha fazlasýný, derste
profesör ona anlatmýştýr. Dahasý, herhangi bir konuda
bilgi alabilmek için profesöre her zaman danýşabilmiştir. Kendi eline gelen notlarý anlamadýysa, bu işin
uzmanýyla fikir teatisinde bulunabilmiştir. Kýsacasý,
notlar, asýl bilginin sadece çýkýş noktalarýdýr. Bilgi ise,
tecrübe, matematiksel gelenek ve kafada saklýdýr.
Sadece teoremler belki bir matematikçinin anlayýşý
için yeterlidir. Zira o, bu teoremlerin ispatlarýný da
bilmektedir. Oysa ispatlarý okusa bile bir şeyler anla61

yabileceði şüpheli olan kişi için bunlar, anladýðýný varsaydýðý birer garip yazýdan başka bir şey deðildir.
Bunun anlamý açýktýr: Sadece teoremleri okuyup
yutan (!), fakat bunlarýn gerçekte tam olarak neyi
ifade ettiðini bilmeyen kişinin, “bilginin tümü ve aslý”
ile ilgili fikri, çok sýnýrlý ve birçok durumda da yanlýş
ya da yanýltýcýdýr. Dahasý, böyle bir kişi notlarda “tespit ettiði” gariplikler, tezatlar ve mantýksýzlýklar karşýsýnda hemen alaycý bir mutluluða kapýlacaktýr. Eleştirmek, aşaðýlamak ve inkar etmekte gecikmeyecektir.
Hatta kendi ispatlarýný getirecek kadar kabalaşacaktýr.
Bunun ötesinde, etrafýna insanlarý toplayýp matematik
bili-mini tamamen yok saymaya bile gidebilecektir.
Fakat bir gerçek vardýr: Tüm dünya onun gibi düşünse bile, gerçek matematikçi bundan etkilenmeyecektir. Çünkü o, bilginin tümüne sahiptir; yazýlý notlarýn
kat kat fazlasý miktardaki bu bilgi, matematik camiasýnýn kollektif zihnindedir ve sürekli olarak incelenip
öðrenilerek bir nesilden diðerine saðlam bir şekilde
aktarýlmaktadýr…
Hiçbir benzetme, aslýný tam olarak karşýlamaz. Matematik bilimi için yukarýdaki senaryo tam olarak doðru
olmayabilir. Fakat Tora için bu doðrudur. En önemli
fark, notlarýn da [Tora şeBeal Pe] Bizzat Profesör
[Tanrý] tarafýndan verilmiş olmasýndadýr…

Gerçek “Tora”, “Yazýlý Tora” adý verilen özlü, şifreli,
bazen açýk, bazen kapalý olan, ebedi ve deðişmez metnin rehberliðiyle birleşmiş olan “Sözlü Tora”dýr. Kýsacasý, “Yazýlý Tora yorumlanarak Sözlü Tora oluşturuldu” şeklindeki yaygýn düşünce, gerçeði yansýtmamaktadýr. Aksine Sözlü Tora, Moşe Rabenu tarafýndan
halka doðrudan öðretilmiş, Yazýlý Tora da yine Moşe
Rabenu tarafýndan halka doðrudan verilmiştir. “Tora
Öðrenimi” de, Tora’nýn bu iki birbirini bütünleyen
parçasý arasýndaki baðlantý ve her ikisinin derinlemesine incelemesidir.
Yazýlý Tora’nýn sadece düz okunmasý bile, bunun
yanýnda çok daha geniş bir geleneðin var olmasýný
gerektirmektedir. Örnekler:

62

63

Ýbranice’de ayný harflerle yazýlan sözcükler, farklý
noktalamayla farklý şekillerde telaffuz edilirler. Örneðin
Het-Lamed-Bet harfleri, yerine göre “Helev – Ýç Yaðý”
ya da “Halav – Süt” olarak okunabilir. Bilindiði gibi,
Tora’da noktalama işaretleri yoktur. Dolayýsýyla hangi
sözcüðün Helev, hangisinin Halav şeklinde okunmasý
gerektiðini bilmek için belirli bir geleneðe ihtiyaç vardýr [ve elbette buna benzer sayýsýz örnek mevcuttur].
Kýsacasý, Yazýlý Tora’yý doðru “okuyabilmek” için bile
sözlü geleneðe ihtiyaç vardýr.
•

Tora’nýn belki de en yanlýş anlaşýlan emri “Göze
karşýlýk göz…” (şemot 21:24) ifadesidir. Sözlü gelenekten bihaber olan kişi, bu ifadeyi olduðu gibi kabul ederek, bir kişinin bir başkasýnýn gözüne zarar vermesi
durumunda, onun da gözüne zarar verilmesi gerektiði
sonucuna varacaktýr. Oysa Moşe Rabenu’nun dönemi
de dahil olmak üzere, tari-hin tüm dönemlerinde, tüm
Yahudi cemaatleri bu emri “göze karşýlýk, gözün parasal tazminatýný ödemek” şeklinde uygulamýştýr. Ne
Moşe’nin ne de ondan sonra gelenlerin, Tanrý’nýn
Sözü’nün “basit anlamýný” deðiştirme görevini üstlenmeyecekleri açýktýr. Dolayýsýyla Tora’nýn basit metni
sanýldýðý kadar da basit deðildir ve uygulamanýn hangi
durumda hangi detaylarla olacaðý, ancak Tanrý’nýn
Moşe’ye öðretmiş olduðu sözlü gelenek [Tora şeBeal
Pe] sayesinde tam olarak bilinebilir.
•

çýkan yeni durumlara cevap verebilmesini saðlayan
türetim kurallarýdýr. Onüç tane olan bu kurallar
“Midot” adýný alýrlar ve Moşe Rabenu tarafýndan
Yahudiler’e öðretilmişlerdir. Ýnsan mantýðýna, Tanrýsal Bilgeliðin bir derecesine kadarýný türetme yetkisinin verilmesi, onun için olasý en büyük hediye ve iltifattýr. Diðer yandan insanoðlu bunu kuralýna göre
yapmakla yükümlüdür. Aksi takdirde bu, Tanrýsal
Bilgelik olmaktan çýkar.

Örnekler çoðaltýlabilir. Hepsinin ortak bir gerektirmesi vardýr: Yazýlý Tora’ya eşlik eden ve onun kat kat
daha genişi olan bir Sözlü Tora mevcuttur. Ve bu
refakatçi olmadýðý zaman Yazýlý Tora doðru şekliyle
anlaşýlamaz, çarpýtýlýr ve akla sýðmayacak kadar yanlýş
şekillerde yorumlanabilir. Týpký bazý bilgisiz kişilerin
yüzyýllar boyunca yaptýðý gibi…
Sözlü Tora’nýn çok önemli bir bölümü de, Tora’nýn
statik kalmasýný önleyerek, gelişen zamanla ortaya

Buna baðlý olarak bazen kişi, bir kuralýn geçerliliðini,
onun kendi mantýðýna uygun olup olmamasýna bakarak deðerlendirme hatasýna düşebilir. Ancak Rabenu
Tam’ýn söylediði gibi, bir insanýn Tora’nýn herhangi
bir kuralýyla ilgili mantýklý bir açýklama getirebiliyor
olmasý, Tora’nýn geçerliliði için herhangi bir kanýt teşkil etmez. Tora, geçerliliði için insanýn onayýna muhtaç deðildir. Dolayýsýyla Tora’nýn bir kuralýný “doðru
ve baðlayýcý” yapan, onu mantýðýmýzla anlýyor ya da
ona kendimizce bir açýklama getirebiliyor olmamýz
deðildir. Zira bu da Tanrýsal Bilgeliði, kendi mantýðýmýz
oranýnda sýnýrlamak anlamýna gelecektir. Bu bizleri,
kendi çizdiðimiz o görünmez sýnýrýn ötesindeki Tanrýsal bilgiyi tanýmama şeklinde ciddi bir hataya sürükler.
Oysa bir kuralý anlamýyor olmamýz, sadece bizim yetersiz olduðumuzu gösterir; kuralýn deðil. Ve bizi baðla-
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madýðýna karar verdiðimiz anda o kuralýn Tanrýsallýðýný inkar etmiş oluruz.
Kýsacasý; Tora insani mantýk ve çözümleme yeteneðine bir yere kadar prim tanýmýştýr; fakat insan yine de
daima, bu yetkinin Yetki Veren’in belirlediði çerçevede gerçekleşmesi gerektiðini bilmeli, kendi sýnýrlý
mantýðýnýn yol açtýðý yanýlsamaya kapýlarak haddini
aşmamalýdýr.
Seçilmişlik Kavramý
Tora Yaratýlýş planýnýn yansýmasýdýr ve Tora öðrenimi
bu planýn özünün kavranmasý anlamýna gelir. “Eðer
gündüz ve gece [boyu yerine getirilen] Antlaşmam [=
Tora öðrenimi] olmasaydý, göklerin ve yeryüzünün kanunlarýný koymazdým” (Yirmeyau 33:25).
Tora’yý Tanrý’dan doðrudan alma, onun direktiflerini
yerine getirmekle yükümlü kýlýnma ve dünyevi varoluşun en karanlýk köşelerindeki kutsiyet kývýlcýmlarýný
keşfetme ayrýcalýðý, Bene-Yisrael’e tanýnmýştýr. Böylelikle Tora ve Yisrael, Yaratýlýş’ýn iki ayrýlmaz amacý
haline gelmişlerdir.
Yahudiler’in “Seçilmiş Halk” olduklarý kavramý, özellikle Yahudi karşýtlarý tarafýndan fazlasýyla çarpýtýlmýştýr. Yahudiler kendilerini hiçbir zaman insanüstü birer
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varlýk, dünyanýn hakimleri ya da benzeri sýfatlarla
tanýmlamamýşlardýr. Yahudiler’in Tanrý’nýn kendilerine Bizzat hitap etmesi ve Tora’yý vermesi ile belirli bir
ayrýcalýða sahip olduklarý tarihi bir gerçektir. Bu açýdan bakýldýðýnda Yahudiler “seçilmiş”tirler.
Tanrý bu konuda şöyle demektedir: “Ve siz, Benim için
bir Koenler krallýðý ve kutsal bir halk olacaksýnýz” (şemot
19:6). Bene-Yisrael içinde, Koenler’in görevi Tanrý ile
halk arasýndaki baðlantýyý saðlamak, Bet-Amikdaş’taki
kutsal hizmeti gerçekleştirmek ve en önemlisi halký
eðitmekti. Yahudiler’in dünyanýn diðer halklarla
olmasý beklenen ilişkisi de bu şe-kilde gerçekleşmelidir. Kutsal bir halk olarak Tanrý’nýn Varlýðý’ný dünyada hissettirmeli, diðer uluslara Tanrý’yý tanýtmalý ve
kutsiyet konularýnda rehberlik görevini üstlenmelidir.
Yahudi, bir “öðretmen” olarak seçilmiştir. Yahudilik’teki “seçilmişlik” kavramý budur; ve daha fazlasý
deðildir. Yahudiler bu görevi tarih boyunca aktif ya da
pasif olarak yerine getirmişler ve dünya bugünkü
Tanrý bilincine ulaşmýştýr.
Yaratýlanýn Yaratýcýsý’ný tanýmasý… Tarihin temel
amacý da budur…
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Bereşit
[1. Yaratýlýş; Ýlk Gün]

1 1 Başlangýçta Tanrý gökleri ve yeryüzünü yarattý.
Yeryüzü şekilsiz ve boştu, derinliklerin yüzeyinde
karanlýk vardý; ancak Tanrý’nýn Ruhu suyun yüzeyinde hareket halindeydi.
3 Tanrý “Işýk olsun” dedi ve ýşýk varoldu.
4 Tanrý ýşýðýn iyi olduðunu gördü; Tanrý ýşýk ve karanlýðý birbirinden ayýrdý.
5 Tanrý ýşýða “Gündüz” adýný verdi ve karanlýða “Gece”
adýný verdi; akşam oldu ve sabah oldu; bir gün.
2

[2. Ýkinci Gün]
Tanrý, “Suyun içinde bir gök olsun ve suyla suyu birbirinden ayýrsýn” dedi.
7 Tanrý [böylece] göðü yaptý ve göðün altýndaki suyla
göðün üstündeki suyu birbirinden ayýrdý; ve öyle kaldýlar.
8 Tanrý göðe “Gökyüzü” adýný verdi; akşam oldu ve
sabah oldu; ikinci bir gün.
6
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[3. Üçüncü Gün]
Tanrý “Gökyüzünün altýndaki sular bir yere biriksinler
ve kara görünsün” dedi; öyle oldu.
10 Tanrý, kuru topraða “Yeryüzü” adýný verdi ve sularýn
biriktiði yere “Denizler” adýný verdi; Tanrý bunun iyi
olduðunu gördü.
11 Tanrý “Yeryüzü bitki yeşertsin. Yeryüzü üzerinde,
tohum üreten otlar ve kendi türüne göre tohum içeren
meyveler üreten meyve aðaçlarý olsun” dedi ve öyle oldu.
12 Yeryüzü; bitki ler, kendi türlerinde tohum üreten
otlar ve kendi türlerine göre tohum içeren meyveler
üreten aðaçlar çýkardý; Tanrý bunun iyi olduðunu
gördü.
13 Akşam oldu ve sabah oldu; üçüncü bir gün.
9

[4. Dördüncü Gün]
Tanrý “Gökyüzü kubbesinde, gündüz ve geceyi birbirinden ayýrmak için ýşýk kaynaklarý olsun” dedi. “Birer
işaret olacaklar; bayramlarý, günleri ve yýllarý belirleyeceklerdir.
15 Ayrýca gökyüzü kubbesinde, yeryüzünü aydýnlatmak
için birer ýşýk kaynaðý olacaklardýr”; ve öyle oldu.
16 Tanrý [böylece] iki büyük ýşýk kaynaðýný – gündüzün etkin olmasý için büyük ýşýk kaynaðýný, geceleyin
14
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etkin olmasý için de küçük ýşýk kaynaðýný – ve [ayrýca]
yýldýzlarý yaptý.
17 Tanrý onlarý, yeryüzünü aydýnlatmalarý için gökyüzü kubbesine yerleştirdi.
18 [Bunu ayrýca] Gündüz ve geceye egemen olmalarý
ve ýşýkla karanlýðý birbirinden ayýrmalarý için [yaptý];
Tanrý bunun iyi olduðunu gördü.
19 Akşam oldu ve sabah oldu; dördüncü bir gün.
[5. Beşinci Gün]
Tanrý “Su, canlý sürüleriyle kaynasýn ve yeryüzü üzerinde uçucular, gökyüzü kubbesinin yüzünde uçsunlar”
dedi.
21 Tanrý [böylece] büyük deniz canavarlarýný, [ayrýca]
sular içinde kaynaşan, sürünen her bir canlý türünü ve
kanatlý her bir uçucu canlý türünü yarattý; Tanrý
bunun iyi olduðunu gördü.
22 Tanrý onlarý “Verimli olun ve çoðalýn; denizlerin
sularýný doldurun; uçucular da yeryüzünde çoðalsýnlar”
diyerek mübarek kýldý.
23 Akşam oldu ve sabah oldu; beşinci bir gün.
20

[6. Altýncý Gün]
24

Tanrý “Yeryüzü her bir canlý türünü – her türde çiftlik
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hayvanýný, toprak hayvanýný ve vahşi yeryüzü hayvanýný
çýkarsýn” dedi; ve öyle oldu.
25 Tanrý [böylece] vahşi yeryüzü hayvaný türlerini,
çiftlik hayvaný türlerini ve toprakta hareket eden hayvan türlerini yaptý; Tanrý bunun iyi olduðunu gördü.
26 Tanrý “Görüntümüzde ve benzeyişimizde insan yapalým.
Denizin balýklarýna, gökyüzünün kuşlarýna, çiftlik hayvanlarýna ve tüm yeryüzüne – ve yeryüzü üzerinde hareket eden tüm toprak hayvanlarýna hükmetsin” dedi.
27 Tanrý adamý Kendi görüntüsünde yarattý. Onu
Tanrý’nýn görüntüsünde yarattý; onlarý erkek ve dişi
olarak yarattý.
28 Tanrý onlarý mübarek kýldý. Tanrý onlara “Verimli
olun ve çoðalýn. Yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin.
Denizin balýklarýna, gökyüzünün kuşlarýna ve yeryüzü
üzerinde hareket eden tüm hayvanlara hükmedin” dedi.
29 Tanrý “Ýşte – tüm yeryüzü üzerindeki tohum üreten her
bitkiyi ve tohum üreten meyveleri olan her aðacý size verdim; sizin için yiyecek olacaklardýr” dedi.
30 “Yeryüzünün tüm vahşi hayvanlarýna, gökyüzünün
tüm kuşlarýna ve yaşayan bir cana sahip olup yeryüzü
üzerinde hareket eden her canlýya ise, yiyecek olarak tüm
yeşil otlarý [verdim]”; ve öyle oldu.
31 Tanrý yapmýş olduðu her şeyi gördü; ve işte – çok
iyiydi. Akşam oldu ve sabah oldu; altýncý gün.
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[7. şabat]

2

1 Gökyüzü ve yeryüzü, ve onlarýn tüm öðeleri [böy-

lece] tamamlandý.
2 Tanrý, yedinci günle, yapmýş olduðu işi tamamladý ve
yedinci günde, yapmýş olduðu tüm işini býraktý.
3 Tanrý yedinci günü mübarek kýldý ve onu kutsal ilan
etti; çünkü Tanrý, yapmak üzere yaratmýş olduðu tüm
işini, bu günde býrakmýştý.
[8. Ýnsan]
Yaratýldýklarýnda, göklerin ve yeryüzünün türevleri
bunlardý. Tanrý’nýn yeryüzü ve gökleri tamamladýðý
günde,
5 hiçbir yabani çalýlýk henüz yeryüzünde deðildi ve
hiçbir yabani bitki henüz bitmemişti. Çünkü Tanrý
henüz yeryüzüne yaðmur yaðdýrmamýştý ve topraðý
işleyecek insan yoktu.
6 Yeryüzünden bir sis yükseldi ve topraðýn tüm yüzeyini suladý.
7 Tanrý, adamý topraðýn tozundan şekillendirdi ve
burun deliklerine bir yaşam nefesi üfledi. Ýnsan [böylece] yaşayan bir canlý haline geldi.
8 Tanrý, Eden’de doðuya doðru bir bahçe dikti. şekillendirmiş olduðu adamý oraya yerleştirdi.
4
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Tanrý, görüntüsü zevk veren ve yemeye uygun olan
her türlü aðacýn, [ve aralarýnda] bahçenin ortasýnda
Yaşam Aðacý’nýn ve [ayrýca] Ýyi ve Kötüyü Bilme
Aðacý’nýn topraktan bitmesini saðladý.
10 Eden’den bahçeyi sulamak üzere bir nehir çýktý.
Oradan dört ana kola ayrýldý.
11 Ýlkinin ismi Pişon’dur. Altýn bulunan Havila ülkesinin tümünü çevreler.
12 O ülkenin altýný [özellikle] iyidir. Orada [ayrýca]
inciler ve deðerli taşlar bulunur.
13 Ýkinci nehrin ismi Gihon’dur. Tüm Kuş ülkesini
çevreler.
14 Üçüncü nehrin ismi Hidekel’dir; Asur’un doðusundan akar. Dördüncü nehir ise Perat’týr.
15 Tanrý adamý aldý ve hem işlemesi, hem de korumasý
için onu Eden Bahçesi’ne yerleştirdi.
16 Tanrý adama bir emir verdi ve “Bahçenin tüm aðaçlarýndan serbestçe yiyebilirsin” dedi.
17 “Ancak Ýyi ve Kötüyü Bilme Aðacý’ndan yeme; çünkü
ondan yediðin gün, kesinlikle öleceksin”.
18 Tanrý “Adamýn yalnýz olmasý iyi deðil. Ona, kendisine
uygun bir yardýmcý yapayým” dedi.
19 Tanrý tüm vahşi hayvanlarý ve gökyüzünün tüm
kuşlarýný topraktan şekillendirmişti. [şimdi] Her birine ne isim vereceðini görmek için [onlarý] adama
getirdi. Adam her canlýya ne isim verdiyse, onun ismi

öyle kalacaktý.
20 Adam tüm çiftlik hayvanlarýna, gökyüzünün kuşlarýna ve tüm vahşi hayvanlara isimler verdi. Fakat
adam, [bunlarýn arasýnda] kendine uygun bir yardýmcý
bulamadý.
21 Tanrý adamýn derin bir bilinçsizlik durumuna düşmesini saðladý ve [adam] uyudu. [Tanrý, adamýn]
Kaburga kemiklerinden birini aldý ve yerini etle kapadý.22 Tanrý, adamdan aldýðý kaburga kemiðini bir kadýn
şeklinde inşa etti ve onu adama getirdi.
23 Adam “şimdi bu, kaným ve canýmdýr. Ýsmi Kadýn (??a)
olsun; çünkü adamdan (??) alýndý” dedi.
24 Bu sebeple bir erkek, babasýný ve annesini býrakýp
eşiyle birleşmelidir ve tek vücut haline gelmelidirler.
25 Adam ve eşi – ikisi de çýplaktýlar; ancak [bu durumdan] utanmýyorlardý.
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3

Yýlan, Tanrý’nýn yapmýş olduðu tüm vahşi hayvanlar arasýnda en hilekarýydý. Kadýna “Tanrý gerçekten bahçenin hiçbir aðacýndan yiyemeyeceðinizi mi söyledi?” diye sordu.
2 Kadýn yýlana “Bahçedeki aðaçlarýn meyvelerinden yiyebiliriz” diye cevap verdi.
3 “Fakat bahçenin ortasýndaki aðacýn meyvesinden ise;
Tanrý ‘ondan yemeyin ve ona dokunmayýn [bile]; yoksa
ölürsünüz’ dedi”
1

Yýlan kadýna “Kesinlikle ölmezsiniz!” dedi.
5 “Aslýnda Tanrý ondan yediðiniz gün gözlerinizin açýlacaðýný ve Tanrý gibi, iyiyi ve kötüyü tanýr hale geleceðinizi
biliyor”.
6 Kadýn aðacýn yemeye uygun, gözler için arzu uyandýrýcý olduðunu ve aðacýn zeka elde etme konusunda
çekici olduðunu gördü. Meyvesinden aldý ve yedi.
Kendisiyle birlikte kocasýna da verdi ve [adam da]
yedi.
7 Ýkisinin de gözleri açýldý ve çýplak olduklarýný anladýlar. Ýncir yapraklarýný birbirlerine diktiler ve kendilerine önlük yaptýlar.
8 Tanrý’nýn, günün rüzgarýyla bahçe içinde dolaşan
Sesi’ni duydular. Adam ve eşi, bahçe aðaçlarýnýn
arasýnda, Tanrý’dan gizlendiler.
9 Tanrý adama seslendi ve “Neredesin?” dedi.
10 “Bahçede sesini duydum... ve korktum; çünkü çýplaktým. Bu yüzden gizlendim”.
11 “Sana çýplak olduðunu kim söyledi? Yoksa yememeni
emrettiðim aðacýn meyvesinden mi yedin?”
12 “Yanýma verdiðin kadýn – yediðim şeyi aðaçtan bana o
verdi”.
13 Tanrý kadýna “Nedir bu yaptýðýn?” dedi. Kadýn “Beni
yýlan aldattý ve yedim” diye cevap verdi.
14 Tanrý yýlana “Bunu yaptýðýn için, tüm çiftlik hayvanlarý ve tüm vahşi hayvanlar arasýnda lanetlisin” dedi.

“Karnýn üzerinde sürünecek ve hayatýnýn tüm günlerinde
toz yiyeceksin.
15 Kadýnla aranýza – onun çocuklarýyla senin çocuklarýnýn
arasýna düşmanlýk yerleştireceðim. O senin kafaný ezecek,
sen de onu topuðundan sokacaksýn”.
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[9. Kadýn’a Verilen Lanet]
[Tanrý] kadýna “Istýrabýný ve hamileliðini fazlasýyla
artýracaðým” dedi. “Istýrap içinde çocuk doðuracaksýn.
Tutkun kocana olacak ve o sana egemen olacak”.
16

[10. Adam’a Verilen Lanet]
Adam’a ise “Eşini dinlediðin ve sana özellikle emrederek ‘Ondan yeme!’ dediðim aðaçtan yediðin için, toprak
senin yüzünden lanetli olacak” dedi. “Hayatýnýn tüm
günlerinde, ondan [topraktan] ýstýrapla yiyecek çýkaracaksýn.
18 Senin için diken ve çalý yeşertecek ve sen yabani ot yiyeceksin.
19 Topraða geri dönene kadar ekmeðini alnýnýn teriyle
yiyeceksin; çünkü sen ondan [topraktan] alýnmýştýn;
çünkü tozsun sen ve toza geri döneceksin”.
20 Adam eşine Hava adýný verdi; çünkü [kadýn] tüm
yaşayanlarýn annesiydi.
17

Tanrý Adam ve eşine deri giysiler yaptý ve onlarý
giydirdi.

Adam, eşi Hava’yý bildi. [Hava] Hamile kaldý ve
Kayin’i doðurdu ve “Tanrý ile birlikte bir insan edindim”
dedi.
2 Bir doðum daha yaptý; [Kayin’in] kardeşi Evel’i
[doðurdu]. Evel davar çobaný oldu; Kayin ise toprak
işçisiydi.
3 Bir dönem bitti. Kayin, bir miktar toprak meyvesini
Tanrý’ya sunu olarak getirdi.
4 Ve Evel – o da davarýnýn ilkdoðanlarýndan, [bun-

larýn] şişman olanlarýndan [bazýlarýný] getirdi. Tanrý
Evel’e ve sunusuna önem verdi,
5 ancak Kayin’e ve sunusuna, önem vermedi. Kayin
çok kýzgýn ve üzgündü.
6 Tanrý Kayin’e “Neden bu kadar kýzgýnsýn? Neden
üzgünsün?” diye sordu.
7 “Doðru davransan affedilmeyecek misin? Ve [bil ki] eðer
doðru davranmazsan günah kapýda pusudadýr. Seni arzulamaktadýr; ama sen ona hakim olabilirsin”.
8 Kayin, kardeşi Evel’e [bir şey] söyledi. Sonra, kýrdayken Kayin, kardeşi Evel’e karşý kalktý ve onu öldürdü.
9 Tanrý Kayin’e “Kardeşin Evel nerede?” diye sordu.
“Bilmiyorum” diye cevap verdi [Kayin]. “Kardeşimin
bekçisi miyim ben?”
10 Tanrý “Ne yaptýn?” dedi. “Kardeşinin kanýnýn sesi topraktan Bana doðru haykýrýyor.
11 şimdi sen, kardeşinin kanýný senin elinden almak için
aðzýný açan topraktan daha da lanetlisin.
12 Topraðý işlediðin zaman, artýk sana kuvvetini vermeyecek. Dünyada göçebe ve yalnýz olacaksýn”.
13 Kayin “Günahým taşýyabileceðimden daha büyük!”
dedi.
14 “Ýşte bugün beni topraðýn üzerinden sürdün ve ben
Yüzün’den gizlenmek durumundayým. Dünyada göçebe ve
yalnýz olacaðým ve beni kim bulsa öldürecek.”
15 Tanrý ona “Bu yüzden Kayin’i her kim öldürürse...!
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[11. Kovuluş]
Tanrý “Ýnsan, iyi ve kötüyü tanýma konusunda bizden
biri gibi oldu” dedi. “şimdi elini uzatýp Yaşam Aðacý’ndan
da [meyve] almasý engellenmeli. Yiyip sonsuza kadar
yaşayabilir!”
23 Tanrý, içinden alýndýðý topraðý işlemesi için onu
[insaný]Eden Bahçesi’nden kovdu.
24 Ýnsaný sürdü ve Yaşam Aðacý yolunu korumak için,
Eden’in doðusuna Keruvim’i ve sürekli dönen kýlýcýn
alevini yerleştirdi.
22

[12. Kayin ve Evel]

4

1

[Kayin] Yedinci nesilde cezalandýrýlacaktýr” dedi. Tanrý,
her bulan onu öldürmesin diye Kayin’e bir işaret
koydu.
16 Kayin Tanrý’nýn huzurundan ayrýldý. Eden’in doðusundaki Nod ülkesinde yerleşti.
17 Kayin eşini bildi. [Eşi] hamile kaldý ve Hanoh’u
doðurdu. [Bu sýrada Kayin] Bir şehir inşa etmekteydi
ve bu şehrin adýný, oðlunun adý gibi Hanoh koydu.
18 Hanoh’un bir oðlu oldu – Ýrad. Ýrad’ýn bir oðlu oldu
– Mehuyael. Mehuyael’in bir oðlu oldu – Metuşael.
Metuşael’in bir oðlu oldu – Lemeh.
19 Lemeh iki kadýnla evlendi. Birincisinin ismi Ada,
ikincisinin ismi de Tsila’ydý.
20 Ada, Yaval’ý doðurdu. [Yaval] Çadýrlarda yaşayan
ve sürü güdenlerin atasýydý.
21 Kardeşinin adý Yuval’dý; arp ve flüt çalanlarýn
atasýydý.
22 Tsila – o da, bakýr ve demir araçlarýn üreticisi Tuval
Kayin’i doðurdu. Tuval Kayin’in kýzkardeşi Naama’ydý.
23 Lemeh eşlerine şöyle dedi: “Ada ve Tsila, sesimi işitin; Lemeh’in eşleri, konuşmama kulak verin. Bir adamý
yaralayarak, bir çocuðu da bereleyerek öldürdüm.
24 Kayin’den, yedinci nesilde intikam alýndýysa, Lemeh
için bu ancak yetmişyedincide olacaktýr”.
25 Adam eşini tekrar bildi; [Hava] bir oðul doðurdu ve
ona şet adýný verdi – “Çünkü Tanrý bana, Kayin’in

öldürdüðü Evel’in yerine başka bir çocuk baðýşladý”.
26 şet’in de bir oðlu oldu ve ona Enoş adýný verdi.
Tanrý’nýn Ýsmi ile dua etmeye o zaman başlandý.
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[13. Ýlk ve Ýkinci Nesiller]

5

Bu, Adam’ýn soyunun anlatýmýdýr:
Tanrý, insaný yarattýðý günde, onu Tanrý’nýn benzerliðinde yaptý.
2 Onlarý erkek ve dişi olarak yarattý. Onlarý mübarek
kýldý ve onlarý yarattýðý günde onlara Ýnsan (Adam)
ismini verdi.
3 Adam 130 yýl yaşadý; kendi benzeyişi ve şeklinde bir
oðlu oldu. Ona şet adýný verdi.
4 Adam, şet doðduktan sonra 800 yýl yaşadý ve oðullarý
ve kýzlarý oldu.
5 Adam’ýn yaşadýðý tüm günleri 930 yýldý; ve öldü.
1

[14. Üçüncü Nesil]
şet 105 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Enoş.
7 şet, Enoş doðduktan sonra 807 yýl yaşadý ve oðullarý
ve kýzlarý oldu.
8 şet’in tüm günleri 912 yýldý; ve öldü.
6

[15. Dördüncü Nesil]
Enoş 90 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Kenan.
10 Enoş, Kenan doðduktan sonra 815 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
11 Enoş’un tüm günleri 905 yýldý; ve öldü.

20 Yered’in

tüm günleri 962 yýldý; ve öldü.
[19. Sekizinci Nesil]

9

[16. Beşinci Nesil]
Kenan 70 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Maalalel.
13 Kenan, Maalalel doðduktan sonra 840 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
14 Kenan’ýn tüm günleri 910 yýldý; ve öldü.
12

Hanoh 65 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Metuşelah.
22 Hanoh, Metuşelah doðduktan sonra 300 yýl Tanrý
ile yürüdü ve oðullarý ve kýzlarý oldu.
23 Hanoh’un tüm günleri 365 yýldý.
24 Hanoh Tanrý ile yürüdü ve artýk varolmadý; çünkü
Tanrý onu aldý.
21

[20. Dokuzuncu Nesil]
25 Metuşelah

[17. Altýncý Nesil]
Maalalel 65 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Yered.
16 Maalalel, Yered doðduktan sonra 830 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
17 Maalalel’in tüm günleri 895 yýldý; ve öldü.
15

187 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Lemeh.
26 Metuşelah, Lemeh doðduktan sonra 782 yýl yaşadý
ve oðullarý ve kýzlarý oldu.
27 Metuşelah’ýn tüm günleri 969 yýldý; ve öldü.
[21. Onuncu Nesil]
28 Lemeh

162 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu – Hanoh.
19 Yered, Hanoh doðduktan sonra 800 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.

182 yýl yaşadý ve bir oðlu oldu.
29 “Bu, bizi işimizden ve Tanrý’nýn lanetlemiş olduðu topraktan kaynaklanan ýstýrabýmýzdan ferahlatacak” diyerek
adýný Noah koydu.
30 Lemeh, Noah doðduktan sonra 595 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
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[18. Yedinci Nesil]
18 Yered

31 Lemeh’in

tüm günleri 777 yýldý; ve öldü.

[22. Noah’ýn Çocuklarý ve Devler]
Noah 500 yaşýndaydý ve Noah, şem’e, Ham’a ve
Yefet’e baba oldu.
32

6

Tanrý “Yaratmýş olduðum insanoðlunu yeryüzünden
sileceðim – insandan evcil hayvanlara, yer hayvanlarýna
ve gökyüzündeki kuşlara kadar. Onlarý yaptýðým için pişmaným” dedi.
8 Fakat Noah Tanrý’nýn gözünde beðeni bulmuştu.
7

Ýnsanoðlu toprak üzerinde çoðalmaya başlayýp
kýzlarý doðunca,
2 Tanrý’nýn oðullarý insan kýzlarýnýn iyi olduklarýný
gördüler ve her seçtiklerinden kendile- rine eş aldýlar.
3 Tanrý “Ruhum insaný sonsuza dek yargýlamayacak;
çünkü o etten başka bir şey deðil. Günleri 120 yýl olacak”
dedi.
4 Devler o günlerde ve daha sonralarý yeryüzündeydiler. Tanrý’nýn oðullarý insan kýzlarýna gelmişler ve
[devlere] baba olmuşlardý. [Devler] Ezelden beri en
güçlülerdi; şöhretli kişilerdi.
1

[23. Karar]
Tanrý yeryüzünde insanýn kötülüðünün artmakta
olduðunu gördü. [Ýnsanýn] En derin düşüncelerinin
yarattýðý eðilimler, gün boyunca, sadece kötüyeydi.
6 Tanrý yeryüzünde insaný yaptýðýna pişman oldu ve
kalbinde ýstýrap çekti.
5
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Noah
[24. Noah ve Dönemi]
Bunlar, Noah’ýn soyudur: Noah dürüst biriydi, kendi
neslinde kusursuzdu. Noah Tanrý ile birlikte yürüdü.
10 Noah üç oðul babasý oldu: şem, Ham ve Yefet.
11 Dünya Tanrý’nýn önünde yozlaşmýştý ve yeryüzü
suçla dolmuştu.
12 Tanrý yeryüzünü gördü; ve işte – yozlaşmýştý. Zira
her vücut, yeryüzü üzerinde yolunu saptýrmýştý.
9

[25. Büyük Tufan]
Tanrý Noah’a “Tüm vücutlarýn sonu önüme geldi;
çünkü yeryüzü [insanlarýn] suçlarýyla doldu” dedi. “Bu
yüzden onlarý yeryüzü ile birlikte yok edeceðim.
14 “Kendine servi aðacýndan bir gemi yap. Gemiyi bölmelere ayýr; içten ve dýştan ziftle sýva.
15 Onu şu şekilde inşa edeceksin: Geminin uzunluðu 300
ama, genişliði 50 ama ve yükseliði 30 ama olacak.
16 Gemiye [ýşýk için] bir pencere yap. Üstteki açýklýðý 1
ama [genişliðinde] olacak şekilde [eðik] olsun. Geminin
kapýsýný da onun yanýna yerleştir. [Gemiyi] Alt, ikinci ve
üçüncü [güverteler olacak şekilde] yap.
17 “Bana gelince – göklerin altýnda bulunan, yaşam nefe13
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sine sahip tüm vücutlarý yok etmek için, yeryüzüne Tufan
sularýný getiriyorum. Yeryüzündekilerin hepsi helak olacak.
18 Ama sana olan Sözüm’ü yerine getireceðim – Sen,
yanýnda oðullarýn, eşin ve oðullarýnýn eşleri ile birlikte
gemiye gireceksin.
19 “Her canlýdan, her vücuttan – seninle yaşatýlmalarý için
her türden – ikişer taneyi gemiye getir; erkek ve dişi olsunlar.
20 Her türdeki kuştan, her türdeki çiftlik hayvanýndan ve
her türdeki toprak hayvanýndan – [bunlarýn] her birinden
iki tanesi, yaşatýlmak üzere sana gelecekler.
21 Sana gelince – yanýna yenilir türdeki her yiyecekten al
ve kendine depola. [Bunlar] Hem sana, hem de onlara
[hayvanlara] yiyecek olacaktýr”.
22 Noah, Tanrý’nýn kendisine emrettiði her şeyi yaptý.
[Tam olarak] Böyle yaptý.

7

Tanrý, Noah’a “Gemiye gel – sen ve tüm ailen”
dedi. “Çünkü bu nesilde önümde dürüst olarak [sadece]
seni gördüm.
2 Her temiz hayvandan kendine, erkek ve eşi olmak üzere
yedişer çift al. Temiz olmayan hayvanlardan ise, erkek ve
eşi olmak üzere iki tane al.
3 Gökyüzünün kuşlarýndan da erkek ve dişi olmak üzere
1
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yedişer çift al. Tüm yeryüzü üzerinde soylarý [bu sayede]
yaşasýn.
4 Zira yedi gün sonra yeryüzü üzerine kýrk gün kýrk gece
boyunca yaðmur yaðdýracaðým. Yaratmýş olduðum tüm
varlýðý topraðýn yüzeyinden sileceðim”.
5 Noah, Tanrý’nýn kendisine emretmiş olduðu her şeyi
yaptý.
6 Tufan yeryüzü üzerinde suyla gerçekleştiðinde Noah
600 yaşýndaydý. 7 Noah, oðullarý, eşi ve gelinleriyle
birlikte, Tufan’ýn sularýndan önce gemiye geldi.
8 Temiz olan hayvanlardan, temiz olmayan hayvanlardan, kuşlardan ve toprakta hareket eden her canlýdan
9 ikişer ikişer – Tanrý’nýn Noah’a emrettiði gibi erkek
ve dişi olarak – Noah’a, gemiye geldiler.
10 Yedi gün geçti ve Tufan’ýn sularý yeryüzündeydiler.
11 Noah’ýn yaşamýnýn 600. yýlýnda, ikinci ayda, ayýn
17. günüydü. O günde büyük derinliklerin tüm kaynaklarý yarýldý ve göklerin pencereleri açýldý.
12 Yeryüzü üzerinde yaðmur kýrk gün kýrk gece sürecekti.
13 Noah – oðullarý şem, Ham ve Yefet; eşi ve üç gelini
de yanlarýnda olmak üzere – gemiye tam olarak o
günde girdi.
14 Onlar ve her türde vahşi hayvan, her türde çiftlik
hayvaný, yeryüzü üzerinde hareket eden her türde
toprak hayvaný ve her türdeki uçucular – her kuş [ve]

her kanatlý [gemiye girdiler].
15 Yaşam nefesine sahip her vücuttan [hayvanlar],
ikişer ikişer Noah’a, gemiye geldiler.
16 Gelenler, Tanrý’nýn ona [Noah’a] emretmiş olduðu
gibi, erkek ve dişi olarak geldiler. [Ardýndan] Tanrý
onu [Noah’ý]içeriye kapadý.
17 Tufan, yeryüzü üzerinde kýrk gün süreyle varoldu.
Sular çoðaldý, gemiyi kaldýrdý ve [gemi] yeryüzünden
yukarýya yükseldi.
18 Sular kabardý ve yeryüzü üzerinde fazlasýyla çoðaldý
ve gemi suyun üzerinde sürüklenmeye başladý.
19 Sular yeryüzü üzerinde çok çok kabardý ve gökyüzünün tümü altýndaki bütün yüksek daðlar örtüldü.
20 Sular yukarýya doðru 15 ama kadar kabardý ve daðlar örtüldü.
21 Yeryüzünde hareket eden her vücut – uçucu, çiftlik
hayvaný, vahşi hayvan ve yeryüzü üzerinde kümelenen her küçük boyutlu hayvan – ve tüm insanlar
helak oldu.
22 Karada bulunan ve yaşamý nefes sayesinde süren
her şey öldü.
23 [Tufan böylece] Toprak üzerindeki tüm varlýðý
tamamen sildi – insandan çiftlik hayvanýna, kara hayvanlarýndan gökyüzünün kuşlarýna kadar [hepsi] yeryüzünden tamamen silindiler. Sadece Noah ve gemide
onunla birlikte bulunanlar kaldý.
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8

Sular yeryüzü üzerinde 150 gün boyunca kabardý.

Tanrý, Noah’ý ve gemide onunla birlikte bulunan
tüm vahşi hayvanlarla tüm evcil hayvanlarý hatýrýna
getirdi. Tanrý yeryüzü üzerinden bir rüzgar geçirdi ve
sular çekilmeye başladý.
2 Derinliklerin kaynaklarýna ve göklerin pencerelerine
set çekildi. Göklerden [yaðan] yaðmur [böylece] sona
erdi.
3 Sular yeryüzü üzerinden çekilmeye başladý ve sürekli çekilerek 150günün sonunda [belirgin biçimde]
azaldý.
4 Yedinci ayda ayýn 17. gününde, gemi Ararat
Daðlarý’nýn üzerinde karaya oturdu.
5 Sular onuncu aya kadar azalmaya devam etti.
Onuncu[ ay]da, ayýn birinde, daðlarýn zirveleri göründü.
6 Kýrk gün geçtikten sonra Noah, yapmýş olduðu geminin penceresini açtý.
7 Kuzgunu gönderdi ve [kuzgun] çýktý. Sular yeryüzü
üzerinden kuruyana kadar [kuzgun] sürekli çýktý ve
döndü.
8 [Noah] Sularýn toprak yüzeyinde hafifleyip hafiflemedeðini görmek için güvercini yanýndan gönderdi.
9 Güvercin ayaðýný koyabileceði bir yer bulamadý ve
ona [Noah’a], gemiye geri döndü; zira tüm yeryüzü
1
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üzerinde [hala] su vardý. [Noah] Elini uzattý ve onu
alarak kendisine, gemiye getirdi.
10 Başka bir yedi gün daha bekledi ve güvercini bir kez
daha gemiden gönderdi.
11 Güvercin akşam vakti ona geldi; ve işte – aðzýnda,
yeni koparýlmýş bir zeytin dalý vardý. Noah böylece
sularýn yeryüzü üzerinden alçaldýðýný anladý.
12 Başka bir yedi gün daha bekledi ve güvercini [tekrar] gönderdi. [Güvercin] Ona bir daha dönmedi.
13 [Noah’ýn yaşamýndaki] 601. yýlda birincide [ilk
ayda], ayýn birinde yeryüzündeki sular [tamamen]
çekildi. Noah geminin [güverte] kapaðýný açtý ve topraðýn yüzeyinin kurumaya başladýðýný gördü.
14 Ve ikinci ayda, ayýn 27. gününde, yeryüzü kurudu.
[26. Tufan’dan Sonra]
Tanrý Noah’a [şunlarý] söyleyerek konuştu:
16 “Gemiden çýk – sen ve seninle birlikte eşin, oðullarýn ve
gelinlerin.
17 Yanýndaki tüm canlýlarý – gerek kuş, gerek çiftlik hayvaný, gerekse de yeryüzü üzerinde hareket eden toprak
hayvaný olsun – tüm vücutlarý yanýnda çýkar. Yeryüzünde
kaynaşsýnlar ve yeryüzü üzerinde üreyerek çoðalsýnlar”.
18 Noah, yanýnda oðullarý, eşi ve gelinleriyle çýktý.
19 Her vahşi hayvan, her toprak hayvaný ve her kuş
15
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– yeryüzü üzerinde hareket eden her şey – aile aile
gemiden çýktýlar.
20 Noah, Tanrý’ya bir mizbeah inşa etti. Her temiz
çiftlik hayvanýndan ve her temiz kuştan [bir miktar]
aldý ve mizbeahta tamamen-yakýlan-korbanlar yaptý.
21 Tanrý güzel kokuyu kokladý ve Tanrý Kendi’ne
“Topraðý bir daha insanlar yüzünden lanetlemeyeceðim”
dedi. “Çünkü insan kalbinin eðilimi, çocukluðundan beri
kötüdür. Tüm hayatý bir daha hiçbir zaman, [şimdi] yapmýş olduðum gibi vurmayacaðým.
22 Yeryüzü var oldukça, ekim ve hasat, soðuk ve sýcak, yaz
ve kýş, gün ve gece [bir daha] işleyişlerini durdurmayacak”.

vanýn elinden soracaðým. [Her bir] Ýnsan hayatýnýn hesabýný, insanýn elinden – [hatta] insanýn kendi kardeşinin
[bile] elinden – soracaðým.
6 Ýnsan kaný döken kişinin kaný, [yine] insan tarafýndan
dökülecektir, çünkü Tanrý, insaný Kendi görüntüsünde
yapmýştýr.
7 “Ve şimdi; verimli olun ve çoðalýn; yeryüzünde kaynayýn
ve kalabalýklaşýn”.
[27. Gökkuşaðý]

Tanrý Noah ve oðullarýný mübarek kýldý ve onlara “Verimli olun ve çoðalýn” dedi.
2 “Yeryüzünün tüm vahşi hayvanlarý ile göklerin tüm kuşlarýnda, toprakta hareket edecek olan her canlýda ve denizin tüm balýklarýnda size yönelik bir çekinme ve dehşet
duygusu olacak. [Tüm hayvanlar] Elinize verildiler.
3 “Hareketli her canlý size yiyecek olacaktýr. [Artýk] Size
her şeyi, týpký yeşillik ve bitkiler gibi verdim.
4 Ancak yine de bir hayvanýn etini, o hala hayattayken
yiyemezsiniz.
5 “Diðer yandan; kendi yaşamýnýzýn kanýnýn hesabýný
soracaðým. [Ayrýca bu tipte bir] Hesabý her vahşi hay-

Tanrý, Noah’a ve onunla birlikte oðullarýna [şunlarý]
söyledi:
9 “Ben de işte Bizzat sizinle ve sizden sonraki kuşaklarýnýzla bir antlaşma yapýyorum.
10 [Bu antlaşma ayný zamanda] Sizinle birlikte bulunan
ve gemiden tüm çýkanlar – gerek kuş, gerek çiftlik hayvanlarý, gerekse de yeryüzünün tüm vahşi hayvanlarý olsun
– tüm canlý türleri ve yeryüzünün tüm hayvanlarý [için de
geçerlidir].
11 Sizinle [şu] antlaşmamý gerçekleştiriyorum: Bir daha
asla tufan sularýndan [dolayý] tüm vücutlar [yaşamdan]
koparýlmayacak. Yeryüzünü yok edecek bir tufan, bir
daha olmayacak”.
12 Tanrý [şöyle] dedi: “Sonsuza kadar her nesil için,
Benimle, sizin aranýza ve sizinle birlikte tüm canlý türleri
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arasýna verdiðim işaret şudur:
13 Gökkuşaðým’ý bulut içine yerleştirdim ve o, Benimle
yeryüzü arasýndaki antlaşmanýn işareti olacaktýr.
14 Yeryüzüne bulutlar getireceðim zaman, gökkuşaðý
bulutlar arasýnda görülecek.
5 O zaman sizinle ve her vücuttaki canlý türüyle olan antlaşmamý hatýrlayacaðým. Ve su bir daha hiçbir zaman tüm
vücutlarý yok etmek için tufana dönüşmeyecek.
16 Gökkuşaðý bulutlarýn arasýnda olacak ve Ben onu görerek, Tanrý ile, yeryüzünde bulunan her vücuttaki tüm
canlý türleri arasýndaki ebedi antlaşmayý hatýrlayacaðým”.
17 Tanrý Noah’a “Benimle yeryüzündeki tüm vücutlar
arasýnda yapmýş olduðum antlaşmanýn işareti budur”
dedi.

şem, Yefet ile bir giysi aldý ve ikisi, onuomuzlarýna
yerleştirdiler. Geri geri gittiler ve babalarýnýn çýplaklýðýný örttüler. Yüzleri aksi yöne dönüktü ve babalarýnýn çýplaklýðýný görmediler.
24 Noah, şarabýn uyuşukluðundan ayýldý ve en küçük
oðlunun kendisine yaptýðý şeyi anladý.
25 “Kenaan lanetlidir!” dedi. “Kendi kardeşlerine köleler
kölesi olsun!”
26 [Noah sonra] “şem’in Tanrý’sý Aşem Mübarek’tir!
Kenaan ona [şem’e] köle olsun!” dedi.
27 “Tanrý Yefet’i genişletsin, ama [Tanrý’nýn kutsal
Varlýðý] şem’in çadýrlarýnda barýnsýn. Ve Kenaan onlara
köle olsun!”
28 Noah Tufan’dan sonra 350 yýl yaşadý.
29 Noah’ýn tüm günleri 950 yýldý; ve öldü.
23

[28. Kenaan Lanetleniyor]
[29. Yefet ve Ham’ýn Soylarý]
Noah’ýn, gemiden çýkan oðullarý şem, Ham ve Yefet
idi. Ham, Kenaan’ýn babasýdýr.
19 Bu üçü, Noah’ýn oðullarýydý ve tüm dünya onlardan
[gelenlerle] tekrar kalabalýklaştý.
20 Noah, toprak adamý olmaya başladý ve bir bað dikti.
21 [Yaptýðý] şaraptan içti ve sarhoş oldu. Çadýrýn içinde soyundu.
22 Kenaan’ýn babasý Ham, babasýnýn çýplaklýðýný gördü
ve dýşarýda iki kardeşine anlattý.
18
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Bunlar Noah’ýn oðullarý şem, Ham ve Yefet’in
soylarýdýr. [Tüm] Çocuklar onlara Tufan’dan sonra
doðmuştu.
2 Yefet’in oðullarý, Gomer, Magog, Maday, Yavan,
Tuval, Meşeh ve Tiras’týr.
3 Gomer’in oðullarý, Aşkenaz, Rifat ve Togarma’dýr.
4 Yavan’ýn oðullarý, Elişa, Tarşiş, Kitim ve Dodanim’dir.
5 Yalýtýlmýş halklar, kendi ülkelerine [gittiklerinde,
1
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işte] bunlardan ayrýlmýşlardýr. Her biri kendi halký
içinde, ailesine göre kendine has diline sahipti.
6 Ham’ýn oðullarý, Kuş, Mitsrayim, Put ve Kenaan’dýr.
7 Kuş’un oðullarý, Seva, Havila, Savta, Raama ve
Savteha’dýr.
Raama’nýn oðullarý şeva ve Dedan’dýr.
8 Kuş, Nimrod’a baba oldu – [Nimrod] dünyada güç
sahibi olan ilk kişiydi.
9 Tanrý’nýn önünde güçlü bir avcýydý. Bu sebeple,
“Nimrod gibi – Tanrý’nýn önünde güçlü bir avcý” şeklinde
bir deyiş vardýr.
10 Krallýðýnýn başlangýcý, şinar diyarýndaki Bavel,
[ayrýca] Ereh, Akad ve Kalne’dir.
11 Aşur o ülkeden çýktý ve Nineve’yi, Rehovot Ýr’i ve
Kalah’ý inşa etti.
12 [Ayrýca] Nineve ile Kalah arasýnda Resen’i [kurdu].
[Nineve] Büyük bir şehirdir.
13 Mitsrayim Ludim’e, Anamim’e, Leavim’e ve
Naftuhim’e
baba
oldu.
14 [Ayrýca] Patrusim’e, Kasluhim’e – ki Peliştim ondan
türemiştir – ve Kaftorim’e.

17 Hiviler’e,

Arkiler’e, Siniler’e,
18 Arvadiler’e, Tsemariler’e ve Hamatiler’e. Daha
sonra Kenaani aileleri daðýldýlar.
19 Kenaan sýnýrý, Tsidon’dan Gerar yönünde Aza’ya;
Sedom, Amora, Adma ve Tsevoyim yönünde de
Laşa’ya kadar uzandý.
20 Bunlar, ülkelerinde ve halklarýnda, ailelerine ve
dillerine göre, Ham’ýn oðullarýdýr.
[31. Şem’in Soyu]

Behor oðlu Tsidon’a ve Het’e baba oldu.
16 [Ayrýca] Yevusiler’e, Emoriler’e, Girgaşiler’e,

de oðullar doðdu. [şem,] tüm Ever oðullarýnýn
babasýdýr [ve] en büyük [kardeş olan] Yefet’in kardeşidir.
22 şem’in oðullarý, Elam, Aşur, Arpahşad, Lud ve
Aram’dýr.
23 Aram’ýn oðullarý, Uts, Hul, Geter ve Maş’týr.
24 Arpahşad’ýn bir oðlu oldu – şelah; ve şelah’ýn bir
oðlu oldu – Ever.
25 Ever’in iki oðlu oldu. Birinin adý Peleg’di, çünkü
dünya onun zamanýnda bölünmüştü. [Peleg’in]
Kardeşinin adý ise Yoktan’dý.
26 Yoktan, Almodad’a, şelef’e, Hatsarmavet’e ve
Yerah’a baba oldu.
27 [Ayrýca] Adoram’a, Uzal’a, Dikla’ya
28 Oval’a, Avimael’e, şeva’ya,
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[30. Kenaan’ýn Soyu]
15 Kenaan,

21 şem’e

Ofir’e, Havila’ya, Yovav’a – tüm bunlar Yoktan’ýn
oðullarýdýr.
30 [Bunlarýn] Yerleşim yerleri, Meşa’dan, doðudaki
dað olan Sefer’e doðrudur.
31 Bunlar, ülkelerinde, halklarýna göre; ailelerine ve
dillerine göre şem’in oðullarýdýr.
32 Noah’ýn oðullarýnýn aileleri, halklarýndaki nesillerine göre bu şekildeydi. Ve Tufan’dan sonra [tüm]
halklar yeryüzüne bunlardan [türeyerek] yayýlmýşlardýr.
29

yaptýklarý şey bu mu!” dedi. “Ve şimdi, yapmayý planladýklarý tüm bu işin engellenmesi gerekmiyor mu?!
7 [Bu yüzden] Gelin inelim ve orada dillerini karýştýralým.
Öyle ki, kimse bir diðerinin dilini anlayamayasýn”.
8 Tanrý onlarý oradan tüm yeryüzüne daðýttý ve şehri
inşa etmeyi býraktýlar.
9 Bu se-beple [Tanrý] buraya Bavel ismini verdi.
Çünkü Tanrý’nýn tüm dünyanýn dilini karýştýrdýðý yer
orasýydý ve Tanrý [insanlýðý] tüm yeryüzüne işte buradan daðýtmýştý.
[33. Onbirinci Nesil]

[32. Babil Kulesi]
Bunlar şem’in kuşaklarýdýr:
şem 100 yaşýndayken bir oðlu oldu – Arpahşad;
Tufan’dan iki yýl sonra.
11 şem, Arpahşad doðduktan sonra 500 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
10

11 1 Tüm yeryüzü tek bir dile ve tek amaca sahipti.
[Ýnsanlar] Doðudan göç ederlerken, şinar topraklarýnda bir vadi buldular ve orada yerleştiler.
3 Birbirlerine “Gelin tuðlalar şekillendirelim ve onlarý
ateşte yakalým” dediler. [Bu şekilde] Taş yerine [kullanmak üzere] tuðlalarý, harç için de ziftleri oldu.
4 “Gelin kendimize bir şehir ve başý gökyüzüne erişen bir
kule inşa edelim – kendimize bir isim yaparýz” dediler.
“Böylece tüm yeryüzüne daðýlmayýz”.
5 Tanrý insanoðullarýnýn inşa ettikleri şehri ve kuleyi
görmek için indi.
6 Tanrý “Hepsi ayný dile sahip, tek bir millet bunlar; ve ilk
2
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[34. Onikinci Nesil]
Arpahşad 35 yaşýndayken bir oðlu oldu – şelah.
13 Arpahşad, şelah doðduktan sonra 403 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
12
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[35. Onüçüncü Nesil]
14 şelah

30 yaşýndayken bir oðlu oldu – Ever.
15 şelah, Ever doðduktan sonra 403 yýl yaşadý ve oðullarý ve kýzlarý oldu.

[39. Onyedinci Nesil]
Serug 30 yaşýndayken bir oðlu oldu – Nahor.
23 Serug, Nahor doðduktan sonra 200 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
22

[36. Ondördüncü Nesil]
Ever 34 yaşýndayken bir oðlu oldu – Peleg.
17 Ever, Peleg doðduktan sonra 430 yýl yaşadý ve oðullarý ve kýzlarý oldu.
16

[40. Onsekizinci Nesil]
Nahor 29 yaşýndayken bir oðlu oldu – Terah.
25 Nahor, Terah doðduktan sonra 119 yýl yaşadý ve
oðullarý ve kýzlarý oldu.
24

[37. Onbeşinci Nesil]
18 Peleg

30 yaşýndayken bir oðlu oldu – Reu.
19 Peleg, Reu doðduktan sonra 209 yýl yaşadý ve oðullarý ve kýzlarý oldu.
[38. Onaltýncý Nesil]
20 Reu

32 yaşýndayken bir oðlu oldu – Serug.
21 Reu, Serug doðduktan sonra 207 yýl yaşadý ve oðullarý ve kýzlarý oldu.
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[41. Avram]
26 Terah,

Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba olduðunda 70 yaşýndaydý.
27 Bunlar Terah’ýn soyudur:
Terah, Avram’a, Nahor’a ve Aran’a baba oldu.
Aran’ýn bir oðlu oldu – Lot.
28 Aran, babasý Terah henüz hayattayken, doðduðu
yer olan Ur Kasdim’de öldü.
29 Avram ve Nahor evlendiler. Avram’ýn eşinin adý
Saray’dý. Nahor’un eşinin adý Milka’ydý. [Milka,]
Aran’ýn – ki Milka ve Yiska’nýn babasýdýr – kýzýydý.
30 Saray kýsýrdý; çocuðu yoktu.
31 Terah, oðlu Avram’ý, Aran’ýn oðlu Lot’u vegelini –
101

Avram’ýn eşi – Saray’ý aldý. Onlarla birlikte, Kenaan
ülkesine gitmek üzere Ur Kasdim’den ayrýldý. Haran’a
kadar geldiler ve orada yerleştiler.
32 Terah’ýn günleri 205 yýl oldu ve Terah Haran’da
öldü.
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Leh Leha
[42. Avram’a yapýlan çaðrý ve Göç]

12

1 Tanrý

Avram’a “Ülkenden, doðduðun yerden ve
babanýn evinden [ayrýl], sana göstereceðim ülkeye git”
dedi.
2 “Seni büyük bir millet haline getireceðim. Seni mübarek
kýlacaðým ve ismini yücelteceðim. Bir Beraha olacaksýn.
3 Seni mübarek kýlanlarý mübarek kýlacak, seni lanetleyeni
ise lanetleyeceðim. Yeryüzünün tüm aileleri senin sayende
mübarek kýlýnacaklar”.
4 Avram, Tanrý’nýn kendisine konuştuðu üzere gitti ve
Lot da onunla gitti. Avram, Haran’dan çýktýðýnda 75
yaşýndaydý.
5 Avram, eşi Saray’ý, yeðeni Lot’u, edindikleri tüm
serveti ve Haran’da topladýklarý kişileri aldý ve
Kenaan’a gitmek üzere yola çýktýlar. Kenaan’a geldiklerinde,
6 Avram ülkenin içinde şehem bölgesine kadar – More
Ovasý’na kadar ilerledi. Kenaaniler o dönemde ülkedeydiler.
7 Tanrý Avram’a göründü ve “Bu ülkeyi, senin soyuna
vereceðim” dedi. [Avram] Kendisine görünen Tanrý’ya,
orada bir mizbeah inşa etti.
8 [Avram] Oradan, Bet-El’in doðusundaki daðlara
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taşýndý. Çadýrýný, batýdan Bet-El ile, doðudan Ay
arasýnda kalacak şekilde kurdu. Orada Tanrý’ya bir
mizbeah inşa etti veTanrý’ya Ýsmi’yle dua etti.
9 Avram, sürekli güneye giderek yoluna devam etti.
[43. Dertler]
Ülkede kýtlýk başgösterdi. Avram, bir süre kalmak
üzere Mýsýr’a indi; çünkü ülkedeki kýtlýk aðýrlaşmýştý.
11 Mýsýr’a yaklaştýklarýnda, eşi Saray’a “Senin güzel
görünümlü bir kadýn olduðunun farkýndayým” dedi.
12 “Mýsýrlýlar seni görünce, benim eşim olduðunu anlayýp
beni öldürecek, seni ise hayatta býrakacaklardýr.
13 Lütfen kýzkardeşim olduðunu söyle. O zaman senin
uðruna bana iyi davranacaklardýr ve senin sayende
yaşamým kurtulacaktýr”.
14 Avram Mýsýr’a geldiði zaman, Mýsýrlýlar, kadýnýn
çok güzel olduðunu gördüler.
15 Paro’nun memurlarý onu [Saray’ý] gördüler ve onu
Paro’ya övdüler. Kadýn, Paro’nun sarayýna alýndý.
16 [Paro, Saray’ýn] Uðruna, Avram’a iyi davrandý ve
[Avram’ýn] davar ve sýðýrý, [erkek] eşekleri, köleleri
ve cariyeleri, dişi eşekleri ve develeri oldu.
17 Tanrý, Avram’ýn eşi Saray sebebiyle, Paro ve sarayýný
ciddi yaralarla vurdu.
18 Paro Avram’ý çaðýrttý ve “Nedir bu bana yaptýðýn?”

dedi. “Onun eşin olduðunu neden bana söylemedin?
19 Neden onun kýzkardeşin olduðunu söyledin ve ben de
onu kendime eş olarak aldým? şimdi – işte eşin! Al ve git!”.
20 Paro onun [Avram’ýn] üzerine adamlar görevlendirdi ve onu, karýsý ve ona ait olan her şeyle birlikte gönderdi.

10
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13

Avram, eşi ve sahip olduðu her şeyle birlikte,
yanýnda Lot da olmak üzere, Mýsýr’dan Negev yönünde yukarý doðru çýktý.
2 Avram, gerek sürü, gerek gümüş, gerekse de altýn
açýsýndan çok yüklüydü.
3 Yolculuklarýna Negev’den Bet-El’e kadar devam
etti; çadýrýnýn başta bulunduðu, Bet-El ve Ay arasýndaki yere kadar [gelerek]
4 ilk seferde mizbeahý yapmýş olduðu yere [ulaştý].
Avram orada Tanrý’ya Ýsmi’yle dua etti.
5 Avram’a eşlik eden Lot’un da davar, sýðýr ve çadýrlarý vardý.
6 Birlikte oturma konusunda ülke onlarý [Avram ve
Lot’u] taşýyamadý. Servetleri öylesine çoktu ki, birlikte
oturamadýlar.
7 Avram’ýn sürü çobanlarý ile Lot’unkiler arasýnda sürtüşme başgösterdi. Kenaaniler ve Periziler bu dönemde ülkede oturuyorlardý.
1
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Avram Lot’a “Seninle aramda ve benim çobanlarýmla
seninkiler arasýnda lütfen sürtüşme olmasýn” dedi. “Ne de
olsa biz kardeş kişileriz.
9 Ýşte tüm ülke önünde. Lütfen benden ayrýl. Sola gidersen
saða, saða gidersen sola gideceðim”.
10 Lot gözlerini kaldýrdý ve tüm Yarden Ovasý’nýn,
Tsoar’a kadar, týpký Tanrý’nýn bahçesi gibi, týpký Mýsýr
ülkesi gibi tamamen sulak olduðunu gördü – bu, Tanrý
Sedom ve Amora’yý yok etmeden önceydi.
11 Lot kendisine tüm Yarden Ovasý’ný seçti. Lot doðuya yöneldi ve ikisi ayrýldýlar.
12 Avram Kenaan Ülkesi’nde otururken, Lot Sedom’a
kadar çadýrlar kurarak, ovanýn şehirlerinde yaşadý.
13 Ancak Sedom insanlarý Tanrý’ya karşý çok kötü ve
günahkardýlar.
14 Lot kendisinden ayrýldýktan sonra, Tanrý Avraam’a
“Gözlerini kaldýr ve bulunduðun yerden kuzeye, güneye,
doðuya ve batýya bak” dedi.
15 “Çünkü gördüðün tüm bu ülkeyi sonsuza kadar sana
ve soyuna vereceðim.
16 Soyunu topraðýn tozu gibi yapacaðým. Öyle ki, eðer bir
kişi topraðýn toz zerrelerini sayabilirse, o zaman soyun da
sayýlabilecektir.
17 Kalk, ülkeyi enine boyuna dolaş; çünkü onu [bütünüyle] sana vereceðim”.
18 Avram göç etti ve Hevron’daki Mamre Düzlüðü’ne

gelerek [burada] oturdu. Orada Tanrý’ya bir mizbeah
inşa etti.
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[44. Savaş]

14

Bu dönemdeydi – şinar kralý Amrafel, Elasar
kralý Aryoh, Elam kralý Kedorlaomer ve Goyim kralý
Tidal;
2 [bu dört kral,] Sedom kralý Bera, Amora kralý Birşa,
Adma kralý şinav, Tsevoyim kralý şemever ve Bela
(Tsoar) kralýyla savaş yaptýlar.
3 Tüm bunlar Sidim Vadisi’nde (Ölü Deniz) biraraya
gelmişlerdi.
4 Kedorlaomer’e oniki yýl boyunca hizmet etmişlerdi;
ancak onüçüncü yýlda isyan ettiler.
5 Ondördüncü yýlda Kedorlaomer beraberindeki krallarla geldi ve Aşterot Karnayim’de Refaim’i, Ham’da
Zuzim’i, şave Kiryatayim’de Emim’i yenilgiye uðrattýlar.
6 [Ayrýca] Daðlýk Seir’de, çölün kýyýsýndaki El Paran’a
kadar olan bölgede Horiler’i [yendi- ler].
7 [Sonra] Döndüler ve En Mişpat’a (yani Kadeş) geldiler ve tüm Amalek çayýrýný ve ayrýca Hatsatson
Tamar’da oturan Emoriler’i yenilgiye uðrattýlar.
8 Sedom kralý – Amora, Adma, Tsevoyim ve Bela
(Tsoar) krallarýyla birlikte – [ileri] çýktý ve Sidim
1

Vadisi’nde savaşa giriştiler.
9 Elam kralý Kedorlaomer, Goyim kralý Tidal, şinar
kralý Amrafel ve Elasar kralý Aryoh’a [karşý savaşýyorlardý. Böylece] dört kral, beş taneye karşýydý.
10 Sidim Vadisi katran kuyularýyla doluydu; Sedom ve
Amora krallarý kaçmaya çalýşýrlarken buraya düştüler.
Kalanlar ise daðlara kaçtýlar.
11 [Muzafferler] Sedom ve Amora’nýn tüm mallarýný
ve tüm yiyeceklerini aldýlar ve gittiler.
12 Gittiklerinde Avram’ýn yeðeni Lot’u ve servetini
[de] aldýlar; çünkü o Sedom’da yaşýyordu.
13 Kurtulabilen kişi geldi ve [olanlarý] Ýbrani Avram’a
anlattý. O [Avram] ise Eşkol ve Aner’in kardeşi Emori
Mamre’nin düzlüklerinde huzurlu bir şekilde yaşýyordu. [Bu üçü] Avram’ýn müttefikiydiler.
14 Avram yeðeninin esir düştüðünü duyduðunda,
evinde doðmuş olan 318 savaşçýyý çaðýrdý ve [işgalcileri] Dan’a kadar takip etti.
15 O gece onlara karşý – o ve hizmetkarlarý – savaş
düzeni aldý ve onlarý bozguna uðrattý. Onlarý şam’ýn
solunda kalan Hova’ya kadar kovaladý.
16 [Avram] Tüm mallarý geri getirdi. Ayrýca yeðeni
Lot’u ve mallarýný; kadýnlarý ve [kalan] halký da geri
getirdi.
17 Kedorlaomer ve yanýndaki diðer krallara karşý zaferinden döndükten sonra, Sedom kralý onu karşýlamak

üzere şave Vadisi’ne (yani Kral Vadisi) çýktý.
18 şalem Kralý Malkitsedek ekmek ve şarap çýkardý. O,
Yüce Tanrý’ya rahipti.
19 Onu [Avram’ý] mübarek kýldý ve “Avram, göklerin ve
yeryüzünün Sahibi Yüce Tanrý’ya mübarek olsun” dedi.
20 [Sonra Avram’a] “Ve düşmanýný eline teslim eden
Yüce Tanrý, Mübarek’tir” [dedi. Avram, Malkitsedek’e]
Her şeyden Maaser verdi.
21 Sedom kralý, Avram’a “Ýnsanlarý bana ver, serveti
kendine al” dedi.
22 Avram, Sedom kralýna “Elimi Yüce Tanrý Aşem’e –
göklerin ve yeryüzünün Sahibi’ne – kaldýrdým!” dedi.
23 “Ne bir iplik, ne de ayakkabý baðý! Sana ait olan hiçbir
şeyi almayacaðým! ‘Avram’ý ben zengin ettim’ diyemeyeceksin.
24 Tek istisna, gençlerin yedikleri ve benimle birlikte giden
adamlarýn – Aner, Eşkol ve Mamre’nin – paylarýdýr.
Onlar kendi paylarýný alsýnlar”.
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[45. Parçalararasý Antlaşma]

15

Bu olaylardan sonra, Tanrý’nýn Sözü, Avram’a
bir vizyonla geldi: “Korkma Avram” dedi. “Ben sana
kalkaným. Ödülün çok büyüktür”.
2 Avram “Ey Tanrý Aşem!” dedi. “Çocuksuz olmaya
devam ettiðim sürece bana ne vereceksin ki? Evimin tek
1

varisi şam’lý Eliezer!”.
3 Avram devam etti: “Ýşte – bana çocuk vermedin. Bana
ait olaný, evimdeki biri miras alacak”.
4 Birden, Tanrý’nýn Sözü ona geldi: “Mirasçýn o olmayacak!” dedi. “Sana ait olaný, senin vücudundan çýkacak
biri miras alacak”.
5 [Tanrý] Onu dýşarý çýkardý ve “Gökyüzüne bir bak.
Sayabilirsen, yýldýzlarý say” dedi. Sonra ona “Soyun işte
böyle [kalabalýk] olacak” dedi.
6 [Avram] Tanrý’ya inandý ve [Tanrý] bunu onun
adýna dürüstlük saydý.
7 [Tanrý] Ona “Ben seni, sana bu topraklarý miras edinmen için vermek üzere Ur Kasdim’den çýkaran Tanrý’yým”
dedi.
8 “Ey Tanrý Aşem!” dedi [Avram]. “Burayý gerçekten
miras edineceðimi nasýl bilebilirim?”
9 [Tanrý] Ona “Benim için üç düve, üç keçi, üç koç, bir
kumru ve bir güvercin yavrusu al” dedi.
10 [Avram] Tüm bunlarý aldý; ortalarýndan ikiye ayýrdý
ve her yarýmý diðerinin karşýsýna yerleştirdi. Kuşlarý ise
ayýrmadý.
11 Leşlerin üzerine akbabalar indi, ama Avram onlarý
kovaladý.
12 Güneş batarken Avram trans haline girdi ve işte –
üzerine dehşet verici bir zifiri karanlýk çöküyordu.
13 [Tanrý] Avram’a “şunu iyi bil ki, soyun, kendilerine

ait olmayan topraklarda 400 yýl boyunca yabancý olacak”
dedi. “Onlara kölelik edecekler ve onlara eziyet edecekler.
14 Ancak Ben, onlarýn kölelik edecekleri ulusu da yargýlayacaðým ve bunun ardýndan [çocuklarýn, oradan] büyük
bir servetle çýkacaklar.
15 Sen ise huzur içinde atalarýna katýlacak ve iyi bir yaşlýlýk sonucunda gömüleceksin.
16 Buraya [ancak] dördüncü nesil dönecek; zira Emoriler’in
günah sýnýrý bu zamana kadar tamamlanmayacak”.
17 Güneş battý, zifiri karanlýk oldu. Ve birden, kesik
parçalarýn arasýndan, dumanla tüten bir ocak ve yanan
bir meşale geçti.
18 O gün, Tanrý Avram’la bir antlaşma yaptý ve
“Mýsýr’daki Nehir’den, büyük nehre – Fýrat Nehri’ne –
kadar olan bu ülkeyi senin soyuna verdim” dedi.
19 “[Burasý,] Keni, Kenizi, Kadmoni,
20 Hiti, Perizi, Refaim,
21 Emori, Kenaani, Girgaşi ve Yevusi [halklarýnýn topraklarýdýr]”.
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[46. Yişmael’in Doðumu]

16

Avram’ýn eşi Saray, ona çocuk doðurmamýştý.
[Saray’ýn] Agar adýnda, Mýsýr’lý bir cariyesi vardý.
2 Saray Avram’a “Tanrý beni doðurmaktan alýkoydu”
dedi. “Cariyeme gel. Belki onun yoluyla çocuðum olur”.
1

Avram Saray’ýn sözünü dinledi.
3 Avram’ýn Kenaan’da yaşadýðý [ilk] on yýlýn bitiminde, Avram’ýn eşi Saray, cariyesi Mýsýr’lý Agar’ý aldý ve
onu, kocasý Avram’a eş olarak verdi.
4 [Avram] Onunla gerdeðe girdi ve [Agar] hamile
kaldý. Hamile kaldýðýný anladýðýnda, hanýmýna saygýsýzlýk etmeye başladý.
5 Saray Avram’a “Hepsi senin yüzünden!” dedi. “Cariyemi
koynuna ben verdim! şimdi hamile olduðunu görüp bana
saygýsýzlýk ediyor. Tanrý seninle aramýzda yargýsýný gerçekleştirsin!”
6 Avram Saray’a “Ýşte cariyen senin elinde” dedi. “Ona,
uygun gördüðün şekilde davran”. Saray ona [Agar’a]
eziyet etti ve [Agar] onun yüzünden kaçtý.
7 Tanrý’nýn bir meleði onu çöldeki bir su kaynaðý
başýnda – şur yolundaki kaynaðýn başýnda – buldu.
8 [Melek] “Saray’ýn cariyesi Agar!” dedi “Nereden geliyor, nereye gidiyorsun?”
“Hanýmým Saray yüzünden kaçýyorum” diye cevap verdi
[Agar].
9 Tanrý’nýn [başka bir] meleði ona “Hanýmýna dön ve
kendini onun ellerine teslim et” dedi.
10 [Diðer bir] Melek ona Tanrý’nýn sözleriyle “Soyunu
fazlasýyla çoðaltacaðým ve bolluktan sayýlamayacaklar”
dedi.
11 Tanrý’nýn [bir diðer] meleði ona “Ýşte hamilesin ve bir

oðul doðuracaksýn” dedi. “Adýný Yişmael koy; çünkü
Tanrý duaný kabul etti.
12 [Oðlun] Asi biri olacak. Hem onun eli herkese karşý,
hem de herkesin eli ona karşý olacak. Yine de tüm kardeşlerinin üzerinde yerleşecek”.
13 [Agar] Kendisiyle konuşan Tanrý’ya bir isim vererek “Sen benim için Görüş Tanrýsý’sýn” dedi. Çünkü
“Gördükten sonra, burada da mý gördüm?” dedi.
14 Bu sebeple, bu kuyuya Beer Lahay Roi adýný verdi.
[Bu kuyu] Kadeş ile Bered arasýndadýr.
15 Agar Avram’a bir oðul doðurdu. Avram, Agar’ýn
doðurduðu oðluna Yişmael adýný verdi.
16 Agar Avram’a Yişmael’i doðurduðu zaman Avram
86 yaşýndaydý.
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[47. Sünnet]

17

Avram 99 yaşýndaydý. Tanrý Avram’a göründü
ve ona “Ben Her-şeye-Kadir Tanrý’yým” dedi. “Önümde
yürü ve mükemmel ol.
2 Antlaşmamý seninle aramda yapacaðým ve seni [sayýca]
çok çok artýracaðým”.
3 Avram aceleyle yüzüstü yere kapandý. Tanrý ona
[tekrar ve şunlarý] söyleyerek konuştu:
4 “Bana gelince – işte seninle antlaşmam: Birçok ulusun
babasý olacaksýn.
1

5 Ve artýk ‘Avram’ diye çaðrýlmayacaksýn. Ýsmin ‘Avraam’

olacak – çünkü seni birçok milletin babasý yaptým.
6 Seni çok, ama çok verimli kýlacaðým ve seni uluslar haline getireceðim – krallar senin soyundan çýkacak.
7 Seninle ve ardýndan gelecek çocuklarýnla aramdaki antlaşmayý, nesiller boyu, ebedi bir antlaşma olarak yerine
getireceðim; hem senin Tanrýn olacaðým, hem de ardýndan
gelecek çocuklarýnýn.
8 şu anda yabancý olarak yaşadýðýn topraklarý – Kenaan
Ülkesi’ni – sana ve ardýndan gelecek çocuklarýna ebedi bir
mülk olarak vereceðim ve onlara [soyuna] Tanrý olacaðým”.
9 Tanrý [daha sonra] Avraam’a “Sana gelince – antlaşmamý korumalýsýn” dedi. “Hem sen, hem de nesilleri
boyunca ardýndan gelen çocuklarýn.
10 Sizinle ve ardýndan gelecek çocuklarýnla aramdaki,
korumanýz gereken Antlaşmam şudur: Ýçinizdeki her
erkeði sünnet edeceksiniz.
11 Fazlalýk derinizi keseceksiniz. [Bu,] Sizinle aramdaki
antlaşmanýn işareti olacak.
12 “Nesilleriniz boyunca, içinizdeki her erkek, [ayrýca]
senin soyundan olmayýp, gerek evde doðmuş, gerekse de
bir yabancýdan parayla satýn aldýðýn [her köle], sekiz günlükken sünnet edilecek.
13 Ýster evinde doðmuş, isterse de parayla satýn aldýðýn
[her köle] kesinlikle sünnet edilmelidir. [Böylelikle]
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Antlaşmam vücudunuzda, ebedi bir antlaşma olarak
bulunacaktýr.
14 Fazlalýk derisini kesmeyen sünnetsiz bir erkeðin caný,
halkýnýn arasýndan kesilecektir – [çünkü] antlaşmamý
ihlal etmiştir”.
[48. Sözlerin Tutulmasý]
Tanrý Avraam’a “Eşin Saray – artýk onu ‘Saray’ diye
çaðýrma” dedi; “çünkü ismi [bundan böyle] ‘Sara’dýr.
16 Onu mübarek kýlacaðým ve sana ondan [doðacak] bir
oðul vereceðim. Onu [Sara’yý] mübarek kýlacaðým ve o,
uluslar [annesi] haline gelecek – halklarýn krallarý ondan
türeyecekler”.
17 Avraam aceleyle yüzüstü yere kapandý ve güldü.
“Yüz yaşýndaki biri baba olabilir mi? Ya doksan yaşýndaki
Sara doðurabilir mi?” diye düşündü.
18 Avraam Tanrý’ya, “Keşke Yişmael Senin önünde yaşasa!” dedi.
19 Tanrý “Yine de – eşin Sara sana bir oðul doðuracak;
adýný Yitshak koyacaksýn”dedi. “Antlaşmamý, onun ardýndan gelecek çocuklarý için ebedi bir antlaşma olarak,
onunla yerine getireceðim.
20 Yişmael ile ilgili olarak da – seni duydum. Onu mübarek kýldým; onu verimli kýlacaðým ve sayýca çok çok artýracaðým. Oniki prense baba olacak ve onu büyük bir millet
15
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haline getireceðim.
21 Ancak antlaşmamý, Sara’nýn sana gelecek yýl bu vakitte doðuracaðý Yitshak ile yerine getireceðim”.
22 Onunla konuşmasýný bitirdikten sonra, Tanrý
Avraam’ýn üzerinden yükseldi.
23 Avraam, oðlu Yişmael’i, [hizmetkarlarýndan] hem
tüm evinde doðanlarý, hem de parayla satýn aldýklarýný
– Avraam’ýn evindeki tüm erkekleri – aldý ve onlarýn
fazlalýk de- rilerini, Tanrý’nýn kendisiyle konuştuðu
üzere, tam bu gün içinde kesti.
24 Avraam, fazlalýk derisinden sünnet olduðunda 99
yaşýndaydý.
25 Oðlu Yişmael, fazlalýk derisi kesildiðinde 13 yaşýndaydý.
26 Avraam’ýn ve oðlu Yişmael’in sünnet olduðu işte bu
günde,
27 evinin tüm erkekleri – hem evde doðmuş olanlar,
hem de yabancýdan parayla satýn alýnmýş olanlar –
onunla birlikte sünnet oldular.
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Vayera
[49. Ziyaretçiler]

18 1

Tanrý ona [Avraam’a] Mamre Düzlüðü’nde
göründü. [Avraam] Günün en sýcak vaktinde, çadýrýnýn
girişinde oturmaktaydý.
2 Gözlerini kaldýrdý ve kendisinden kýsa bir mesafede
duran üç yabancý gördü. [Onlarý] Görünce çadýrýnýn
girişinden, onlarý karşýlamak üzere koştu ve yere doðru
eðildi.
3 “Efendim” dedi. “Eðer uygunsa, lütfen kulunun yanýnda konaklamadan geçip gitme.
4 Biraz su getirilsin; ayaklarýnýzý yýkayýn. Aðacýn altýnda
dinlenin.
5 Bir somun ekmek alýp getire- yim ve kendinizi doyurun.
Sonra yolunuza devam edersiniz. Ne de olsa benim evimden geçiyorsunuz”.
“Pekala” dediler. “Dediðin gibi yap”.
6 Avraam aceleyle Sara’nýn çadýrýna gitti ve “Acele
et!” dedi. “En iyi undan üç sea! Yoður ve küçük ekmekler
yap”.
7 Avraam ise sýðýrlara koştu. Körpe ve iyi bir buzaðý
aldý; gence verdi ve [genç] onu hazýrlamak için acele
etti.
8 [Avraam] Biraz süzme peynir, süt ve hazýrladýðý
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buzaðýyý aldý ve önlerine koydu. Onlar yerken, o da
aðacýn altýnda, yanlarýnda bekledi.
9 Ona “Eşin Sara nerede?” diye sordular.
“Ýşte çadýrda” diye cevap verdi.
10 [Adamlardan biri] “Gelecek yýl bu vakitte sana mutlaka döneceðim” dedi; “ve eşin Sara’nýn bir oðlu olacak”.
Sara çadýrýn girişinin arkasýnda dinlemekteydi; o
[Avraam] ise diðer taraftaydý.
11 Hem Avraam hem de Sara ihtiyarlamýşlardý ve ileri
yaştaydýlar. Sara’nýn adet görmesi kesilmişti.
12 Sara “Menopoza girmeme raðmen kalbimin isteðine
[gerçekten] kavuşabilecek miyim?” diyerek içinden
güldü. “Kocam da yaşlandý!”.
13 Tanrý Avraam’a “Sara neden ‘Yaşlanmýş olmama raðmen gerçekten doðuracak mýyým?’ diyerek güldü?” dedi.
14 “Tanrý’nýn yapamayacaðý bir şey var mý? Belirlenen
vakitte sana döneceðim ve Sara’nýn bir oðlu olacak”.
15 Sara “Gülmedim” diyerek inkar etti; çünkü korkmuştu. [Avraam] “Hayýr” dedi. “Güldün.”
16 Adamlar yerlerinden kalktýlar ve uzaktan Sedom’a
doðru baktýlar. Avraam onlarý geçirmek üzere gitti.
17 Tanrý “Yapacaðým şeyi Avraam’dan saklayacak
mýyým?” dedi.
18 “[Ne de olsa] Avraam kesinlikle büyük ve güçlü bir
ulus haline gelecek ve yeryüzünün tüm uluslarý onun sayesinde mübarek kýlýnacaklar.
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Çünkü dikkatimi ona yönelttim. Öyle ki, [Avraam]
çocuklarýný ve ardýndan gelecek ev halkýný emirle baðlayacak ve [onlar da] Tanrý’nýn Yolu’nu, yardýmseverlik ve
adaleti yerine getirerek koruyacaklar. Tanrý [böylece]
Avraam için, söz verdiði her şeyin gerçekleşmesini saðlayacaktýr”.
20 Tanrý [sonra şöyle] dedi: “Sedom ve Amora’nýn haykýrýşý çok büyük ve [halklarýnýn] günahý çok aðýr olduðu
için,
21 inecek ve göreceðim: [Bölgenin] Bana erişen çýðlýðý[ný
gerektirecek] kadarýný yaptýlarsa – yýkým [olacak]! Ve
aksi takdirde – bileceðim”.
22 Adamlar bulunduklarý yerden döndüler ve Sedom’a
doðru yöneldiler. Avraam hala Tanrý’nýn önünde durmaktaydý.
23 Avraam öne çýktý ve “Masumu da suçluyla birlikte
ortadan mý kaldýracaksýn?” dedi.
24 “Belki şehir içinde elli masum insan vardýr. Ýçindeki bu
elli dürüst insan uðruna [söz konusu] yeri baðýşlamayýp
[yine de] yok edecek misin?
25 Böylesi bir hareketi Sana yakýştýrmak bile saygýsýzlýk
olur! Masumu suçluyla birlikte öldürmek?! [Bu gerçekleştiði takdirde] Dürüstlerle kötüler aynýymýş gibi görünecek.
Bunu Sana yakýştýrmak saygýsýzlýktýr! Tüm dünyanýn
Yargýcý dürüst yargý gerçekleştirmeyecek mi?”
26 Tanrý “Sedom’da – şehrin içinde elli masum insan
19
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bulursam, tüm bölgeyi onlarýn uðruna baðýşlayacaðým”
dedi.
27 Avraam karşýlýk verdi ve “Efendim’e gereðinden fazla
konuştum – [hem de] toz ve külden ibaret olmama raðmen!” dedi.
28 “[Ama yine de] Belki bu elli masum insan beş [kişi]
eksiktir? Beş [kişilik fark] için tüm şehri yok mu edeceksin?”
“Orada kýrbeş [kişi] bulursam yok etmeyeceðim” dedi
[Tanrý].
29 [Avraam] O’na konuşmakta ýsrar etti ve “Ya orada
kýrk [kişi] bulunursa?” dedi.
“Bu kýrk [kişi] uðruna yapmayacaðým”.
30 “Lütfen Efendim öfkelenmesin; fakat konuşacaðým. Ya
orada otuz [kişi] bulunursa?”
“Orada otuz [kişi] bulursam – yapmayacaðým”.
31 “Efendim’e gereðinden fazla konuştum; [ama] ya orada
yirmi [kişi] bulunursa?”
“Bu yirmi [kişi] uðruna yok etmeyeceðim”.
32 “Lütfen Efendim öfkelenmesin; fakat sadece bir kez
daha konuşacaðým. Belki orada on [kişi] bulunuyordur?”
“Bu on [kişi] uðruna yok etmeyeceðim”.
33 Avraam’a konuşmasýný tamamlayýnca Tanrý [ondan]
ayrýldý. Avraam da çadýrýna döndü.
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Bu iki melek akşam üstü Sedom’a geldiler. [Bu
sýrada] Lot Sedom [şehrinin] kapýsýnda oturuyordu.
Lot [onlarý] gördü ve onlarý karşýlamak üzere kalktý;
yüzünü yere doðru eðdi.
2 “Lütfen efendilerim” dedi. “Yolunuzu kulunuzun evine
doðru deðiştirin. Geceyi geçirin, ayaklarýnýzý yýkayýn; ve
sonra erken kalkýp yolunuza devam edersiniz”.
“Hayýr” diye cevap verdiler. “Geceyi sokakta geçireceðiz”.
3 [Lot] Onlara çok üsteleyince yollarýný ona doðru
deðiştirip evine geldiler. Onlara bir ziyafet verdi ve
matsa pişirdi – yediler.
4 Henüz yatmamýşlardý ki Sedom halký, gencinden
yaşlýsýna kadar, her mahalleden [gelip toplandýlar;]
hepsi evi sardýlar.
5 Lot’a seslendiler ve ona “Bu gece sana gelen yabancýlar neredeler?” dediler. “Onlarý bize çýkar da, tanýyalým!”
6 Lot onlara – girişe çýktý ve kapýyý arkasýndan kapattý.
7 “Lütfen kardeşlerim; kötülük etmeyin!” dedi.
8 “Bakýn benim hiç erkek tanýmamýş iki kýzým var. Onlarý
size çýkarayým. Onlara ne isterseniz yapýn. Ama bu adamlara hiçbir şey yapmayýn. Ne de olsa benim çatýmýn altýna
geldiler!”
9 “Yoldan çekil!” diye baðýrdýlar.
“Adamýn biri göçmen olarak gelmiş; bir de yargýçlýk taslýyor!” diyorlardý. “şimdi sana onlardan bile daha beterini
1
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yaparýz!”
Lot’u fazlasýyla iteklediler ve kapýyý kýrmaya çalýştýlar.
10 [Ýçerideki] Yabancýlar uzandýlar ve Lot’u kendilerine doðru evin içine çektiler; kapýyý da kapadýlar. 11
Evin girişindeki adamlarý da küçükten büyüðe kadar
körlükle vurdular ve [Sedomlular] girişi bulabilmek
için boş yere uðraştýlar.
12 Yabancýlar Lot’a “Burada başka kimin var?” dediler.
“Damat? Oðullarýn? Kýzlarýn? şehirde başka bir akraban
varsa onlarý bu bölgeden çýkar.
13 Çünkü biz bu bölgeyi yok etmek üzereyiz. Zira [mazlumlarýn] çýðlýklarý Tanrý’nýn önünde çok arttý. Tanrý
[burayý] yok etmek üzere bizi gönderdi”.
14 Lot çýktý ve kýzlarýyla nişanlý olan damatlarýna
konuştu. “Kalkýn! Bu bölgeden çýkýn” dedi. “Tanrý bu
şehri yok etmek üzere!” Ancak damatlarýnýn gözünde
[Lot] bir ‘şakacý’dan ibaretti.
15 şafak sökerken melekler Lot’u “Kalk!” diye sýkýştýrdýlar. “Eşini ve buradaki iki kýzýný al! şehrin günahý
yüzünden sen de yok olma!”
16 Tereddüt etti. Tanrý’nýn ona [Lot’a] olan merhameti sebebiyle, yabancýlar onun, eşinin ve iki kýzlarýnýn
ellerinden kapýp onu çýkardýlar ve şehrin dýşýnda
býraktýlar.
17 Onlarý dýşarý çýkardýðý zaman [melek] “Kaç, canýný
kurtar!” dedi. “Arkana bakma! Düzlüðün hiçbir yerinde

durma! Daða doðru kaç ki yok olmayasýn!”
18 Lot onlara “Lütfen; hayýr!” dedi. “Tanrým;
19 Kulun Gözün’de beðeni kazandý ve canýmý kurtararak
benim için büyük bir iyilikte bulundun. Fakat ben daða
kadar kaçamam. Kötülük bana yetişir ve ölürüm!
20 Lütfen; işte şu şehir kendisine sýðýnýlabilecek yakýnlýkta;
hem de önemsiz bir yer. Oraya kaçarým – zaten önemsiz
bir yer deðil mi? – ve hayatta kalýrým”.
21 [Melek] Ona “Bak; sana bunda da ayrýcalýk tanýyorum. Sözünü ettiðin şehri tersyüz etmeyeceðim.
22 Ama acele et! Oraya kaç. Çünkü sen oraya varana
kadar hiçbir şey yapamam”.
şehre bu sebeple Tsoar ismini verdi.
23 Lot Tsoar’a vardýðýnda güneş yükselmişti.
24 Tanrý Sedom ve Amora üzerine, [doðrudan]
Tanrý’dan – göklerden [gelen] kükürt ve ateş yaðdýrdý.
25 [Tanrý] Bu şehirleri ve tüm düzlüðü, şehirlerin tüm
sakinleri ve toprakta yetişen her şeyle birlikte tersyüz
etti.
26 [Lot’un] Eşi [kocasýnýn] arkasýndan baktý ve tuzdan bir sütuna dönüştü.
27 Avraam, daha önce Tanrý’nýn önünde durduðu
yere [gitmek üzere] sabah erkenden kalktý.
28 Sedom ve Amora’ya ve tüm düzlük bölgesine doðru
baktý ve kireç ocaðý dumanýna benzer kesif bir dumanýn,
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topraktan yükseldiðini gördü.
29 Tanrý düzlüðün şehirlerini yok ettiði zaman Avraam’ý
hatýrlamýştý. Bu yüzden Lot’un yaşadýðý şehirleri tersyüz ettiðinde, [öncelikle] Lot’u bu yýkýmdan uzaklaştýrdý.
30 Lot Tsoar’dan çýktý ve iki kýzýyla birlikte daða yerleşti; çünkü Tsoar’da kalmaktan korkmuştu. O ve iki
kýzý bir maðarada yaşadýlar.
31 Büyük kýz, gencine “Babamýz yaşlanýyor ve dünyada
bizimle normal bir şekilde evlenecek kimse de kalmadý”
dedi.
32 “Gel babamýzý şarapla sarhoş edelim ve onunla yatalým.
Böylece babamýz yoluyla soyumuzu yaşatýrýz”.
33 O gece babalarýný şarapla sarhoş ettiler ve büyük kýz
gelip babasýyla yattý. [Lot kýzýnýn] Yatýşýný fark etmedi; ve kalkýşýný.
34 Ertesi gün büyük kýz gencine “Dün gece babamla ben
yattým” dedi. “Onu bu gece de şarapla sarhoş edelim ve
[bu kez] sen gel ve onunla yat. Böylece babamýz yoluyla
soyumuzu yaşatýrýz”.
35 Babalarýný o gece de şarapla sarhoş ettiler. Genç
olan kýz kalktý ve onunla yattý. [Lot, kýzýnýn] Yatýşýný
fark etmedi; ve kalkýşýný.
36 Lot’un iki kýzý, babalarýndan hamile kaldýlar.
37 Büyük kýz bir oðul doðurdu ve adýný Moav koydu.
[Bu çocuk,] Bugüne kadar [var olan] Moav’ýn [Moav

ulusunun] atasýdýr.
38 Genç olan kýz da bir oðul doðurdu ve adýný BenAmi koydu. [O da] Bugüne kadar [var olan] Amon
oðullarýnýn atasýdýr.
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[50. Sara ve Avimeleh]

20

Avraam oradan Negev ülkesine göç etti ve
Kadeş ile şur arasýnda yerleşti. Gerar’ý devamlý ziyaret
ederdi.
2 [Burada] Avraam, eşi Sara hakkýnda “Kýzkardeşimdir”
dedi ve Gerar kralý Avimeleh [adam] göndererek
Sara’yý aldý.
3 Tanrý geceleyin bir rüyayla Avimeleh’e geldi. Ona
“Aldýðýn kadýn sebebiyle öleceksin” dedi. “Onun bir kocasý
var”.
4 Avimeleh ona [Sara’ya] yaklaşmamýştý. “Ey Efendim!”
dedi. “Bir halký masum olsa da mý öldüreceksin?
5 [Avraam] şahsen bana [Sara konusunda] ‘Kýzkardeşimdir’
demedi mi? Ve o [Sara]! – O da [Avraam için]
‘Aðabeyimdir’ dedi! Bir şey yaptýysam, masum kalbim ve
temiz ellerimle yaptým”.
6 Tanrý ona rüyada “Bunu masum kalbinle yaptýðýnýn
ben de farkýndayým” dedi. “Bana karşý günah işlemeni
engelleyen de Benim. Ona dokunma fýrsatýný sana bu
sebeple tanýmadým.
1

şimdi; adamýn eşini geri ver çünkü o bir peygamberdir.
Senin için dua edecek ve sen hayatta kalacaksýn. Ama
eðer geri vermezsen, bil ki kesinlikle öleceksin – hem sen,
hem de sana ait olan herkes!”
8 Avimeleh sabah erkenden kalktý ve bütün hizmetkarlarýný çaðýrdý. Tüm bu sözleri onlara gizli bir şekilde
anlattý ve adamlar çok korktular.
9 Avimeleh Avraam’ý çaðýrttý ve ona “Nedir bize yaptýðýn?” dedi. “Sana karşý ne suç işledim ki üzerime ve
krallýðýma böyle büyük bir günahý getirdin? Bu bana yaptýðýn, yapýlacak şey deðil!”
10 Avimeleh Avraam’a “Ne gördün de bunu yapma
gereði duydun?” diye sordu.
11 Avraam “Çünkü burada eksik olan tek şeyin Tanrý
korkusu olduðunu fark ettim” diye cevap verdi. “Eşim
sebebiyle öldürülebilirdim.
12 Ve aslýna bakýlýrsa gerçekten kýzkardeşimdir. Babamýn
kýzýdýr, ama annemin kýzý deðildir. [Sonradan] Eşim oldu.
13 Tanrý beni babamýn evinden uzaklaştýrdýðý zaman,
ondan [Sara’dan] bana bir iyilik yapmasýný istemiştim.
Geleceðimiz her yerde, onun kardeşi olduðumu söyleyecekti”.
14 Avimeleh davar ve sýðýrla, köleler ve cariyeler alarak [bunlarý] Avraam’a verdi. [Ardýndan] Eşi Sara’yý
da kendisine iade etti.
15 Avimeleh “Ýşte tüm ülkem önünde” dedi. “Uygun gör-

düðün yere yerleş.”
16 Sara’ya da “Bak; kardeşine 1000 parça gümüş veriyorum” dedi. “[Bu para] Senin adýna, yanýndaki herkes
için, olan her şeyle ilgili bir kanýttýr. Başýn dik durabilirsin”.
17 Avraam Tanrý’ya dua etti ve Tanrý Avimeleh’i,
eşini ve cariyelerini iyileştirdi ve [kadýnlar] doðum
yapabildiler.
18 Zira Tanrý Avimeleh’in evine ait her rahmi,
Avraam’ýn eşi Sara sebebiyle tamamen kapatmýştý.
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[51. Yitshak ve Yişmael]

21

Tanrý, söylediði üzere, Sara’yý hatýrýnda tuttu
ve Tanrý Sara için [Avraam’a] vermiş olduðu sözü
yerine getirdi.
2 Sara hamile kalýp, tam olarak Tanrý’nýn belirtmiş
olduðu vakitte, ileri yaşýna [ulaşmýş olan] Avraam’a
bir oðul doðurdu.
3 Avraam, kendisine doðan – kendisine Sara’nýn
doðurduðu – oðluna Yitshak adýný verdi.
4 Avraam, oðlu Yitshak’ý, Tanrý’nýn kendisine emretmiş olduðu üzere sekiz günlükken sünnet etti.
5 Avraam, oðlu Yitshak doðduðunda 100 yaşýndaydý.
6 Sara “Tanrý bana neşe bahşetti” dedi. “Bunu duyan
herkes benim için sevinecek”.
1

“Kim Avraam’a ‘Sara çocuklar emzirecek’ derdi?” dedi.
“Ama işte – ona ileri yaşýnda bir oðul doðurdum!”.
8 Çocuk büyüdü ve sütten kesildi. Avraam, Yitshak’ýn
sütten kesildiði gün büyük bir şölen verdi.
9 Sara, Mýsýr’lý Agar’ýn, Avraam’a doðurmuş olduðu
oðlunun oynadýðýný gördü.
10 Avraam’a “Bu cariyeyi, oðluyla birlikte kov” dedi. “Bu
cariyenin oðlu, mirasý oðlumla – Yitshak’la – paylaşmayacak!”
11 Bu durum Avraam’ý çok dertlendirdi; çünkü oðluyla ilgiliydi.
12 Tanrý Avraam’a “Oðlun ve cariyen sebebiyle dertlenme” dedi. “Sara sana ne derse onu dinle. Zira soyun,
Yitshak yoluyla devam edecektir.
13 Ama cariyenin oðlunu da bir ulus haline getireceðim;
çünkü o senin çocuðundur”.
14 Avraam sabah erken kalktý. Ekmek ve bir tulum su
aldý ve Agar’a vererek onun omzuna yerleştirdi.
Çocuðu ile birlikte onu gönderdi. [Agar] Gitti ve Beer
şeva Çölü’nde amaçsýzca dolaştý.
15 Tulumdaki su tükenince, çocuðu bir çalýlýðýn altýna
yerleştirdi.
16 Gitti ve bir ok atýmý uzaklýkta ona dönük olarak
oturdu. “Çocuðun ölümünü görmeyeyim” dedi; ona
dönük olarak oturdu ve yüksek sesle aðladý.
17 Tanrý çocuðun aðlamasýný duydu. Tanrý’nýn meleði

göklerden Agar’a seslendi ve “Neyin var Agar?” dedi.
“Korkma. Çünkü Tanrý, çocuðun sesini, bulunduðu duruma göre duydu.
18 Git ve çocuðu kaldýr. Onu elinle tut; çünkü onu büyük
bir ulus haline getireceðim”.
19 Tanrý [Agar’ýn] gözlerini açtý ve [Agar] bir su kuyusu gördü. Gidip tulumu suyla doldurdu ve çocuða içirdi.
20 Tanrý çocuðun yanýndaydý. [Çocuk] Büyüdü, çölde
oturdu ve usta bir okçu oldu.
21 Paran Çölü’nde yerleşti ve annesi ona Mýsýr’dan bir
eş aldý.
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[52. Beer şeva’daki Antlaşma]
O sýralarda, Avimeleh ve başkomutaný Fikol,
Avraam’a “Yaptýðýn her şeyde Tanrý seninle” dedi.
23 “şimdi; bana burada, ne bana, ne çocuklarýma, ne de
torunlarýma gayridürüst davranmayacaðýna dair, Tanrý
adýna yemin et. Sana göstermiş olduðum iyiliðin aynýsýný,
sen de, hem bana, hem de konuk olarak yaşadýðýn ülkeye
göster”.
24 Avraam “Yemin edeceðim” dedi.
25 Avraam [sonra] Avimeleh’in hizmetkarlarýnýn zorla
aldýklarý kuyularla ilgili olarak Avimeleh’le sözlü
tartýşmaya girdi.
22

Avimeleh “Böyle bir şeyi kimin yaptýðýný bilmiyorum”
dedi. “Ne sen bana söyledin, ne de bugüne kadar ben
duydum”.
27 Avraam davar ve sýðýr alýp Avimeleh’e verdi ve ikisi
bir antlaşma yaptýlar.
28 Avraam [sonra] davardan yedi koyun ayýrdý.
29 Avimeleh Avraam’a, “Ayýrdýðýn bu yedi koyun[un
anlamý] nedir?” diye sordu.
30 [Avraam] “Bu kuyuyu benim kazdýðýma dair bir kanýt
olmasý için bu yedi koyunu elimden alacaksýn” diye
cevapladý.
31 Bu yerin adý bu sebeple Beer-şeva konuldu; çünkü
ikisi burada ant içmişlerdi.
32 [Böylece] Beer-şeva’da antlaşma yaptýlar. Avimeleh,
başkomutaný Fikol ile birlikte kalktý ve Pelişti ülkesine geri döndüler.
33 Avraam Beer-şeva’da bir ýlgýn aðacý dikti ve orada
Evrenin Efendisi Tanrý’yý Ýsmi’yle çaðýrdý.
34 Avraam uzun bir süre Pelişti ülkesinde yaşadý.

Bu olaylardan sonra Tanrý Avraam’ý sýnadý.
Ona “Avraam!” dedi.
“Efendim”.
2 “Oðlunu, tek sevdiðini – Yitshak’ý – al ve Moriya bölge-

sine git. Onu Bana, [oradaki] daðlardan sana söyleyeceðim birinin üzerinde, tamamen yakýlan korban olarak
getir”.
3 Avraam sabah erken kalktý ve eşeðini eyerledi.
Yanýna iki genç adamýný ve oðlu Yitshak’ý aldý.
Korbana uygun olarak odunlarý yardý ve kalkýp
Tanrý’nýn kendisine söylemiş olduðu yere doðru yola
çýktý.
4 Üçüncü günde Avraam gözlerini kaldýrdý ve söz
konusu yeri uzaktan gördü.
5 Avraam, iki gence “Siz burada eşekle kalýn” dedi.
“Ben ve genç [Yitshak] ise oraya kadar gidecek, tapýnýp
size döneceðiz”.
6 Avraam korban odunlarýný aldý ve oðlu Yitshak’ýn
[omuzlarýnýn] üstüne yerleştirdi. Kendisi ise ateşi ve
býçaðý aldý; ikisi birlikte gittiler.
7 Yitshak, babasý Avraam’a sordu:
“Baba”.
“Efendim oðlum”.
“Ateş ve odunlar burada. Peki korbanlýk kuzu nerede?”.
8 Avraam “Kendisi’ne korbanlýk kuzuyu Tanrý saðlayacaktýr, oðlum” dedi.
Ýkisi birlikte devam ettiler.
9 Tanrý’nýn kendisine söylemiş olduðu yere geldiklerinde, Avraam mizbeahý inşa etti ve odunlarý düzenledi. Oðlu Yitshak’ý baðladý ve onu, odunlarýn üzerine
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[53. Sýnav]

22

1

gelecek şekilde mizbeahýn üstüne yerleştirdi.
10 Avraam elini uzattý ve oðlunu boðazlamak üzere
býçaðý aldý.
11 Tanrý’nýn meleði ona göklerden seslendi: “Avraam!
Avraam!”.
“Efendim”.
12 “Gence zarar verme. Ona hiçbir şey yapma. Çünkü
şimdi, senin Tanrý’dan korkan biri olduðunu biliyorum.
Zira biricik oðlunu Ben’den esirgemedin”.
13 Avraam sonra gözünü kaldýrdý ve boynuzlarýndan
çalýlýklara takýlmýş bir koç gördü. Avraam gitti, koçu
aldý ve oðlunun yerine tamamen-yakýlan-korban olarak onu sundu.
14 Avraam o yerin adýný A-do-nay Yire koydu.
[Nitekim] Bugün de, “Tanrý daðda görünecek” denir.
15 Tanrý’nýn meleði göklerden Avraam’a ikinci kez
seslendi
16 ve [şöyle] dedi: “‘Kendi Adým’a yemin ediyorum’
diyor Tanrý; ‘bu şekilde davrandýðýn ve biricik oðlunu esirgemediðin için,
17 seni kesinlikle mübarek kýlacaðým ve soyunu, göklerdeki
yýldýzlar ve deniz kýyýsýndaki kum gibi fazlasýyla çoðaltacaðým. Soyun, düşmanlarýnýn kapýsýný miras edinecek. 18
Dünyanýn tüm milletleri senin soyun sayesinde mübarek
kýlýnacaklar – [hepsi] sýrf Sesim’e itaat ettiðin için [olacak]!”
132

Avraam gençlerine döndü ve kalkýp birlikte Beerşeva’ya gittiler. Avraam Beer-şeva’da kaldý.
19

[54. Rivka]
Bu olaylarýn ardýndan Avraam’a şu mesaj geldi:
“Milka da, kardeşin Nahor’a oðullar doðurdu:
21 Behor oðlu Uts’u, kardeşi Buz’u, Aram’ýn babasý
Kemuel’i,
22 Kesed’i, Hazo’yu, Pildaş’ý, Yidlaf’ý ve Betuel’i.
23 Betuel’in bir kýzý oldu – Rivka”.
Bu sekizini Milka, Avraam’ýn kardeşi Nahor’a doðurdu.
24 [Nahor’un] Odalýðýnýn adý Reuma’ydý. O da,
Tevah’ý, Gaham’ý, Tahaş’ý ve Maaha’yý doðurdu.
20
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Haye Sara

yýllarý [bu kadardý].
2 Sara, Kenaan ülkesindeki Kiryat Arba’da (Hevron)
öldü. Avraam Sara’yý methetmek ve onun için aðlamak üzere geldi.
3 Avraam, ölmüş yakýnýnýn yanýndan kalktý ve Het
oðullarýna [şunlarý] söylerek konuştu:
4 “Ben sizin yanýnýzda göçmen olarak yaşayan biriyim”
dedi. “Bana mezarlýk arsasý satýn ki önümdeki ölmüş
yakýnýmý gömeyim”.
5 Het oðullarý, Avraam’a, kendisine [şöyle] diyerek
cevap verdiler:
6 “Dinle bizi efendim. Sen bizim aramýzda Tanrý’nýn bir
başkanýsýn. Ölmüş yakýnýný en seçkin mezarlýðýmýza göm.
Aramýzdan hiç kimse, ölmüş yakýnýný gömmen için mezarlýðýný senden esirgemeyecektir”.
7 Avraam kalktý ve yerel halka – Het oðullarýna –
[doðru] eðildi.
8 Onlarla konuşarak “Eðer önümdeki ölmüş yakýnýmý
gömmem için gerçekten yardým etmek istiyorsanýz, beni
dinleyin ve Tsoar oðlu Efron’a benim adýma ricada bulunun” dedi.

“Arazisinin kenarýndaki kendisine ait olan Mahpela
Maðarasý’ný bana satsýn. Burayý sizin huzurunuzda, tam
fiyatýyla, mezarlýk arsasý olarak bana versin”.
10 Efron, Het oðullarýnýn arasýnda oturmaktaydý. Hiti
[ulusundan] Efron, Het oðullarýnýn huzurunda
Avraam’a, şehir kapýsýna gelen herkesin duyabileceði
şekilde cevap verdi:
11 “Hayýr; efendim, beni dinle. Sana araziyi verdim.
Ýçindeki maðarayý da sana verdim. Onu sana yurttaşlarýmýn gözü önünde verdim. Ölmüş yakýnýný göm”.
12 Avraam yerel halkýn önünde eðildi.
13 Yerel halkýn duyabileceði şekilde Efron’a konuştu:
“Önce beni bir dinlesen…” dedi. “Arazinin parasýný veriyorum; al benden. Ölmüş yakýnýmý oraya [ancak sonra]
gömeceðim”.
14 Efron Avraam’a, kendisine [şöyle] diyerek cevap
verdi:
15 “Dinle beni efendim. 400 gümüş şekel deðerinde bir
toprak, seninle aramýzda nedir ki? Ölmüş yakýnýný göm”.
16 Avraam Efron’un demek istediðini anladý. Avraam
Efron’a, Het oðullarýnýn huzurunda konuşmuş olduðu
gümüşü tarttý: tedavülü mümkün şekilde 400 şekel.
17 [Böylece] Efron’un, Mamre’nin bitişiðinde bulunan
Mahpela’daki arazisi – hem arazi, hem içindeki maðara, hem de arazide bulunan ve çevresindeki tüm
sýnýrýnýn içinde kalan bütün aðaçlar – [Avraam için]
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[55. Sara’nýn Ölümü]

23

1 Sara 127 yaşýna kadar yaşadý. Sara’nýn yaşamýnýn

9

tartýşýlmaz mülk olarak onaylandý.
18 Avraam’ýn yaptýðý bu alým, şehrinin kapýsýna gelmiş
olan tüm Het oðullarýnýn gözleri önünde [gerçekleşmişti].
19 Ve daha sonra Avraam, eşi Sara’yý, Kenaan ülkesinde, Mamre’nin (Hevron) bitişiðinde bulunan
Mahpela arazisindeki maðaraya gömdü.
20 Arazi ve içindeki maðara, böylece Het oðullarýndan
[satýn alýnýp], Avraam için tartýşýlmaz mülk olarak,
mezarlýk arsasý şeklinde onaylanmýş oldu.

Avraam ihtiyarlamýş, yaşý ilerlemişti. Tanrý
Avraam’ý her şeyle mübarek kýlmýştý.
2 Avraam, sahip olduðu her şeyi yöneten, evinin baş
hizmetkarýna “Lütfen elini uyluðumun altýna yerleştir”
dedi.
3 “Oðluma eş olarak, aralarýnda oturmakta olduðum
Kenaaniler’in kýzlarýndan [birini] almayacaðýna dair,
Göklerin ve Yeryüzünün Efendisi Tanrý’nýn adýna sana
yemin ettireceðim.
4 Aksine; anayurduma, doðduðum yere gidecek ve oðluma
– Yitshak’a – oradan bir eş alacaksýn”.
5 “Ya [uygun göreceðim] kýz, ardýmdan bu ülkeye gelmek
istemezse?” diye sordu hizmetkar. “Oðlunuzu, ayrýlmýş

olduðunuz ülkeye geri götüreyim mi?”
6 Avraam ona “Bu konuda çok dikkatli ol!” dedi.
“Oðlumu sakýn oraya geri götürme!
7 Beni babamýn evinden ve doðduðum ülkeden alan,
benimle konuşup bana ‘Bu ülkeyi senin soyuna vereceðim’
sözleriyle yemin eden Göklerin Efendisi Tanrý – O
Meleði’ni senin önünden gönderecektir. Ve sen, [bu sayede] oðluma oradan bir eş alacaksýn.
8 Eðer kýz senin ardýndan gelmeyi istemezse, bu yeminimden muaf olursun. Ama oðlumu oraya [hiçbir şekilde] geri
götürmeyeceksin!”
9 Hizmetkar, elini efendisi Avraam’ýn uyluðu altýna
yerleştirdi ve bu konuda kendisine yemin etti.
10 Hizmetkar, efendisinin develerinden on tanesini
aldý ve yola koyuldu. Efendisinin en iyi şeyleri elindeydi. Kalkýp, Nahor’un şehri Aram Naarayim’e gitti.
11 [Buraya ulaştýðýnda] Develerini şehrin dýşýnda,
kuyunun yanýnda diz üstü çöktürdü. Akşam vaktiydi
– su çeken kadýnlarýn [bu amaçla şehirden] çýkýş
vakti.
12 [Hizmetkar] “Ey efendim Avraam’ýn Efendisi Tanrý!”
dedi. “Lütfen bugün işimi rast getir ve efendim Avraam’a
iyilikte bulun.
13 Ýşte – ben bu su pýnarý başýnda duruyorum ve şehir
halkýnýn kýzlarý su çekmek için çýkýyorlar.
14 Eðer, kendisine ‘Testini biraz eð de içeyim’ dediðim bir
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[56. Yitshak Ýçin Bir Eş]

24

1

kýz ‘iç; develerini de sulayayým’ derse, kulun Yitshak için
belirlediðin kýz o olacak. Ben de onun yoluyla, efendime
iyilikte bulunduðunu bileceðim”.
15 Konuşmasýný henüz bitirmemişti ki, Rivka çýktý.
[Rivka] Avraam’ýn kardeşi Nahor’un eşi Milka’nýn
oðlu Betuel’e doðmuştu. Testisi omzundaydý.
16 Kýz son derece güzel görünümlüydü ve bakireydi;
hiçbir erkek ona dokunmamýştý. Pýnara doðru indi,
testisini doldurdu ve yukarý çýktý.
17 Hizmetkar ona doðru koştu ve “Lütfen testinden
biraz su yudumlamama izin ver” dedi.
18 “Ýçin efendim” diye cevap verdi. Testisini aceleyle
eline indirdi ve ona içirdi.
19 Ýçirmeyi bitirince “Ýçmelerini tamamlayana kadar
develeriniz için de su çekeyim” dedi.
20 Aceleyle testisini yalaða boşalttý ve daha su çekmek
için [birkaç kez] kuyuya koştu. [Hizmetkarýn] Tüm
develeri için su çekti.
21 Adam ise ona hayretle bakakalmýştý. Ama Tanrý’nýn,
görevini başarýlý kýlýp kýlmadýðýný [kesin olarak] anlamak için sessiz kaldý.
22 Develer içmeyi tamamlayýnca, bir beka aðýrlýðýnda
altýn bir hýzma ve [kýzýn] kollarý için on altýn şekel
aðýrlýðýnda iki bilezik çýkardý.
23 “Kimin kýzýsýn sen?” diye sordu. “Lütfen söyle bana.
Babanýn evinde geceyi geçirmek için bize yer var mý?”
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Ona “Milka’nýn Nahor’a doðurmuş olduðu oðlu
Betuel’in kýzýyým ben” dedi.
25 Sonra “Bizde saman da yem de boldur” dedi. “Geceyi
geçirmek için yer de [var]”
26 Adam diz kýrýp Tanrý’ya eðildi.
27 “Efendim Avraam’ýn Efendisi Tanrý Mübarek’tir!”
dedi. “Çünkü [Tanrý’nýn] Ýyiliði ve Doðruluðu, efendimi
terk etmedi. Ben – [hala] yoldayým; [ama] Tanrý beni,
efendimin kardeşlerinin evine ulaştýrdý [bile]!”
28 Kýz, annesinin evine koştu ve bu olanlarý anlattý.
29 Rivka’nýn, Lavan adýnda bir kardeşi vardý. Lavan
adama – dýşarýya, pýnara doðru koştu.
30 Hýzmayý ve kýzkardeşinin kollarýndaki bilezikleri
görmüş, kýzkardeşinin ‘adam bana şu şekilde konuştu’
şeklindeki sözlerini duymuştu. Adama ulaştýðýnda o
hala pýnar başýnda develerin yanýnda durmaktaydý.
31 [Lavan] “Gel!” dedi. “Tanrý’nýn mübarek kýldýðý [birisin sen]! Ben evde yer açmýş ve develere de yer ayarlamýşken, neden hala dýşarýda duruyorsun?”
32 Adam eve geldi ve develerin burunsalýklarýný çýkardý. [Lavan] Develere saman ve yem verdi ve hem
[Avraam’ýn hizmetkarýnýn], hem de onun yanýndaki
adamlarýn ayaklarýný yýkamak için su [saðladý].
33 Önüne yemek koyulduðunda [adam] “Konuşmamý
yapmadan yemeyeceðim” dedi.
“Konuş” diye cevap verdi [ev sahibi].
24
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[Adam] “Avraam’ýn hizmetkarýyým ben” dedi.
35 “Tanrý, efendime büyük bir bereket bahşetti ve [efendim] zenginleşti. [Tanrý] Ona davar ve sýðýr, gümüş ve
altýn, köleler ve cariyeler, develer ve eşekler bahşetti.
36 Efendim’in eşi Sara, yaşlandýktan sonra, efendime bir
oðul doðurdu ve [efendim] sahip olduðu her şeyi ona
[oðluna] verdi.
37 “Efendim bana [şunlarý] söyleyerek yemin ettirdi:
‘Oðluma eş olarak ülkesinde oturmakta olduðum
Kenaaniler’in kýzlarýndan [birini] alma.
38 Onun yerine babamýn evine – aileme git ve oðluma
[oradan] bir eş al.’
39 “Efendime ‘Ya kýz arkamdan gelmezse?’ deyince,
40 bana ‘Önünde yürümüş olduðum Tanrý, Meleði’ni
seninle gönderecek ve görevini başarýlý kýlacaktýr. [Böylece]
Oðluma, ailemden ve babamýn evinden bir eş alacaksýn.
41 Ancak yeminimden [sadece bir şekilde] muaf olabilirsin: Aileme gittiðinde sana [kýz] ver-mezlerse, [işte o
zaman] yeminimden muaf olursun.’
42 “Böylece bugün pýnara geldim ve efendim Avraam’ýn
Efendisi Tanrý’ya ‘Senin için uygunsa, üzerime aldýðým
görevimi başarýlý kýl’ dedim.
43 ‘şimdi su pýnarýnýn başýnda duruyorum. Bir genç kýz su
çekmeye çýktýðýnda kendisine “Lütfen bana testinden biraz
su içir” diyeceðim.
44 Eðer bana “Hem sen iç, hem de develerin için su çeke-

yim” derse, Tanrý’nýn, efendimin oðlu için belirlediði eş o
olacak.’
45 “Ben henüz kendi kendime konuşmayý bitirmemişken,
Rivka birden, omuzunda testisiyle çýktý. Pýnara indi ve su
çekti. Ona ‘Lütfen bana [biraz su] içir’ dedim.
46 Aceleyle testiyi üzerinden indirdi ve ‘Ýçin; develerinize
de içireyim’ dedi. Ýçtim ve develerime de içirdi.
47 “Aðzýný arayýp ‘Kimin kýzýsýn sen?’ dedim. ‘Nahor’un
– Milka’nýn doðurduðu – oðlu Betuel’in kýzýyým’ dedi.
Hýzmayý burnuna, bilezikleri de kollarýna yerleştirdim.
48 Diz kýrýp Tanrý’ya eðildim. Efendimin [küçük] yeðenini, oðluna almak üzere beni doðru yolda yönelttiði için,
efendim Avraam’ýn Efendisi Tanrý’nýn ‘Mübarek’ olduðunu dile getirdim.
49 “Ve şimdi; eðer efendime iyilik ve doðrulukla davranmak istiyorsanýz, bana söyleyin. Aksi takdirde, söyleyin –
ben de saða ya da sola döneyim”.
50 Lavan, Betuel’le birlikte cevap verdi. “Bu, Tanrý’nýn
belirlediði bir durum!” dediler. “Sana kötü ya da iyi diyemeyiz.
51 Ýşte Rivka önünde; al ve git. Ve Tanrý’nýn konuştuðu
gibi, efendinin oðluna eş olsun”.
52 Avraam’ýn hizmetkarý onlarýn bu sözlerini duyduðu
zaman, Tanrý’ya [şükranýný belirtmek için] yere kadar
eðildi.
53 Hizmetkar, altýn ve gümüş mücevherler ve elbiseler
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çýkararak Rivka’ya verdi. Ayrýca, kardeşine ve annesine de deðerli hediyeler verdi.
54 O ve yanýndaki adamlar, yediler, içti- ler ve geceyi
geçirdiler.
Sabah kalktýklarýnda [hizmetkar] “Beni yolcu edin;
efendime döneyim” dedi.
55 [Kýzýn] Kardeşi ve annesi “Kýz bizimle bir yýl ya da on
[ay] daha kalsýn” dedi. “Sonra gider”.
56 [Hizmetkar] “Tanrý görevimi başarýlý kýlmýşken beni
geciktirmeyin” dedi onlara. “Beni yolcu edin ve efendime
gideyim”.
57 “Kýzý çaðýralým ve ona şahsen soralým” dediler.
58 Rivka’yý çaðýrdýlar ve ona “Bu adamla gitmek istiyor
musun?” diye sordular.
“Gideceðim” diye cevap verdi.
59 Kýzkardeşleri Rivka’yý ve refakatçýsýný; Avraam’ýn
hizmetkarlarýný ve adamlarýný yolcu ettiler.
60 Rivka’yý mübarek kýldýlar ve “Kýzkardeşimiz! Binlerce
onbin [kişilik bir halk] haline gel. Soyun, düşmanlarýnýn
kapýsýný miras alsýn!”
61 Rivka, kýzlarýyla birlikte kalktý, develere bindiler ve
adamýn ardýndan gittiler. [Böylece] Hizmetkar,
Rivka’yý aldý ve yola koyuldu.
62 Yitshak Beer Lahay Roi’den geliş yolunda gelmekteydi. [O sýralarda, Yitshak] Negev bölgesinde oturuyordu.
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Yitshak akşama doðru, kýrda düşünceye dalmak
için çýktý. Gözlerini kaldýrdý ve birden, yaklaşan develer gördü.
64 Rivka gözlerini kaldýrýp Yitshak’ý gördüðünde,
devenin üstünden düştü.
65 Hizmetkara “Kýrda bize doðru yürüyen şu adam kim?”
diye sordu.
Hizmetkar “Efendim odur” deyince de, peçesini alýp
örtündü.
66 Hizmetkar, tüm yaptýklarýný Yitshak’a anlattý.
67 Yitshak onu [Rivka’yý], annesi Sara’nýn çadýrýna
getirdi ve Rivka’yla evlendi. [Rivka böylece] Ona eş
oldu ve [Yitshak] onu sevdi. Yitshak [bu şekilde]
annesinin [kaybý] ardýndan teselli buldu.
63

[57. Avraam’ýn Son Günleri]

25

Avraam, ismi Ketura olan başka bir kadýnla
evlendi.
2 [Ketura Avraam’a] Zimran, Yokşan, Medan, Midyan,
Yişbak ve şuah’ý doðurdu.
3 Yokşan, şeva ve Dedan’a baba oldu. Dedan’ýn oðullarý ise Aşurim, Letuşim ve Leumim’di.
4 Midyan’ýn oðullarý Efa, Efer, Hanoh, Avida ve
Eldaa’ydý.
Tüm bunlar Ketura’nýn soyundandýr.
1
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Avraam, sahip olduðu her şeyi Yitshak’a verdi.
6 Avraam’ýn odalýk-oðullarýna ise, Avraam hediyeler
verdi. Sonra, [Avraam] henüz saðken, onlarý doðu
yönünde, Doðu ülkesine, oðlu Yitshak’tan uzaða gönderdi.
7 Avraam’ýn yýllarýnýn yekünü şöyledir: 175 yýl yaşadý.
8 Avraam son nefesini verip, ileri bir yaşta, yaşlý ve
doygun bir şekilde öldü ve halkýna katýldý.
9 Oðullarý Yitshak ve Yişmael onu, Hiti [ulusundan]
Tsoar oðlu Efron’un, Mamre’nin bitişiðindeki arazisine, Mahpela Maðarasý’na gömdüler.
10 Avraam’ýn Het oðullarýndan satýn almýş olduðu
arazi – Avraam, eşi Sara ile işte orada gömülmüştür.
11 Tanrý, Avraam’ýn ölümünden sonra, oðlu Yitshak’ý
mübarek kýldý. Yitshak, Beer Lahay Roi civarýnda
oturdu.
5

Bunlar Yişmael’in oðullarýdýr ve onlarýn sursuz ve
surlu şehirlerine verilmiş isimler bunlardýr. [Bunlar]
Kendi milletleri için oniki reisti.
17 Yişmael’in yýllarýnýn yekünü şöyledir: 137 yýl. Son
nefesini verip öldü ve halkýna katýldý.
18 [Yişmael’in soyundan gelenler] Havila’dan, Mýsýr
sýnýrýndaki şur’a doðru, [buradan] Aşur’a kadar olan
bölgede yaşadýlar. Tüm kardeşlerinin topraklarý üzerine yerleştiler.
16

[58. Yişmael]
Avraam’ýn – Sara’nýn cariyesi Mýsýr’lý Agar’ýn
doðurduðu – oðlu Yişmael’in soyu bunlardýr:
13 Yişmael’in oðullarýnýn isimleri, doðum sýrasýna göre
isimleriyle şunlardýr: Yişmael’in ilk doðan oðlu Nevayot,
[ayrýca] Kedar, Adbeel, Mivsam,
14 Mişma, Duma, Masa,
15 Hadad, Tema, Yetur, Nafiş ve Kedma.
12
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Toledot
[59. Yaakov Ve Esav]
Avraam’ýn oðlu Yitshak’ýn soyu bunlardýr: Avraam
Yitshak’a baba olmuştu.
20 Yitshak, Padan Aram’dan, Aram’lý Betuel’in kýzý ve
Aram’lý Lavan’ýn kýzkardeşi Rivka’yý kendisine eş olarak aldýðý zaman 40 yaşýndaydý.
21 Yitshak, eşi için Tanrý’ya yakardý; çünkü o kýsýrdý.
Tanrý yakarýşýna cevap verdi ve eşi Rivka hamile kaldý.
22 Fakat çocuklar karnýnda itişiyorlardý ve bu olduðu
zaman [Rivka] “Bana neden böyle oluyor?” diye sordu
ve Tanrý’dan [durumu açýklayýcý] bir mesaj almaya
gitti.
23 Tanrý ona “Rahminde iki ulus var” dedi. “Karnýndan
iki farklý hükümdarlýk çýkacak. Güç sürekli olarak bir
hükümdarlýktan diðerine geçecek. Ve büyük olan, küçüðüne hizmet edecek”.
24 Doðum yapacaðý zaman geldi; gerçekten de rahminde ikizler vardý.
25 Ýlki kýzýlýmsý renkte, bir kürk manto gibi tamamen
kýllý olarak çýktý. Adýný Esav koydular.
26 Daha sonra, kardeşi çýktý. Eli Esav’ýn topuðunu
kavramýştý. [Yitshak bu çocuðun] Adýný Yaakov
koydu. Yitshak, [Rivka] onlarý doðurduðu zaman 60
19

146

yaşýndaydý.
27 Çocuklar büyüdüler. Esav usta bir avcý, bir kýr
adamý oldu. Yaakov ise çadýrlarda oturan kusursuz
biriydi. 28 Yitshak [daha çok] Esav’ýseverdi; çünkü
[onun getirdiði] av etini yemekten hoşlanýrdý. Rivka
ise [daha çok] Yaakov’u severdi.
29 [Bir gün] Yaakov yemek pişirmekteyken Esav yorgun bir şekilde kýrdan geldi.
30 Esav Yaakov’a “şu kýpkýrmýzý şeyden bana biraz yuttur! Çok bitkinim!” dedi (Ona bu se- beple Edom adý
verilmişti).
31 Yaakov “Önce bana Behorluk hakkýný gün gibi sat”
dedi.
32 Esav “Neredeyse öleceðim!” dedi. “Behorluk hakkýnýn
bana ne yararý var ki?”
33 Yaakov “Hemen şimdi bana yemin et” dedi.
[Esav] Yemin etti ve Behorluk hakkýný Yaakov’a sattý.
34 Yaakov bunun ardýndan Esav’a ekmek ve mercimek yemeði verdi. [Esav] Yedi, içti sonra da kalkýp
gitti. Esav böylece Behorluk hakkýný küçümsemiş
oldu.
[60. Yitshak ve Peliştiler]

26

Ülkede, Avraam’ýn döneminde gerçekleşen ilk
kýtlýktan farklý bir kýtlýk başgösterdi. Yitshak, Gerar’daki
1
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Pelişti kralý Avimeleh’e gitti.
2 Tanrý ona [Yitshak’a] göründü ve “Mýsýr’a inme!”
dedi. “Sana söyleyeceðim bölgede barýn.
3 Bu ülkede göçmen olarak kal. Seninle olacak ve seni
mübarek kýlacaðým, çünkü bu topraklarýn hepsini sana ve
soyuna vereceðim. Baban Avraam’a etmiş olduðum yeminimi böylece yerine getireceðim.
4 Soyunu göklerdeki yýldýzlar kadar çoðaltacaðým ve tüm
bu topraklarý soyuna vereceðim. Dünyanýn tüm milletleri
senin soyun sayesinde mübarek kýlýnacaklar.
5 [Hepsi] Sýrf baban Avraam, Sesim’e itaat ederek
Emanetim’i, Emirlerim’i, Hükümlerim’i ve Kanunlarým’ý
koruduðu için!”
6 Yitshak böylece Gerar’da yerleşti. 7 Yörenin insanlarý eşiyle ilgili soru sorduklarýnda “Kýzkardeşimdir”
dedi. Çünkü “Rivka o kadar iyi görünümlü ki, yerel halk
onun yüzünden beni öldürmesin” diye düşünerek,
“Eşimdir” demekten korkmuştu.
8 Yitshak orada bir süre geçirdikten sonra, Pelişti kralý
Avimeleh pencereden bakarken Yitshak’ýn, eşi Rivka
ile özel bir samimiyet içinde olduðunu gördü.
9 Avimeleh Yitshak’ý çaðýrdý ve “Ama işte! O [gerçekte] senin eşinmiş!” dedi. “Onun kýzkardeşin olduðunu
nasýl söyleyebildin?”
Yitshak ona, “Çünkü onun yüzünden ölmekten korktum”
dedi.
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Avimeleh “Nedir bu bize yaptýðýn?” dedi. “Neredeyse
halktan biri eşinle yatacaktý! Bize büyük bir suç işletecektin!”
11 Avimeleh tüm halka bir ferman iletti: “Bu adama ya
da eşine dokunan kişi, kesinlikle öldürülecektir!”
12 Yitshak o bölgede ekim yaptý. O yýl, [ektiðine göre]
yüz kat ürün elde etti; çünkü Tanrý onu mübarek kýlmýştý. 13 Böylece zenginleşmeye başlamýş oldu. Ve çok
varlýklý olana kadar zenginliði sürekli arttý.
14 Davar ve sýðýr sürülerinin yanýnda, büyük bir hizmetkar tayfasýna sahip olmuştu.
Peliştiler onu kýskandýlar.
15 Peliştiler, babasý Avraam’ýn günlerinde babasýnýn
hizmetkarlarýnýn kazmýş olduklar ý tüm kuyularý týkayarak toprakla doldurdular.
16 Avimeleh Yitshak’a, “Yanýmýzdan ayrýl, çünkü bizden
çok daha güçlü hale geldin” dedi.
17 Yitshak oradan ayrýldý ve yerleşmek üzere Gerar
Vadisi’nde kamp kurdu.
18 Yitshak, babasý Avraam’ýn günlerinde kazýlmýş olan
ve Peliştiler’in, Avraam’ýn ölümünden sonra týkadýklarý su kuyularýný tekrar kazdý. Onlara, babasýnýn vermiş olduðu isimlerin aynýlarýný verdi.
19 Yitshak’ýn hizmetkarlarý vadide kazý yaptýlar ve
orada, tatlý suyla coşan bir kuyu buldular.
20 Gerar çobanlarý, Yitshak’ýnkilerle sürtüşmeye girdi10
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ler ve “Su bizimdir!” dediler. [Yitshak] Kuyuya “Ýtiraz”
adýný verdi; çünkü ona itirazda bulunmuşlardý.
21 Başka bir kuyu kazdýlar ve onun için de sürtüşmeye
girdiler. [Yitshak, bu kuyuya] “Suçlama” adýný verdi.
22 Oradan taşýndý ve başka bir kuyu kazdý. Bu kez sürtüşmeye girmediler; bu sebeple adýný “Geniş Alanlar”
koydu. “Tanrý şimdi bizlere geniş alanlar baðýşladý” dedi.
“Artýk ülkede verimli olabiliriz”.
23 [Yitshak] Oradan Beer-şeva’ya çýktý.
24 Tanrý o gece ona göründü ve “Ben, baban Avraam’ýn
Tanrýsý’yým” dedi. “Korkma; çünkü Ben seninleyim.
Kulum Avraam’ýn hatýrýna seni mübarek kýlacak ve soyunu çoðaltacaðým”.
25 [Yitshak] Orada bir mizbeah inşa etti ve Tanrý’ya
Ýsmi’yle dua etti. Çadýrýný oraya dikti ve Yitshak’ýn
hizmetkarlarý orada bir kuyu kazdýlar.
26 Avimeleh, bir grup arkadaşý ve başkomutaný Fikol
ile birlikte, Gerar’dan [Yitshak’a] geldi.
27 Yitshak onlara “Neden bana geldiniz?” dedi. “Benden
nefret ediyorsunuz – beni yanýnýzdan kovmuştunuz!”
28 “Tanrý’nýn seninle olduðunu tam olarak anladýk” dediler. “Seninle aramýzda bir yemin gerçekleşmesini öneriyoruz. Seninle antlaşma yapalým.
29 Týpký sana dokunmadýðýmýz gibi sen de bize zarar
verme. Sana sadece iyilik yaptýk ve seni barýş içinde uðurladýk. Sen şimdi Tanrý’nýn mübarek kýldýðý birisin”.
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[Yitshak] Onlara bir ziyafet verdi; yediler, içtiler.
31 Sabah erken kalktýlar ve birbirlerine yemin ettiler.
Yitshak onlarý uðurladý ve [misafirler] onun yanýndan
barýş içinde ayrýldýlar.
32 Ayný gün, Yitshak’ýn hizmetkarlarý gelip, kazdýklarý
[yeni] kuyuyla ilgili ona haber verdiler ve ona “Su bulduk!” dediler.
33 [Yitshak kuyuya] şiva adýný verdi. Bu sebeple şehrin
adý bugüne kadar Beer-şeva’dýr.
30

[61. Esav Evleniyor]
Esav 40 yaşýndayken Hiti [milletinden] Beeri’nin
kýzý Yeudit’le ve Hiti Elon’un kýzý Basemat’la evlendi.
35 [Bu kadýnlar] Yitshak ve Rivka için birer sýkýntý
kaynaðý oldular.
34

[62. Beraha]

27 1 Yitshak yaşlandýðýnda görüşü zayýflamýştý. Büyük
oðlu Esav’ý çaðýrdý:
“Oðlum”.
“Efendim”.
2 “Bak; yaşlandým ve ne zaman öleceðimi bilmiyorum.
3 şimdi; teçhizatýný al – ok kýlýfýný ve yayýný – ve kýra çýkarak benim için hayvan avla.
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Bana, tam sevdiðim gibi, lezzetli bir yemek hazýrla ve
yemem için bana getir. Böylece ölmeden önce ruhum seni
mübarek kýlacaktýr”.
5 Yitshak, oðlu Esav’a konuşurken Rivka dinlemekteydi. Esav hayvan avlayýp getirmek üzere kýra çýktý.
6 Rivka, oðlu Yaakov’a şöyle dedi: “Demin babaný, aðabeyin Esav’a konuşurken işittim. şöyle diyordu:
7 ‘Bana av eti getirerek lezzetli bir yemek hazýrla ki, yiyeyim ve ölümümden önce seni Tanrý’nýn önünde mübarek
kýlayým’.
8 “şimdi oðlum” [diye devam etti Rivka]. “Sesimi – sana
vereceðim talimatý dinle.
9 Davar sürüsüne git ve oradan benim için iki seçkin genç
oðlak al. Onlarla baban için, tam sevdiði türde lezzetli bir
yemek hazýrlayacaðým.
10 Sonra yemesi için babana götür. Böylece ölümünden
önce seni mübarek kýlacaktýr”.
11 Yaakov, annesi Rivka’ya “Fakat aðabeyim Esav kýllý
biridir” dedi. “Ben ise pürüzsüz ciltli biriyim.
12 Ya babam bana dokunursa? Sahtekar olduðumu düşünecek! Bu durumda üzerime Beraha deðil lanet getirmiş
olurum!”
13 Annesi ona “Sana edilecek her laneti üzerime alýyorum” dedi. “Sen sadece beni dinle – git ve istediðim şeyi
getir”.
14 [Yaakov] Gitti; istediði şeyi alýp annesine getirdi.

Annesi, týpký babasýnýn sevdiði şe- kilde lezzetli bir
yemek hazýrladý.
15 Rivka daha sonra oðlu Esav’ýn – evde, [Rivka’nýn]
yanýnda bulunan – en iyi kýyafetlerini aldý ve küçük
oðlu Yaakov’a giydirdi.
16 Genç oðlaklarýn postlarýnýda [Yaakov’un] kollarý
üzerine ve boynundaki kýlsýz bölgeye yerleştirdi.
17 Hazýrlamýş olduðu lezzetli yemeði ve ekmeði, oðlu
Yaakov’un eline verdi.
18 [Yaakov] Babasýna geldi.
“Baba”
“Efendim... Sen kimsin oðlum?”
19 Yaakov, babasýna “Benim” dedi. “Behor oðlun Esav.
Bana söylediðin şekilde yaptým. Lütfen dik otur ve avýmdan biraz ye. Böylece ruhun beni mübarek kýlacaktýr”.
20 Yitshak, oðluna “Nasýl bu kadar çabuk bulabildin
oðlum?” diye sordu.
“Tanrýn önüme rast getirdi”
21 Yitshak Yaakov’a “Biraz yaklaş da sana dokunayým
oðlum” dedi. “Acaba sen gerçekten oðlum Esav mýsýn,
deðil misin?”
22 Yaakov, babasý Yitshak’a yaklaştý ve [Yitshak] ona
dokundu. “Ses Yaakov’un sesi, ama eller Esav’un elleri”
dedi.
23 Onu tanýyamamýştý; çünkü elleri, Esav’ýn elleri gibi
kýllýydý. [Yitshak] Onu mübarek kýlmaya hazýrlandý.
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4

“Sen gerçekten oðlum Esav mýsýn?”
“Benim”
25 “Öyleyse servis yap da, oðlumun avladýðý eti yiyeyim.
Böylece ruhum seni mübarek kýlacaktýr”.
[Yaakov] Ona servis yaptý ve [Yitshak] yedi. Sonra da
[Yaakov] ona şarap getirdi ve [Yitshak] içti.
26 Babasý Yitshak ona “Yaklaş ve beni öp oðlum” dedi.
27 [Yaakov] Yaklaşýp onu öptü. [Yitshak, bu sýrada
onun] Elbiselerinin kokusunu aldý ve onu mübarek
kýldý.
“Ýşte oðlumun kokusu; týpký Tanrý’nýn mübarek kýldýðý bir
çayýrýn kokusu gibi” dedi.
28 “Ve Tanrý sana göklerin çiyinden ve yeryüzünün yaðýndan [versin ve] bol buðday ve şarap bahşetsin.
29 Milletler sana hizmet etsin, hükümdarlýklar sana eðilsin. Kardeşlerine efendi ol, annenin çocuklarý sana eðilsinler. Sana lanet edenler lanetlidir, seni mübarek kýlanlar
mübarektir”.
30 Yitshak Yaakov’u mübarek kýlmayý tamamladýktan
sonra, Yaakov babasý Yitshak’ýn önünden tam çýkmýştý ki, aðabeyi Esav avdan döndü.
31 O da lezzetli bir yemek hazýrladý ve babasýna getirdi.
“Babam kalksýnve oðlunun avladýðý etten yesin” dedi
babasýna. “Böylece ruhun beni mübarek kýlacaktýr”.
32 Babasý Yitshak ona “Kimsin sen?” dedi.
“Ben senin oðlun, Behor oðlun Esav’ým” diye cevap

verdi.
33 Yitshak son derece şiddetli bir titremeyle sarsýldý.
“O… hayvan avlayýp bana getiren kim öyleyse?!” dedi.
“Sen gelmeden önce hepsini yedim ve onu mübarek kýldým.
Beraha onda kalacak”.
34 Esavbabasýnýn sözlerini duyduðu anda, son derece
şiddetli ve acý bir çýðlýk attý. Babasýna “Beni de mübarek kýl baba!” diye yalvardý.
35 “Kardeşin hileyle geldi... ve Berahaný aldý”.
36 “Ýsminin Yaakov olmasý ne kadar uygun! Ýkinci keredir
arkamdan geliyor. Behorluk hakkýmý almýştý; şimdi de
Berahamý aldý!”
“Bana da bir Beraha ayýramaz mýydýn?” diye yalvardý.
37 “Ama onu sana efendi kýldým” diye cevaplamaya
çalýştý [Yitshak]. “Tüm kardeşlerini de ona hizmetkar
olarak verdim. Buðday ve şarabý onunla baðdaştýrdým.
Sana ise … bu durumda … ne yapabilirim ki oðlum?”
38 Esav babasýna “Sende yalnýz bir tane mi Beraha var
baba?” dedi. “Baba! Beni de mübarek kýl!” Esav sesini
yükseltip aðlamaya başladý.
39 Babasý Yitshak cevap vererek ona [şunlarý] söyledi:
“Yeryüzünün yaðlý kesimleri hala barýnaðýn olabilir; ve
yukarýdan göklerin çiyini [hala elde edebilirsin].
40 Ancak kýlýcýnla yaşayacaksýn. Kardeşine hizmet etmek
zorunda kalabilirsin; ancak sýkýntýlarýn çoðalýnca, onun
boyunduruðunu kýrýp atabileceksin”.
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Esav, babasýnýn ona vermiş olduðu Beraha sebebiyle Yaakov’a nefret besledi. Ýçinden “Babam için yas
tutulacak günler yakýndýr” dedi. “O zaman kardeşim
Yaakov’u öldüreceðim”.
42 Büyük oðlunun planlarý Rivka’ya anlatýldý. Haber
gönderip küçük oðlu Yaakov’u çaðýrdý ve ona “Bak;
aðabeyin Esav seni öldürmeyi planlayarak avunuyor”
dedi.
43 “şimdi oðlum; beni dinle. Kalk ve Haran’a, kardeşim
Lavan’a kaç.
44 Bir süre onun yanýnda kal – ta ki kardeşinin öfkesi
yatýşana kadar.
45 Kardeşinin sana duyduðu hiddeti geçtiðinde ve ona yapmýş olduðun şeyi unuttuðunda, sana haber gönderip oradan seni alýrým. Ayný gün içinde neden ikinizi birden kaybedeyim ki?”
46 Rivka Yitshak’a “Hiti kadýnlar yüzünden canýmdan
bezdim” dedi. “Eðer Yaakov da, ülkenin kýzlarýndan, bu
Hiti kýzlarý gibi biriyle evlenirse, yaşamamýn ne anlamý
kalýr?”
41
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Yitshak Yaakov’u çaðýrdý; onu mübarek kýlýp
kendisine talimat verdi. Ona “Kenaan kýzlarýndan
biriyle evlenme” dedi.
2 “Kalk Padan Aram’a, annenin babasý Betuel’in evine git
ve dayýn Lavan’ýn kýzlarýndan biriyle evlen.
1

156

Ve Her-şeye-Kadir Tanrý seni mübarek kýlacak, seni
verimli kýlýp sayýca çoðaltacaktýr. Bir halklar topluluðu
haline geleceksin.
4 [Tanrý] Sana Avraam’ýn Berahasýný verecek – hem
sana hem de seninle birlikte soyuna. Bu şekilde Tanrý’nýn
Avraam’a vermiş olduðu ve şu ana kadar yabancý olarak
yaşadýðýn ülkeyi ele geçireceksin”.
5 Yitshak sonra Yaakov’u uðurladý. [Yaakov,] Aram’lý
Betuel’in oðlu (ve Yaakov ile Esav’ýn annesi Rivka’nýn
kardeşi) Lavan’a [ulaşmak üzere] Padan Aram’a doðru
yola çýktý.
6 Esav, Yitshak’ýn, Yaakov’u mübarek kýlarak, onu
kendisine eş almak üzere Padan Aram’a gönderdiðini
ve [bu arada] ona “Kenaan kýzlarýndan biriyle evlenme”
diyerek talimat verdiðini gördü.
7 Yaakov’un, babasýný ve annesini dinleyerek Padan
Aram’a gittiðini [görünce,]
8 Esav, Kenaan kýzlarýnýn, babasý Yitshak’ýn hoşuna
gitmediðini anladý.
9 Esav bunun üzerine Yişmael’e gitti ve diðer eşlerine
ek olarak, Avraam’ýn oðlu Yişmael’in kýzý (ve
Nevayot’un kýzkardeşi) Mahalat’la evlendi.
3
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Vayetse
[63. Yaakov’un Yolculuðu]
Yaakov Beer-şeva’dan ayrýldý ve Haran’a doðru yola
çýktý.
11 Aşina bir yere geldi ve geceyi orada geçirdi; zira
güneş batmýştý. Birkaç tane taş alýp başýnýn çevresine
dizdi ve orada yattý.
12 Rüya içinde bir vizyon gördü. Yeryüzüne sabitlenmiş ve başý göklere kadar erişen bir merdiven vardý.
Tanrý’nýn melekleri onun üzerinde çýkýp iniyorlardý.
13 Birden Tanrý [Yaakov’un] üzerinde belirdi.
“Ben, baban Avraam’ýn Tanrýsý ve Yitshak’ýn Tanrýsý
Aşem’im” dedi. “Üzerinde yatmakta olduðun ülkeyi sana
vereceðim – ve soyuna.
14 Soyun, topraðýn tozu gibi olacak. Batýya, doðuya, kuzeye ve güneye yayýlacaksýn. Yeryüzünün tüm aileleri senin
sayende mübarek kýlýnacaklar – ve soyunun [sayesinde].
15 Ben yanýndayým. Gideceðin her yerde seni koruyacaðým
ve seni bu ül- keye geri getireceðim. Seninle ilgili konuştuklarýmý yerine getirene kadar seni terk etmeyeceðim”.
16 Yaakov uykusundan uyandý. “Tanrý kesinlikle burada ve ben [bunu] bilmedim!” dedi.
17 Korkmuştu. “Burasý ne kadar da korku verici!” dedi.
10
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“Burasý Tanrý’nýn Evi’nden başka bir şey deðil! Burasý
göklerin kapýsý!”
18 Yaakov sabah erken kalktý ve başýnýn altýna yerleştirdiði taşý aldý. Onu bir anýt olarak dikerek, tepesine
yað döktü.
19 O yerin adýný Bet-El koydu. Ancak şehrin önceki
adýLuz’du.
20 Yaakov şunlarý söyleyerek bir söz verdi: “Eðer Tanrý
yanýmda olur, çýktýðým bu yolculukta beni korur, bana
yemek için ekmek, giymek için elbise verirse
21 ve babamýn evine selametle dönersem; o zaman kendimi tamamen Tanrý’ya adayacaðým.
22 Anýt olarak yerleştirdiðim bu taş, Tanrý için bir tapýnak
haline gelecektir. Bana vereceðin her şeyden onda birlik
bir payý Senin için ayýracaðým”.

29

Yaakov sýk adýmlarla doðu insanlarýnýn ülkesine doðru yola çýktý.
2 [Ulaştýðý yerdeki] Çayýrda bir kuyu gördü. Orada üç
davar sürüsü [kuyunun] yanýna çökmüşlerdi. Çünkü
sürüler bu kuyudan sulanýrlardý. Kuyunun aðzýnda
büyük bir taş bulunuyordu.
3 Tüm sürüler orada toplandýktan sonra, [çobanlar
hep birlikte] kuyunun aðzýndaki taşý yuvarlayýp davarlarý sularlardý; sonra da taşý kuyunun aðzýndaki yerine
geri yerleştirirlerdi.
1
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Yaakov onlara [oradaki çobanlara] “Neredensiniz kardeşlerim?” diye sordu.
“Haran’danýz biz”
5 “Nahor-oðullarýndan Lavan’ý tanýr mýsýnýz?”
“Tanýrýz”
6 “Ýyi midir?”
“Ýyidir. Bak; kýzý Rahel de davarla birlikte geliyor zaten”
7 “Baksanýza; gün daha uzun. Henüz sürülerin toplanma
vakti deðil. Neden davarý sulayýp otlatmaya gitmiyorsunuz?”
8 “Tüm sürüler toplanana kadar yapamayýz. Taşý kuyunun aðzý üzerinden [ancak tüm çobanlar elele verince]
yuvarlayabiliyor ve davarý sulayabiliyoruz”.
9 Onlarla konuşmaktayken Rahel babasýnýn davarýyla
göründü. Çünkü [sürüyü] o güderdi.
10 Yaakov, dayýsý Lavan’ýn kýzý Rahel’i, dayýsý Lavan’ýn
davarýyla gördüðü zaman, öne çýktý vetaşý kuyunun
aðzý üzerinden yuvarlayarak dayýsý Lavan’ýn davarýný
suladý.
11 Yaakov Rahel’i öptü ve yüksek sesle aðladý.
12 Yaakov Rahel’e, Rivka’nýn oðlu ve [Rahel’in]
babasýnýn akrabasý olduðunu söyleyince [Rahel] koşup
babasýna anlattý.
13 Lavan, yeðeni Yaakov’la ilgili haberi duyunca onu
karşýlamak üzere koştu. Onu öptü, kucakladý ve evine
getirdi. [Yaakov] Lavan’a tüm bu olanlarý anlattý.
4
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Lavan ona “Sen ne de olsa kaným ve canýmsýn” dedi.
[Yaakov] Bir ay onun [Lavan’ýn] yanýnda kaldý.
15 Lavan Yaakov’a “Akrabamsýn diye benim için bedava
mý çalýşacaksýn?” dedi. “Bana fiyatýný söyle”.
16 Lavan’ýn iki kýzý vardý – büyüðünün ismi Lea,
küçüðününki ise Rahel’di.
17 Lea’nýn gözleri hassastý. Rahel ise düzgün biçimli ve
güzel görünümlüydü.
18 Yaakov Rahel’i sevmişti. “Küçük kýzýn Rahel için,
senin hesabýna yedi yýl çalýşýrým” dedi.
19 Lavan “Onu başkasýna vereceðime sana veririm – daha
iyi” dedi. “Benimle kal”.
20 Yaakov Rahel için yedi yýl çalýştý. Fakat ona duyduðu sevgi sebebiyle bu ona birkaç gün gibi gelmişti.
21 [Süre dolunca] Yaakov Lavan’a “Zaman doldu”
dedi. “[Müstakbel] Eşimi ver de evlene- yim”.
22 Lavan yerel halkýn tümünü topladý ve bir ziyafet
verdi.
23 Akşamleyin, kýzý Lea’yý alarak ona [Yaakov’a] getirdi ve [Yaakov] onunla gerdeðe girdi.
24 Lavan, hizmetkarý Zilpa’yý da, kýzý Lea’ya hizmetkar
olarak vermişti.
25 Sabahleyin; [Yaakov, bir de baktý ki, yanýndaki]
Lea’ydý! Lavan’a “Nedir bu bana yaptýðýn?” dedi.
“Yanýnda çalýşmam Rahel için deðil miydi? Neden beni
aldattýn?”
14
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“Bizim buralarda öyle yapýlmaz” diye cevap verdi
Lavan. “Küçüðü büyükten önce evlendirmeyiz.
27 [Lea’nýn kutlama] Haftasýný doldur; bir yedi yýl daha
çalýşman karşýlýðýnda sana onu da veririz”.
28 Yaakov kabul etti ve [Lea’nýn kutlama] haftasýný
doldurdu. [Haftanýn bitiminde Lavan] Ona kýzý Rahel’i
eş olarak verdi.
29 Lavan, hizmetkarý Bila’yý da, kýzý Rahel’e hizmetkar
olarak verdi.
30 [Yaakov] Rahel ile de gerdeðe girdi. Rahel’i Lea’dan
daha çok sevdi ve [Lavan’ýn] Yanýnda bir yedi yýl daha
çalýştý.
31 Tanrý, Lea’nýn sevilmediðini gördü ve onun rahmini açtý. Rahel ise kýsýr kaldý.
32 Lea hamile kalýp bir oðul doðurdu ve ismini Reuven
koydu. “Tanrý sýkýntýlarýmý gördü” dedi. “Kocam şimdi
beni sevecektir”.
33 Yine hamile kalýp bir oðul doðurdu. “Tanrý sevilmediðimi duydu ve bana bunu da bahşetti” dedi. Ýsmini [bu
sebeple] şimon koydu.
34 Yine hamile kalýp bir oðul doðurdu. “Kocam artýk
şimdi bana baðlanýr; çünkü ona üç oðul doðurdum” dedi.
[Tanrý, çocuðun] Ýsmini [bu sebeple] Levi koydu.
35 Yine hamile kalýp bir oðul doðurdu. “Tanrý’ya bu kez
övgü sunayým” dedi ve ismini [bu sebeple] Yeuda
koydu. Ardýndan doðurmasý [bir süre için] durdu.
26
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30

Rahel Yaakov’a hiç çocuk doðurmadýðýný
görünce kýzkardeşini kýskandý. Yaakov’a “Bana çocuk
ver; yoksa öleceðim” dedi.
2 Yaakov Rahel’e sinirlendi. “Tanrý’nýn yerini alabilir
miyim?” dedi. “Senden rahim meyvesini esirgeyen [O]!”
3 [Rahel] “Ýşte hizmetkarým Bila” dedi. “Onunla birlikte
ol. Kucaðýma doðurur ve ben de onun yoluyla çocuk sahibi olurum”.
4 Ona, hizmetkarý Bila’yý eş olarak verdi ve Yaakov
onunla [Bila’yla] gerdeðe girdi.
5 Bila hamile kaldý ve Yaakov’a bir oðul doðurdu.
6 Rahel “Tanrý yargýmý yerine getirdi; ayrýca duamý dinleyerek bana bir oðul verdi!” dedi. Ýsmini [bu sebeple]
Dan koydu.
7 Rahel’in hizmetkarý Bila yine hamile kalýp Yaakov’a
ikinci bir oðul doðurdu.
8 Rahel “Kýzkardeşimle eşitlenebilmek için Tanrý’nýn tüm
dolaylý yollarýný denedim ve başardým” dedi ve ismini
Naftali koydu.
9 Lea bir süredir doðurmadýðýný gördü. Hizmetkarý Zilpa’yý aldý ve Yaakov’a eş olarak verdi.
10 Lea’nýn hizmetkarý Zilpa, Yaakov’a bir oðul doðurdu.
11 Lea “Uður geldi” dedi ve ismini Gad koydu.
12 Lea’nýn hizmetkarý Zilpa, Yaakov’a ikinci bir oðul
doðurdu.
1
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Lea “Mutluluðum gerçekleşti. Kýzlar beni ‘mutlu’ addedecekler” dedi ve ismini Aşer koydu.
14 Reuven buðday hasadý döneminde yürürken kýrda
adamotu buldu. Onlarý annesi Lea’ya getirdi.
Rahel Lea’ya “Oðlunun adamotlarýndan lütfen biraz
bana ver” dedi.
15 [Lea] Ona “Kocamý aldýðýn yetmedi mi?” diye çýkýştý.
“Oðlumun adamotlarýný da mý almak [istiyorsun]?”
“Pekala” dedi Rahel. “Oðlunun adamotlarý karşýlýðýnda,
[Yaakov] bu gece seninle birlikte ya- tacak”.
16 Akşamleyin Yaakov kýrdan geldi. Lea onu karşýlamak üzere çýktý ve “Bana geleceksin” dedi. “Çünkü
oðlumun adamotlarýný, hizmetine karşýlýk ödedim”. [Yaakov] O gece onunla birlikte yattý.
17 Tanrý Lea’yý dinledi ve [Lea] hamile kalarak Yaakov’a beşinci bir oðul doðurdu.
18 Lea “Tanrý ödülümü verdi; çünkü hizmetkarýmý kocama vermiştim” dedi ve ismini Yisahar koydu.
19 Lea yine hamile kalýp Yaakov’a altýncý bir oðul
doðurdu.
20 Lea “Tanrý bana çok iyi bir armaðan verdi” dedi.
“Kocam artýk daimi evini benimle yapacaktýr; çünkü ona
altý oðul doðurdum”. Ýsmini Zevulun koydu.
21 [Lea] Daha sonra bir kýz doðurdu ve ismini Dina
koydu.
22 Tanrý Rahel’i hatýrladý. Tanrý onu [duasýný] dinledi

ve rahmini açtý.
23 Hamile kalýp bir oðul doðurdu ve “Tanrý utancýmý
ortadan kaldýrdý (Asaf)” dedi.
24 “Tanrý bana bir oðul daha versin (Yosef)” diyerek
ismini Yosef koydu.
25 Rahel Yosef’i doðurunca, Yaakov Lavan’a “Beni
yolcu et de yerime, yurduma gideyim” dedi.
26 “Sana karşýlýklarýnda hizmet ettiðim eşlerimi ve çocuklarýmý ver ve gideyim. Sana vermiş olduðum hizmetin
bilincindesin”.
27 “Eðer gözünde beðeni kazandýysam lütfen [kal]” dedi
Lavan. “Fal açtým ve Tanrý’nýn beni senin sayende mübarek kýldýðýný öðrendim”.
28 “Fiyatýný sen belirle” dedi [Lavan]. “Vereceðim!”
29 [Yaakov] Ona “Senin için nasýl çalýştýðýmý ve sürünün
benimleyken nasýl geliştiðini sen bili- yorsun” diye cevap
verdi.
30 “Ben gelmeden önce az şeye sahiptin; sonra ise [servetin] esaslý bir şekilde çoðaldý. Benim gelişimle Tanrý seni
mübarek kýldý. Peki ama ben de kendi evim için ne zaman
bir şeyler yapacaðým?”
31 “Sana ne vereyim?” dedi [Lavan].
Yaakov “Bana hiçbir şey verme” dedi. “Eðer şunu yaparsan, davarýný gütmeye ve korumaya devam ederim:
32 Bugün tüm davar içinde [seninle birlikte] bir tur atacaðým. Arasýndan gerek noktalý gerekse de çizgili tüm
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kuzularý, koyu işaretlere sahip tüm koyunlarý – ayrýca
keçilerden de çizgili ya da noktalý olanlarý çýkar. Ücretim
bu olsun”.
33 “Ýleride, dürüstlüðüme dair bir ispat olacak. Ücret olarak aldýklarýmý incelersin. Elimdeki keçilerden noktalý ve
çizgili, koyunlardan da koyu renk işaretli olmayan her biri
çalýntýdýr”.
34 Lavan “Kabul!” dedi. “Umarým söylediðin gibi olur!”
35 [Lavan] O gün halkalý ve çizgili tekeleri, noktalý ve
çizgili tüm keçileri – üzerinde beyazlýk olanlarýn hepsini – ve koyunlardan da koyu renk işarete sahip olanlarýn tümünü çýkardý. Bunlarý oðullarýna teslim etti.
36 Yaakov’la arasýnda üç günlük yol kadar uzaklýk
býraktý ve Yaakov, Lavan’ýn kalan davarýný gütmeye
devam etti.
37 Yaakov kendine taze günlükaðacý, fýndýk ve kestane dallarý aldý. Dallarýn beyazýný kýsmen açýkta býrakacak şekilde soyarak, üzerlerinde beyaz şeritler oluşturdu.
38 Soyduðu bu çubuklarý oluklara – davar sürülerinin
içmek üzere geldikleri su yalaklarýna – davarýn tam
karşýsýna dikti. Genelde su içmeye geldiklerinde çiftleşirlerdi.
39 Hayvanlar bu çubuklarýn karşýsýnda çiftleşiyorlar ve
sürüler halkalý, noktalý ve çizgili [yavrular] doðuruyorlardý.
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Yaakov yavrularý ayýrýyordu. Yine de Lavan’ýn sürüsündeki davarlarýn halkalýlara ve tüm koyu renk işaretlilere bakmalarýný saðlýyordu. Ancak kendi sürülerini ayrý yetiştirip, Lavan’ýn sürüleriyle birleşmelerine
izin vermiyordu.
41 Güçlü hayvanlar her çiftleştiklerinde, Yaakov
çubuklarý hayvanlarýn gözleri önüne, oluklara yerleştiriyordu. Böylece çiftleşme çubuklarýn önünde gerçekleşiyordu.
42 Ancak davar içinde zayýf olanlar [çiftleştiklerinde]
yerleştirmiyordu. Sonuçta zayýflar Lavan’ýn, güçlüler
de Yaakov’un oldu.
43 Adam böylece fazlasýyla zenginleşti. Çok sayýda
davarýn yanýnda, cariyeler, köleler, develer ve eşekleri
oldu.
40

31

Lavan’ýn oðullarýnýn “Yaakov, babamýza ait olan
her şeyi aldý. Tüm bu zenginliði, babamýza ait olanlardan
toparladý” şeklindeki sözleri [Yaakov’un] kulaðýna
geldi.
2 Yaakov Lavan’ý kişisel olarak gördüðünde, onun da
kendisine eskisi gibi davranmadýðýný fark etti.
3 Tanrý Yaakov’a “Babalarýnýn ülkesine ve doðum yerine
dön” dedi. “Yanýnda olacaðým”.
4 Yaakov mesaj göndererek Rahel ve Lea’yý, sürüsünün bulunduðu çayýra çaðýrdý.
1
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Onlara “Babanýzýn yüz ifadesinden anladým. Bana
yönelik düşüncesi eskisi gibi deðil” dedi. “Oysa babamýn
Tanrýsý yanýmdaydý.
6 “Babanýz için tüm kuvvetimle çalýştýðýmý siz de çok iyi
biliyorsunuz.
7 Fakat babanýz beni dolandýrdý ve ücretim konusundaki
fikrini onlarca kez deðiştirdi. Yine de Tanrý onun bana
kötülük etmesine izin vermedi.
8 ‘Ücretin noktalý olanlar’ dediði zaman, davarýn tümü
noktalý [yavrular] doðurduðu gibi, ‘Ücretin halkalý olanlar’ dediði zaman da, davarýn tümü halkalý [yavrular]
doðurdu.
9 Tanrý böylece babanýzýn sürüsünü yavaş yavaş elinden
alarak bana verdi.
10 “Davarýn çiftleşme mevsiminde aniden bir vizyon gördüm. Sürülerin üzerine çýkan erkek hayvanlar halkalý,
noktalý ve benekliydi.
11 “Tanrý’nýn meleði bana ‘Yaakov!’ dedi; ben de ‘Efendim’ dedim.
12 [Tanrý’nýn aðzýyla konuşan melek şöyle] dedi: ‘Gözlerini kaldýr. Sürülerin üzerine çýkan tüm erkek hayvanlarýn
halkalý, noktalý ve benekli olduðunu göreceksin. Bu,
Lavan’ýn sana tüm yaptýklarýnýn farkýnda olduðuma dair
senin için bir işarettir.
13 Ben Bet-El’deki Tanrý’yým. Orada bir anýt [dikmiş,
onu] meshetmiş ve Bana bir söz vermiştin. şimdi kalkýp bu

ülkeden çýk ve doðduðun ülkene geri dön’ ”.
14 Rahel ile Lea birlikte cevap verip “Babamýzýn evinde
hala pay ve mirasa sahip miyiz ki?” dediler.
15 “Zaten onun gözünde birer yabancý deðil miyiz? Bizi
satmakla kalmadý, tüm parayý da yedi!
16 Tanrý’nýn babamýzdan almýş olduðu tüm servet zaten
bizimdir ve çocuklarýmýzýndýr. O yüzden Tanrý sana her
ne dediyse – yap!”
17 Yaakov, çocuklarýný ve eşlerini develere bindirerek
yola koyuldu.
18 Tüm sürüsünü ve – Padan Aram’da satýn aldýðý
mallarý dahil olmak üzere – edindiði tüm servetini
götürdü. Babasý Yitshak’a ulaşmak üzere, Kenaan
Ülkesi’ne yöneldi.
19 Lavan bu sýrada davarýný kýrkmak üzere [uzaða]
gitmişti. Rahel babasýna ait olan týlsýmlarý çaldý.
20 Yaakov, ayrýlacaðýný kendisine söylemeyerek,
Lavan’a yanlýş bir izlenim verdi.
21 Böylece sahip olduðu her şeyle birlikte kaçtý. Yola
koyulup nehri geçti ve Gilad Daðlarýna yöneldi.
22 Üçüncü gün Yaakov’un kaçtýðý Lavan’a bildirildi.
23 [Lavan] Yakýnlarýný yanýna alýp yedi günlük yol
boyunca [Yaakov’u] arkasýndan takip etti ve Gilad
Daðlarý’nda ona yetişti.
24 Tanrý, o gece Aram’lý Lavan’a bir rüyayla göründü
ve ona “Sakýn Yaakov’la iyi ya da kötü hiçbir şey konuş-
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ma” dedi.
25 Lavan Yaakov’u yakaladý. Yaakov çadýrýný tepeye
dikmişti; Lavan ise yakýnlarýný Gilad Daðý’nda konuşlandýrdý.
26 Lavan Yaakov’a “Ne yaptýn!” dedi. “Bana yanlýş izlenim verdin. Kýzlarýmý savaş esiri gibi götürdün!
27 Neden gizlice kaçtýn? Bana hiçbir şey söylemeyerek
beni aldattýn. Oysa seni sevinçle – şarkýlar, tef ve lirle
uðurlardým!
28 Torunlarýmý ve kýzlarýmý öpmeme bile izin vermedin.
Davranýşýn oldukça aptalcaydý!
29 “Size zarar verecek güce sahibim. Ancak babanýzýn
Tanrýsý dün gece bana konuştu ve ‘Kendini Yaakov’la iyi
ya da kötü bir şey konuşmaktan sakýn’ dedi.
30 “şimdi; elbette babanýn evini fazlasýyla özlediðin için
gidiyorsun. Fakat tanrýlarýmý neden çaldýn ki?”
31 Yaakov cevap verip, Lavan’a “[Bu şekilde ayrýldým;]
Çünkü kýzlarýný benden zorla alýrsýn diye korktum” dedi.
32 “Tanrýlarýný [herhangi birinin yanýnda] bulursan; [o
kişi] yaşamasýn! Tüm yakýnlarýmýzýn huzurunda, eðer
sana ait bir şey tanýrsan; geri al!” Ancak Yaakov [týlsýmlarý] Rahel’in çaldýðýný bilmiyordu.
33 Lavan Yaakov’un çadýrýna, Lea’nýn çadýrýna ve iki
hizmetkarýn çadýrýna girdi; ancak bulamadý. Lea’nýn
çadýrýndan çýktýðýnda Rahel’in çadýrýna girmişti.
34 Rahel týlsýmlarý alýp, devenin semerine koymuş ve

üzerlerine oturmuştu. Lavan tüm çadýrý didik didik
etti, ama bir şey bulamadý.
35 [Rahel] Babasýna “Efendim ökelenmesin ama önünde
ayaða kalkamýyorum. Adet görüyorum da” dedi. [Lavan]
Aradý, ama týlsýmlarý bulamadý.
36 Yaakov sinirlenmişti. Lavan’la tartýşmaya başladý.
Yaakov Lavan’a sertçe çýkýşarak “Günahým ne? Hatam
ne ki ardýmdan bu ateşli takibi gerçekleştirdin?” dedi.
37 “Bütün eşyalarýmý didik didik ettin – evinin eşyalarýndan hangisini bulabildin?! [Bulduysan, onu] Benim
yakýnlarýmla seninkilerin huzurunda ortaya koy! Ýkimiz
arasýnda [kimin haklý olduðunu] belirlesinler!
38 “Yirmi yýldýr yanýndayým! [Bu süre zarfýnda] Koyunlarýnla keçilerin, hiçbir zaman düşük yapmadýlar. Davarýndan bir koç bile yemedim.
39 Hiçbir zaman sana [vahşi hayvanlarca] parçalanmýş
bir hayvan getirmedim – kaybý şahsen üstlendim. Gündüz
çalýnaný da gece çalýnaný da benim elimden sordun.
40 “Gündüz kavurucu sýcak, gece de kýraðý yedi beni;
uykum gözlerimden göçtü.
41 Evinde geçirdiðim yirmi yýlýmýn hesabý şu: Ýki kýzýn için
senin hesabýna ondört yýl çalýştým; sürüne de altý yýl
[çobanlýk ettim. Sen ise] Ücretimi onlarca kez deðiştirdin!
42 “Babamýn Tanrýsý – Avraam’ýn Tanrýsý ile Yitshak’ýn
Dehşeti – benimle olmasaydý, şimdi sen beni boş elle gönderirdin! Tanrý çaresizliðimi ve avuçlarýmýn emeðini gördü
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ve [seni] dün gece uyardý!”
43 Lavan araya girip Yaakov’a “Kýzlar benim kýzlarým!
Oðullar da benim oðullarým! Davar da benim davarým!
Her ne görüyorsan benimdir o! Kýzlarýma gelince bugün
onlara ne yapabilirim ki? Ya da doðurduklarý çocuklara
[zarar verebilir miyim]?
44 şimdi gel bir antlaşma yapalým – ben ve sen. Seninle
aramýzda [bu antlaşmanýn] elle tutulur bir tanýðý olsun”.
45 Yaakov bir kaya parçasý alýp onu anýt olarak dikti.
46 Yaakov yakýnlarýna “Taş toplayýn!” dedi. Herkes taş
getirdi ve bir yýðýn yaptýlar. Orada, yýðýnýn üstünde bir
şeyler yediler.
47 Lavan buna Yegar Saaduta adýný verirken, Yaakov
ona Gal’ed adýný verdi.
48 Lavan “Bugün bu yýðýn, seninle aramýzda bir tanýktýr”
dedi. [Yaakov, bu yýðýna işte] Bu sebeple Galed adýný
vermişti.
49 [Bu yere] Mitspa [adý verilmesinin sebebi] ise
[şudur:] Çünkü [Lavan] “Birbirimizin görüş alaný dýşýnda olduðumuz süre içinde Tanrý seninle aramýzda gözcülük etsin” demişti.
50 “Eðer kýzlarýma kötü davranýr ya da kýzlarýma ek olarak başka kadýnlarla evlenirsen, yanýmýzda o sýrada belki
kimse olmayacaktýr; ancak Tanrý’nýn seninle aramýzda
Tanýk olduðunu göz önünde bulundur”.
51 Lavan sonra Yaakov’a “Ýşte bu yýðýn ve işte seninle

aramýza diktiðim anýt” dedi.
52 “Hem bu yýðýn tanýk olsun, hem de anýt tanýk olsun.
Kötülük amacýyla ne ben sana doðru bu yýðýný geçeceðim,
ne de sen bana doðru bu yýðýný ya da bu anýtý geçeceksin.
53 Avraam’ýn Tanrýsý ile Nahor’un tanrýsý ve [ikisinin]
babalarýnýn tanrýsý aramýzda yargýlarýný gerçekleştirsinler”.
Yaakov, babasý Yitshak’ýn Dehşeti adýna yemin etti.
54 Yaakov sonra tepede bir hayvan kesip, yakýnlarýný
yemek yemeye davet etti. Yemeði yediler ve geceyi
tepede geçirdiler.
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Lavan sabah erken kalktý; torunlarýyla kýzlarýný
öperek onlarý mübarek kýldý. Sonra Lavan yerine dönmek üzere yola çýktý.
2 Yaakov da yoluna devam etti. Tanrý’nýn melekleri
onunla karşýlaştý.
3 Yaakov onlarý gördüðünde “Bu, Tanrý’nýn kampýdýr”
dedi ve bu yerin adýný Mahanayim koydu.
1

Vayişlah

Yaakov, aðabeyi Esav’a, Edom Çayýrý’ndaki Seir bölgesine kendisinden önce ulaklar gönderdi.
5 Onlara “Efendime, Esav’a şunlarý söyleyin” diye talimat verdi.
“Kulun Yaakov şöyle diyor: Lavan’la yaşamaktaydým ve
dönüşümü şimdiye kadar geciktirdim.
6 Öküz ve eşek; davar, köle ve cariye sahibi oldum. [şimdi
de] Efendime, dostluðunu kazanmak amacýyla haber gönderiyorum”.
7 Ulaklar Yaakov’a şu raporla döndüler: “Kardeşine,
Esav’a ulaştýk. O da seni karşýlamak için geliyor – yanýnda da 400 adamý var!”
8 Yaakov çok korktu ve içine sýkýntý düştü. Beraberindeki halký, davarý, sýðýrý ve develeri iki kampa böldü.
9 “Eðer Esav kamplardan birine gelip saldýrýrsa, en azýndan diðer kamp kurtulur” diye düşünüyordu.
10 Yaakov dua etti: “Ey Atam Avraam’ýn Tanrýsý ve
Babam Yitshak’ýn Tanrýsý! Bana ‘Ülkene ve doðduðun
yere dön; işlerin senin için iyi gitmesini saðlayacaðým’
diyen Tanrý!
11 Kuluna gösterdiðin tüm iyiliklerden ve tüm doðruluktan

dolayý küçüldüm. Zira [evden ayrýlýşýmda] şu Yarden’i
[sadece elimdeki] asamla geçmiştim; şimdi ise iki kamp
haline geldim.
12 Beni – lütfen – kardeşimin elinden, Esav’ýn elinden
kurtar. Çünkü ondan ‘gelip bizi anne-çocuk demeden
öldürürse’ diye çekiniyorum.
13 Ama sen ‘Ýşlerin senin için iyi gitmesini kesinlikle saðlayacak; soyunu denizin, çokluðundan dolayý sayýlamayan
kumu gibi yapacaðým’ demiştin”.
14 O geceyi orada geçirdikten sonra, elindekilerden
bir miktarý Esav’a hediye olarak seçti.
15 [Hediyede şunlar vardý:] 200 [dişi] keçi, 20 teke,
200 koyun, 20 koç,
16 yavrularýyla birlikte 30 [adet] emziren deve, 40
inek, 10 boða, 20 dişi ve 10 erkek eşek.
17 Bunlarý ayrý sürüler halinde hizmetkarlarýna verdi.
Hizmetkarlarýna “Önüme geçin ve sürüler arasýnda
mesafe býrakýn” dedi.
18 Ýlk gruba talimat vererek “Aðabeyim Esav seninle
karşýlaştýðýnda sana ‘Kime aitsin? Ne- reye gidiyorsun? Bu
önündekiler kimindir?’ diye soracaktýr” dedi.
19 “[Ona] ‘Kulunun, Yaakov’undur. Efendime, Esav’a
bir hediyedir. Ýşte zaten o [Yaakov] da arkamýzda’ diyeceksin”.
20 Benzer talimatlarý ikinci ve üçüncü gruplara ve
sürülerin arkasýndan giden diðer herkese de vererek

174

175

[64. Yaakov Esav’la Karşýlaşýyor]
4

“Kendisini bulduðunuz zaman Esav’a ayný şeyleri söyleyin” dedi.
21 “‘[Ayrýca] Ýşte kulun Yaakov da arkamýzda’ diyeceksiniz”
[Yaakov içinden] “Önümden giden hediyeyle [Esav’ý]
yatýştýrmýş olur ve onu ancak sonra görürüm. O zaman
belki beni affeder” diyordu.
22 Hediye [Yaakov’dan] önce gitti ve [Yaakov] o
geceyi kampta geçirdi.
23 Geceleyin kalktý, iki eşini, iki [kadýn] hizmetkarýný
ve onbir çocuðunu alarak Yabok [Irmaðý] sýðlýðýndan
geçti.
24 Onlarý alýp nehri geçirdikten sonra tüm mallarýný
da [nehrin diðer yanýna] geçirdi.
25 Yaakov yalnýz kalmýştý. Bir yabancý [ortaya çýkýp]
onunla şafak sökene kadar güreşti.
26 [Yabancý] Ona üstün gelemediðini görünce [Yaakov’un] uyluk yuvasýna vurdu. Böylece onunla güreşirken Yaakov’un uyluk eklemi yerinden çýktý.
27 “Býrak gideyim” dedi [yabancý]. “şafak söküyor”.
“Beni mübarek kýlmazsan býrakmayacaðým”
28 “Ýsmin ne?”
“Yaakov”
29 “Bundan böyle isminin ‘Yaakov’ olduðu söylenmeyecek;
[adýn] ‘Yisrael’ [olacak]. Çünkü hem Ýlahi bir varlýkla
hem de insanlarla mücadele ettin ve üstün geldin”.
176

[Bu kez] Yaakov sordu: “Bana lütfen ismini söyle”
dedi.
“Ýsmimi neden soruyorsun ki?” dedi [yabancý] ve sonra
onu mübarek kýldý.
31 Yaakov bu yere Peniel adýný verdi. “Ýlahi bir varlýðý
yüz yüze gördüm; caným yine de kurtuldu” dedi.
32 Penuel’den ayrýlýrken güneş onun üzerine ýşýdý.
Uyluðu sebebiyle topallýyordu.
33 Bu sebeple Bene-Yisrael bugüne kadar, uyluk
yuvasýnda bulunan yerinden oynamýş siniri yemezler.
Zira [yabancý] Yaakov’un uyluk yuvasýna, yerinden
oynamýş sinirin olduðu yere vurmuştu.
30

33 1 Yaakov gözlerini kaldýrdý ve gördü: Esav, yanýnda 400 adamla yaklaşýyordu. Çocuklarý, Lea, Rahel ve
iki [kadýn] hizmetkar arasýnda böldü.
2 [Kadýn] Hizmetkarlar ve çocuklarýný en öne, Lea ve
çocuklarýný onlarýn arkasýna, Rahel ve Yosef’i ise en
arkaya yerleştirdi.
3 [O ise] Hepsinin önüne geçti ve aðabeyine yaklaşana kadar yedi kez yere eðildi.
4 Esav onu karşýlamak üzere koştu. Onu kucaklayarak
omuzlarýna atýldý ve onu öptü. [Ýkisi] Aðladýlar.
5 [Esav] Gözlerini kaldýrdý. Kadýnlarý ve çocuklarý
görünce “Bunlar senin neyin olur?” diye sordu.
“Tanrý’nýn, [senin] kuluna bahşetme nezaketini gösterdiði
177

çocuklardýr” diye cevapladý [Yaakov].
6 Hizmetkarlar yaklaştýlar – onlar ve çocuklarý; ve
eðildiler.
7 Lea da çocuklarýyla yaklaştý ve eðildiler. Sonra da
Yosef, Rahel ile yaklaştý ve eðildiler.
8 [Esav] “[Yolda] Karşýlaştýðým tüm bu topluluðun seninle ilgisi nedir?” diye sordu.
[Yaakov] “Efendimin gözüne girebilmek içindi” dedi.
9 Esav “Bende çok var, kardeşim” dedi. “Senin olan sende
kalsýn”.
10 Yaakov “Yapma lütfen” dedi. “Eðer gözünde beðeni
kazandýysam, hediyemi elimden alýrsýn. Ne de olsa senin
yüzünü görmek Ýlahi bir varlýðýn yüzünü görmeye benziyor. Beni memnun et ve
11 sana getirilen hediyemi lütfen kabul et. Çünkü Tanrý
bana çok cömert davrandý ve her şeyim var”. [Yaakov]
Ona çok ýsrar etti ve [Esav sonunda] aldý.
12 “Haydi yola devam edip ilerleyelim” dedi [Esav]. “Ben
de senin yanýnsýra ilerleyeceðim”.
13 [Yaakov] Ona “Efendim de biliyor ki çocuklar cýlýz”
dedi. “[Yavrularýný] Emziren davar ve sýðýrlarýn yükümlülüðü de üzerimde. Bir gün bile zorlanýrlarsa tüm davar
telef olur.
14 Bu yüzden efendim kulunun önüne geçsin [ve yoluna
devam etsin]. Ben de Seir’e, efendime gelene kadar,
[sorumluluðum altýndakileri,] önümdeki işime uygun bir

şekilde ve çocuklarýn temposuna göre yavaşça yönlendiririm”.
15 Esav “Yanýmdaki topluluðun bir bölümünü senin emrine vereyim” dedi.
[Yaakov ise] “Ne gerek var?” dedi. “Efendimin gözünde
beðeni kazanayým[; benim için yeterli]”.
16 O gün, Esav Seir’e doðru yoluna geri döndü.
17 Yaakov ise Sukot’a gitti. Kendisine bir ev inşa etti;
sürülerine de çardaklar yaptý. Bu yere bu sebeple
Sukot adýný verdi.
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[65. şehem’e Varýş]
Yaakov Padan Aram’dan geldiði zaman, Kenaan
Ülkesi’ndeki şehem şehrine sela-metle ulaştý. şehri
gören bir yerde kamp kurdu.
19 Çadýrýný diktiði arazi parselini, şehem reisi Hamor’un
oðullarýndan 100 kesita karşýlýðýnda satýn aldý.
20 Orada bir mizbeah dikti ve ona “Tanrý, Yisrael’in
Tanrýsý’dýr” adýný verdi.
18

[66. Dina Olayý]

34

Lea’nýn, Yaakov’a doðurduðu kýzý Dina, yerel
kýzlarý görmek için çýktý.
2 Bölgenin başkaný Hivi [ulusundan] Hamor’un oðlu
1

şehem onu gördü. Onu aldý ve onunla yatýp, ona tecavüz etti.
3 Yaakov’un kýzý Dina’ya duygusal olarak baðlanýp,
kýza aşýk oldu ve onu ikna etmeye çalýştý.
4 şehem, babasý Hamor’a “Bu genç kýzý bana eş olarak
al” dedi.
5 Yaakov [şehem’in,] kýzý Dina’nýn saflýðýný bozduðunu öðrendi. Oðullarý çayýrda [Yaakov’un] sürüleriyle
birlikteydi ve Yaakov onlar gelene kadar sessiz kaldý.
6 Bu arada şehem’in babasý Hamor, kendisiyle konuşmak üzere Yaakov’a geldi.
7 Yaakov’un oðullarý [olayý] duyduklarý anda çayýrdan
geldiler. Adamlar şokta ve son derece öfkeliydiler.
[şehem] Yisrael’e karşý zorbalýk etmişti – Yaakov’un
kýzýyla yatmak?! – Bu, hoşgörülemez bir hareketti!
8 Hamor onlarý ikna etmeye çalýştý. “Oðlum şehem,
kýzýnýza derinden baðlandý” dedi. “Lütfen onu ona eş olarak verin.
9 Bizimle evlilikler yapýn. Kýzlarýnýzý bize verin bizim kýzlarýmýzla da siz evlenin.
10 Bizimle birlikte oturun. Ülke sizin önünüzde olacak.
Yerleşin, burada ticaret yapýn ve mülk edinin”.
11 şehem de [Dina’nýn] babasýna ve kardeşlerine
konuştu: “Yakýnlýðýnýzý kazanmak için her şeyi yaparým.
Ne isterseniz veririm.
12 Evlilik antlaşmasýný ve vermem gereken hediyeyi iste-

diðiniz kadar yüksek tutun. Bana ne söylerseniz vereceðim.
Yeter ki kýzý bana eş olarak verin”.
13 Yaakov’un oðullarý, şehem ile babasý Hamor’a art
niyetle cevap verdiler. Ne de olsa [şehem] kýzkardeşlerinin saflýðýný bozmuştu.
14 Onlara “Böyle bir şeyi yapamayýz” dediler. “Sünnet
olmamýş bir adama kýzkardeşimizi vermek bizim için utanç
kaynaðýdýr.
15 Size ancak şu koşulla razý olabiliriz: Bizim gibi olursanýz – tüm erkeklerinizi sünnet ederseniz.
16 Ancak o zaman kýzlarýmýzý size verir, biz de sizin kýzlarý- nýzla evleniriz; sizinle oturur ve tek bir ulus haline
geliriz.
17 Ancak sünnet konusunda bizi dinlemezseniz, biz de
kýzýmýzý alýr gideriz”.
18 Sözleri Hamor ve Hamor oðlu şehem’e iyi göründü.
19 Genç adam, Yaakov’un kýzýný arzuladýðý için bunu
yapmakta hiç vakit kaybetmedi. Babasýnýn evinde en
saygýn kişi oydu.
20 Hamor, oðlu şehem ile şehirlerinin kapýsýna geldi ve
şehirlerinin halkýna şöyle hitap ettiler:
21 “Bu adamlar bize karşý barýşçýlar. Ülkemizde oturup
burada ticaret yapacaklar. Zaten ülke de onlar için
gereðinden bile fazla genişlikte. Biz onlarýn kýzlarýyla evleneceðiz, kendi kýzlarýmýzý da onlara vereceðiz.
22 Fakat adamlar, tek ulus haline gelmek üzere bizimle
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oturma konusunda bize ancak şu koşulla razý oluyorlar:
Týpký onlarýn sünnetli oluşu gibi, biz de tüm erkeklerimizi
sünnet edersek.
23 Sürüleri, mallarý ve tüm hayvanlarý [sonunda] nasýlsa
bizim olmayacak mý? Gelin onlara razý olalým da bizimle
otursunlar”.
24 [Hamor’un] şehrinin kapýsýna çýkmýş olan herkes
Hamor ve şehem’i dinlediler. Her erkek – şehrin
kapýsýndan çýkan herkes – sünnet oldu.
25 Üçüncü günde [şehem halký] ýstýrap çekmekteyken, Yaakov’un iki oðlu – Dina’nýn kardeşleri şimon
ve Levi – her biri kýlýcýný aldý. Kuşku uyandýrmaksýzýn
şehre geldiler ve her erkeði öldürdüler.
26 Hamor’u da, oðlu şehem’i de kýlýçtan geçirerek
öldürdüler; Dina’yý şehem’in evinden alýp çýktýlar.
27 Yaakov’un oðullarý cesetlerin üzerinden kalkýp, kýzkardeşlerinin saflýðýný bozan şehri de yaðmaladýlar.
28 Davarlarýný, sýðýrlarýný ve eşeklerini, gerek şehirde
gerekse de çayýrda ne varsa aldýlar.
29 Tüm çocuklarýný ve tüm kadýnlarýný esir aldýlar.
Tüm servetlerini ve evlerdeki her şeyi yaðmaladýlar.
30 Yaakov, şimon’a ve Levi’ye “Ülkede oturan Kenaani
ve Periziler’de bana karşý tiksinti uyandýrarak başýmý
derde soktunuz” dedi. “Çok az sayýda adamým var. Bana
karşý toplanýp saldýrýrlarsa hem ben hem ailem yok oluruz!”
182

Cevap verdiler: “[şehem’in] Kýzkardeşimize bir fahişeymiş gibi davranmasýna izin mi verilseydi?”
31

[67. Bet-El’e Yönelik Hazýrlýk]

35 1 Tanrý Yaakov’a “Kalk Bet-El’e çýk ve orada otur”
dedi. “Orada kardeşin Esav’dan kaçýşýn sýrasýnda sana
görünen Tanrý’ya bir mizbeah yap”.
2 Yaakov, ailesine ve yanýndaki herkese “Aranýzdaki
putperestlik eşyalarýný çýkarýp atýn. Kendinizi saflaştýrýn ve
giysilerinizi deðiştirin.
3 Kalkýp Bet-El’e çýkacaðýz. Orada, sýkýntýlý dönemimde
bana cevap veren ve gittiðim yolculukta yanýmda olan
Tanrý’ya bir mizbeah yapacaðým”.
4 Yaakov’a, ellerindeki tüm putperestlik eşyalarýný,
ayrýca kulaklarýndaki küpeleri verdiler. Yaakov bunlarý şehem yakýnlarýndaki fýstýkaðacýnýn altýna gömdü.
5 Yola çýktýlar. Tanrý’nýn saldýðý dehşet çevredeki
şehirleri etkisi altýna aldýðýndan, Yaakov’un oðullarýnýn peşine düşmediler.
6 Yaakov, Kenaan Ülkesi’ndeki Luz’a – yani Bet-El’e
– geldi; o ve yanýndaki tüm topluluk.
7 Orada bir mizbeah inşa etti ve bu yere E-l Bet-El
adýný verdi. Çünkü kardeşinden kaçarken, Tanrý kendisine burada açýða çýkmýştý.
8 Rivka’nýn sütannesi Devora öldü ve Bet-El etekle183

rindeki meşenin altýna gömüldü. [Yaakov bu aðaca]
Alon Bahut adýný verdi.
[68. Bet-El]
Padan Aram’dan döndüðünde, Tanrý Yaakov’a tekrar göründü ve onu mübarek kýldý.
10 Tanrý ona “Adýn ‘Yaakov’dur. Fakat adýn bundan
sonra [sadece] Yaakov olmayacak; Yisrael de senin bir
ismin olacak” dedi. [Tanrý böylece] Ona Yisrael adýný
verdi.
11 Tanrý ona “Ben Her-şeye-Kadir Tanrý’yým” dedi.
“Verimli ol ve çoðal. Senden, bir ulus ve bir uluslar topluluðu gelecek ve belinden krallar çýkacak.
12 Avraam’a ve Yitshak’a vermiş olduðum ülkeyi sana
vereceðim. Ülkeyi ayný zamanda ardýndan gelecek olan
soyuna vereceðim”.
13 Tanrý, kendisiyle konuştuðu yerde, [Yaakov’un]
üzerinden yükseldi.
14 Yaakov [Tanrý’nýn] onunla konuştuðu yerde bir
anýt – taş bir anýt – dikmişti. [şimdi ise, bu anýtýn]
Üzerine Neseh yaptý ve ardýndan üzerine yað döktü.
15 Yaakov, Tanrý’nýn orada kendisiyle konuşmuş
olduðu yere Bet-El adýný vermişti.
16 Bet-El’den yola çýktýlar. Efrat’a kýsa bir mesafe kalmýştý ki, Rahel doðurmaya başladý. Doðum oldukça
9
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zorluydu.
17 Doðumun en zorlu anýnda, ebe kendisine “Korkma”
dedi. “Bu da oðlan”.
18 [Rahel] Ölmek üzereydi; son nefesini verirken
[çocuðun] ismini Ben-Oni koydu. Babasý ise ona Binyamin adýný verdi.
19 Rahel öldü ve Efrat (Bet-Lehem) yolunda gömüldü.
20 Yaakov [Rahel’in] mezarýnýn üzerine bir anýt dikti.
Bu, Rahel’in mezar anýtýdýr – bugünekadar.
21 Yisrael yoluna devam etti ve çadýrýný Migdal Eder’in
ötesine dikti.
22 Yisrael bu bölgede yaşarken, Reuven gitti ve babasý
Yaakov’un odalýðý Bila’nýn yatak düzenini bozdu. Yisrael’in [bu olaydan] haberi oldu.
[69. Yaakov’un Oðullarý; Yitshak’ýn Ölümü]
Yaakov’un oðullarý oniki taneydi.
23 Lea’nýn oðullarý: Yaakov’un Behor oðlu Reuven,
şimon, Levi, Yeuda, Yisahar ve Zevulun.
24 Rahel’in oðullarý: Yosef ve Binyamin.
25 Rahel’in hizmetkarý Bila’nýn oðullarý: Dan ve Naftali.
26 Lea’nýn hizmetkarý Zilpa’nýn oðullarý: Gad ve Aşer.
Bunlar, Yaakov’un oðullarýdýr; kendisine Padan
Aram’da doðmuşlardý.
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Yaakov, Hevron olarak bilinen Kiryat Arba’daki
Mamre’ye – babasý Yitshak’a geldi. Avraam ve Yitshak orada yaşardý.
28 Yitshak’ýn yaşamý 180 yýldý.
29 Yitshak son nefesini verip öldü; yaşlý ve günlere
doymuş bir şekilde halkýna katýldý. Oðullarý Esav ve
Yaakov onu gömdüler.

Esav eşlerini Kenaan kýzlarýndan seçti: Hiti [ulusundan] Elon’un kýzý Ada, Hivi [ulusundan] Tsivon’un
kýzý Ana’nýn kýzý Aolivama;
3 [ve ayrýca] Yişmael’in kýzý [ve] Nevayot’un kýzkardeşi Basemat [ile evlendi].
4 Ada; Esav’a Elifaz’ý doðurdu.
Basemat ise Reuel’i doðurdu.
5 Aolivama; Yeuş, Yalam ve Korah’ý doðurdu.
Bu sayýlanlar, Esav’a Kenaan Ülkesi’nde doðan oðullarýdýr.
6 Esav eşlerini, oðullarýný, kýzlarýný, evinin tüm halkýný,
sürülerini, tüm hayvanlarýný ve Kenaan Ülkesi’nde
edindiði tüm mallarýný aldý ve kardeşi Yaakov sebebiyle başka bir böl -geye gitti.
7 Çünkü servetleri, birlikte yaşamaya elvermeyecek

kadar çoktu ve yaşadýklarý ülkeleri, sürüleri sebebiyle
ikisini birden taşýyacak kapasitede deðildi.
8 Bu sebeple Esav daðlýk Seir bölgesine yerleşti. Esav
[burada] Edom [ulusu] haline geldi.
9 Edom’un atasý Esav’ýn daðlýk Seir bölgesindeki soyu
bunlardýr:
10 Esav’ýn oðullarýnýn isimleri şunlardýr:
Esav’ýn eşi Ada’nýn oðlu Elifaz;
Esav’ýn eşi Basemat’ýn oðlu Reuel.
11 Elifaz’ýn oðullarý, Teman, Omar, Tsefo ve Gatam ve
Kenaz’dý.
12 Timna, Esav’ýn oðlu Elifaz’ýn odalýðýydý ve Elifaz’a
Amalek’i doðurdu. Bu sayýlanlar Esav’ýn eşi Ada’nýn
çocuklarýdýr.
13 Bunlar da Reuel’in oðullarýdýr: Nahat ve Zerah,
şama ve Miza. Bunlar, Esav’ýn eşi Basemat’ýn çocuklarýdýr.
14 Esav’ýn eşi (Tsivon’un kýzý Ana’nýn kýzý) Aolivama’nýn oðullarý ise şunlardý: Esav’a, Yeuş, Yalam ve
Korah’ý doðurmuştu.
15 Esav oðullarýnýn [orijinal kabile] reisleri şunlardýr:
Esav’ýn Behor oðlu Elifaz’ýn çocuklarý: Reis Teman,
Reis Omar, Reis Tsefo, Reis Kenaz,
16 Reis Korah, Reis Gatam, Reis Amalek. Bunlar Elifaz’ýn Edom Ülkesi’ndeki reisleridir. Bu sayýlanlar
Ada’nýn çocuklarýdýr.
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[70. Esav’ýn Soyu]

36 1 Edom olarak da bilinen Esav’ýn soyu bunlardýr:
2

Bunlar ise Esav’ýn oðlu Reuel’in çocuklarýdýr: Reis
Nahat, Reis Zerah, Reis şama, Reis Miza. Bunlar Reuel’in Edom Ülkesi’ndeki reisleridir. Bu sayýlanlar
Esav’ýn eşi Basemat’ýn çocuklarýdýr.
18 Bunlar ise Esav’ýn eşi Aolivama’nýn çocuklarýdýr:
Reis Yeuş, Reis Yalam, Reis Korah. Bunlar Esav’ýn eşi
[ve] Ana’nýn kýzý Aolivama’nýn reisleridir.
19 Esav’ýn oðullarý bunlardýr ve bunlar da reisleridir.
Edom [ulusunun temel yapýsý] budur.
17

[71. Seir’in Soyu]

Yitran ve Keran.
27 Etser’in oðullarý şunlardýr: Bilan, Zaavan ve Akan.
28 Dişan’ýn oðullarý şunlardýr: Uts ve Aran.
29 Hori reisleri şunlardýr: Reis Lotan, Reis şoval, Reis
Tsivon, Reis Ana,
30 Reis Dişon, Reis Etser, Reis Dişan. Bunlar Seir
Ülkesi’nde Horiler’in reislerine göre kabileleridir.
[72. Edom Krallarý]

Hori [ulusundan] Seir’in çocuklarý, ülkenin [orijinal] sakinleri şunlardýr: Lotan, şoval, Tsivon, Ana, 21
Dişon, Etser ve Dişan. Bunlar Edom Ülkesi’nde Horiler’in Seir oðullarý arasýndaki reisleridir.
22 Lotan’ýn oðullarý Hori ve Emam’dýr. Lotan’ýn kýzkardeşi ise Timna’dýr.
23 Bunlar ise şoval’ýn oðullarýdýr: Alvan, Manahat,
Eval, şefo ve Onam.
24 Bunlar ise Tsivon’un çocuklarýdýr: Aya ve Ana.
Ana, çölde babasý Tsivon’un eşeklerini güderken
katýrlarý [üretmeyi] keşfeden kişidir.
25 Bunlar ise Ana’nýn çocuklarýdýr: Dişon ve (Ana’nýn
kýzý) Aolivama.
26 Bunlar ise Dişan’ýn oðullarýdýr: Hemdan, Eşban,

Bene-Yisrael üzerinde herhangi bir kral hüküm sürmeden önce Edom Ülkesi’nde hüküm süren krallar
şunlardýr:
32 Beor’un oðlu Bela Edom’da krallýk etti; başkentinin
adý Dinava’ydý.
33 Bela öldü; yerine, Zerah’ýn oðlu, Botsra’lý Yovav
kral oldu.
34 Yovav öldü; yerine Temaniler’in ülkesinden Huşam
kral oldu.
35 Huşam öldü; yerine, Midyan’ý Moav çayýrýnda
yenilgiye uðratan, Bedad oðlu Adad kral oldu; başkentinin adý Avit’ti.
36 Adad öldü; yerine Masreka’lý Samla kral oldu.
37 Samla öldü; yerine Rehovot Anaar’lý şaul kral oldu.
38 şaul öldü; yerine Ahbor’un oðlu Baal Hanan kral
oldu.
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31

Ahbor’un oðlu Baal Hanan öldü; yerine Adar kral
oldu. Başkentinin adý Pau, eşinin adý ise Meetavel’di;
Me-Zaav’ýn kýzý Matred’in kýzýydý.
40 Ailelerine ve [kişilerin adlarýyla] isimlendirilmiş
yerlerine göre, Esav’ýn kabilelerinin isimleri şunlardýr:
Timna kabilesi, Alva kabilesi, Yetet kabilesi,
41 Aolivama kabilesi, Ela kabilesi, Pinon kabilesi,
42 Kenaz kabilesi, Teman kabilesi, Mivtsar kabilesi,
43 Magdiel kabilesi, Ýram kabilesi.
Bunlar, soylarýna ait topraklardaki yerleşim yerlerine
göre Edom’un kabileleridir. Esav [bu bölümde anlatýldýðý şekilde] Edom’un atasýdýr.
39
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Vayeşev
[73. Yosef Satýlýyor]

37 1 Yaakov, Kenaan Ülkesi’nde, babasýnýn yaşamýş
olduðu bölgede yerleşti.
2 Bunlar Yaakov’un [soyunun] tarihidir:
Yosef 17 yaşýndayken kardeşleriyle birlikte davar
sürüsü güderdi. Babasýnýn eşleri Bila’nýn ve Zilpa’nýn
oðullarýnýn yanýnda bir çocuktu. Yosef babasýna onlar
hakkýnda kötü raporlar getirirdi.
3 Yisrael Yosef’i tüm oðullarýndan çok severdi; zira
[Yosef] onun yaşlýlýðýnda doðmuş oðluydu. [Üstelik
Yaakov] Ona uzun ve renkli bir pelerin yapmýştý.
4 Kardeşleri, babalarýnýn onu diðer kardeşlerinden çok
sevdiðini görünce ondan nefret etmeye başlamýşlardý.
Onunla bir türlü barýş içinde konuşamýyorlardý.
5 Yosef bir rüya gördü. Kardeşlerine anlatýnca ondan
daha da çok nefret ettiler.
6 Onlara “şu gördüðüm rüyayý bir dinleyin” demişti.
7 “Tarlanýn ortasýnda demet baðlýyorduk. Birden benim
demedim kalktý ve dimdik durdu. Sizin demetleriniz ise
onu çevrelediler ve benim deme- dime doðru eðildiler”.
8 Kardeşleri ona “Bizim kralýmýz mý olacaksýn yani?”
dediler. “Bizim üzerimizde hakimiyet mi kuracaksýn?”
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Rüyalarý ve sözleri sebebiyle ondan daha da çok nefret
ettiler.
9 Başka bir rüya gördü ve onu kardeşlerine anlattý:
“Bakýn başka bir rüya gördüm” dedi. “Güneş, ay ve onbir
yýldýz bana doðru eðiliyorlardý”.
10 Babasýna ve kardeşlerine anlatýnca babasý onu payladý. Ona “Ne biçim bir rüya bu gördüðün?” dedi. “Ne
yani – ben annen ve kardeşlerin, gelip önünde yere kadar
eðilecek miyiz?!”
11 Kardeşleri onu kýskanmýşlardý; ancak babasý [konuyla ilgili] kararýný askýya aldý.
12 Kardeşleri, babalarýnýn davarýný şehem’de gütmek
üzere gittiler.
13 Yisrael, Yosef’e “Sanýrým kardeşlerin [sürüyü] şehem’de
güdüyorlar” dedi. “Seni onlara göndereceðim”.
“Elbette”
14 “Git; kardeşlerin ve davar ne durumdalar bak. Bana
da haber getirirsin”.
Böylelikle, [Yisrael] onu Hevron vadisindengönderdi
ve [Yosef] şehem’e geldi.
15 Çayýrda yolunu kaybetmiş bir haldeyken, bir yabancý onu buldu. Yabancý ona “Ne arý-yorsun?” diye sordu.
16 [Yosef] “Kardeşlerimi arýyorum” dedi. “[Sürüyü]
Nerede güttüklerini lütfen söyler misiniz?”
17 Adam “Buradan ayrýldýlar” dedi. “Ama ‘Dotan’a
gidelim’ dediklerini duydum”

Yosef bunun üzerine kardeşlerinin peşinden gitti ve
onlarý Dotan’da buldu.
18 Onu uzaktan gördüler. Henüz onlara yaklaşmamýştý; ama onu öldürmek üzere komplo kurmaya gi- rişmişlerdi bile.
19 Birbirlerine “Ýşte bizim rüyacý geliyor” diyorlardý.
20 “şimdi fýrsattýr! Haydi onu öldürüp kuyulardan birine
atalým. Vahşi bir hayvanýn onu yediðini söyleriz. Bakalým
rüyalarý ne olacak!”
21 Reuven [bu sözleri] duyunca [Yosef’i] ellerinden
kurtarmaya çalýştý. “Can almak yok!” dedi.
22 Reuven onlara “Kan dökmeyin” dedi. “Onu çöldeki
şu kuyuya atýn; ama ona el uzatmayýn”. Onu ellerinden
kurtarýp babasýna geri götürme amacýndaydý.
23 Yosef kardeşlerine geldiði zaman, pelerinini – üzerindeki uzun ve renkli pelerini – Yosef’in üzerinden
çýkardýlar.
24 Onu alýp kuyuya attýlar. Kuyu boştu; içinde su
yoktu.
25 [Kardeşler] Yemek yemeðe oturdular. Gözlerini
kaldýrdýklarýnda, Gilad’dan gelmekte olan bir Yişmaeli
kervaný gördüler. Develeri, Mýsýr’a götürmek üzere,
baharat, pelesenk ve reçine taşýmaktaydýlar.
26 Yeuda kardeşlerine “Kardeşimizi öldürüp kanýný
örtünce elimize ne geçecek?” dedi.
27 “Gelin onu Yişmaeliler’e satalým. Böylece ona kendi
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elimizle zarar vermemiş oluruz. Ne de olsa o kardeşimiz,
kanýmýz canýmýzdýr”. Kardeşleri kabul ettiler.
28 Midyanlý tacirler [olduklarý anlaşýlan] adamlar
geçerken, [kardeşler] Yosef’i kuyudan çektiler. Yirmi
parça gümüş karşýlýðýnda Yosef’i Yişmaeliler’e sattýlar.
[Bu Midyanlý Yişmaeliler] Yosef’i Mýsýr’a getireceklerdi.
29 Reuven kuyuya döndüðünde Yosef’in kuyuda olmadýðýný görünce [kederle] elbiselerini yýrttý.
30 Kardeşlerinin yanýna dönüp “Çocuk yok!” dedi. “Ya
ben – ben nereye giderim şimdi?”
31 [Kardeşler] Yosef’in pelerinini aldýlar; bir teke
kesip, pelerini kana batýrdýlar.
32 Uzun ve renkli pelerini [birileriyle] gönderdiler ve
[bu kişiler, pelerini] babalarýna getirdiler. “Bunu bulduk” dediler. “Lütfen tanýmaya çalýş. Oðlunun pelerini
mi, deðil mi?”
33 Tanýmýştý. “Oðlumun pelerini bu!” diye baðýrdý.
“Vahşi bir hayvan onu yemiş olmalý! Yosef kesinlikle parça
parça oldu!”
34 Yaakov [kederle] elbiselerini yýrttý ve üzerine çuval
geçirdi. Oðlu için günler boyu yas tuttu.
35 Tüm oðullarý ve tüm kýzlarý onu teselli etmeye çalýştýlar; fakat o teselli bulmayý reddetti. “Mezara – oðlumun yanýna inene kadar yas tutacaðým” dedi. [Oðlu
için] Bir babanýn aðla- yacaðý kadar aðladý.
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Medaniler onu [Yosef’i] Mýsýr’a, Paro’nun memurlarýndan, muhafýz birliði komutaný Potifar’a sattýlar.
36

[74. Yeuda ve Tamar]
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Bu sýralarda Yeuda kardeşlerinden ayrýldý.
Adulam’lý, ismi Hira olan bir adamla dostluk kurdu. 2
Yeuda orada, ismi şua olan bir tüccarýn kýzýný gördü.
Onunla evlendi ve gerdeðe girdi.
3 [Kadýn] Hamile kalýp bir oðul doðurdu. [Yeuda,
çocuðun] Ýsmini Er koydu.
4 [Eşi] Bir daha hamile kalýp bir oðul doðurdu ve adýný
Onan koydu.
5 Bir oðul daha doðurdu ve adýný şela koydu. Onu
doðurduðu sýrada [Yeuda] Keziv’deydi.
6 Yeuda, Behor oðlu Er’e bir eş aldý; ismi Tamar’dý.
7 Yeuda’nýn Behor oðlu Er, Tanrý’nýn gözünde kötüydü; ve Tanrý [bu yüzden] onun ölmesini saðladý.
8 Yeuda, Onan’a “Aðabeyinin eşiyle evlen ve böylece ona
karşý kayýnbiraderlik görevini yerine getir. Aðabeyine soy
yetiştir” dedi.
9 Ancak Onan, çocuðun kendisine ait sayýlmayacaðýnýn farkýna varmýştý. Bu sebeple aðabeyinin eşiyle
birlikte olduðu zaman, aðabeyine çocuk vermemek
için, [spermasýnýn] boş yere topraða gitmesini saðlýyordu.
1
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Bu yaptýðý, Tanrý’nýn gözünde kötüydü; bu yüzden
[Tanrý] onun da ölmesini saðladý.
11 Yeuda, gelini Tamar’a “Oðlum şela büyüyene kadar
babanýn evinde dul olarak otur” dedi. Çünkü “Bari o
[şela] da kardeşleri gibi ölmesin” diye düşünüyordu.
düşündüðü için onu oyalýyordu. Bunun üzerine Tamar
gidip babasýnýn evinde oturmaya başladý.
12 Uzun bir süre geçti ve Yeuda’nýn eşi, şua’nýn kýzý
öldü. Yeuda teselli bulduktan sonra, dostu Adulam’lý
Hira ile birlikte, davar sürülerini kýrkanlara [nezaret
etmek üzere], Timna’ya çýktý.
13 Tamar’a “Kayýnpederin, sürüsünü kýrkmak için
Timna’ya çýkýyor” haberi verildi.
14 Bunun üzerine üzerinden dullara özgü elbiselerini
çýkardý ve kendisini bir peçeyle örterek, tanýnmayacak
şekilde sarýndý. Timna yolunda bulunan Enayim’in
girişinde oturdu. Çünkü [Tamar,] şela büyümüş
olmasýna raðmen hala onunla evlendirilmediðini görmüştü.
15 Yeuda onu görünce, onun bir fahişe olduðunu
düşündü; çünkü yüzünü örtmüştü.
16 Onun yönünde yola saptý ve
“Haydi lütfen; seninle birlikte olmama izin ver” dedi;
çünkü onun, gelini olduðunu fark etmemişti.
[Tamar] “Benimle birlikte olursan bana ne vereceksin?”
dedi.
10
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“Sürüden bir oðlak gönderirim”
“Onu gönderene kadar teminat olarak bir şey verirsen
[olur]”
18 “Sana teminat olarak ne vereyim?”
“Mührün, kuşaðýn ve elindeki asan”.
[Yeuda, istediklerini] Ona verdi ve onunla birlikte
oldu. [Tamar] Ondan hamile kaldý.
19 Sonra kalkýp gitti, peçesini üzerinden çýkardý ve
dullara özgü elbiselerini tekrar giydi.
20 Yeuda, kadýnýn elinden teminat olarak verdiklerini
almak için, Adulam’lý dostunun aracýlýðýyla oðlaðý
gönderdi; ancak [dostu] onu bulamadý.
21 [Arkadaşý, Tamar’ýn] Bulunduðu yerin insanlarýna
“Enayim’de yol üzerindeki kutsal-fahişe nerede?” diye
sordu.
“Burada bir kutsal-fahişe yoktu” diye cevap verdiler.
22 Yeuda’ya döndü ve “Onu bulamadým” dedi. “Oranýn
insanlarý da orada bir kutsal-fahişe olmadýðýný söylediler”.
23 Yeuda “[Teminat] Onda kalsýn” dedi. “Bari alay
konusu olmayýz. Gördün; [söz verdiðim gibi] bu oðlaðý
gönderdim; ama sen onu bulamadýn”.
24 Yaklaşýk üç ay geçmişti ki, Yeuda’ya “Gelinin Tamar
zina etti; üstelik işte zinadan dolayý hamile!” haberi verildi.
“Onu çýkarýn, yakýlsýn!” dedi Yeuda.
25 Çýkarýlmaktayken, kayýnpederine [teminatlarla bir17
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likte] “Bunlar kime aitse, ben de ondan hamileyim. Lütfen
tanýmaya çalýş. Bu mühür, kuşak ve asa kime ait?”
mesajýný gönderdi.
26 Yeuda hemen tanýmýştý. “[Tamar] Benden daha
masumdur!” dedi. “Onu oðlum şela’ya vermediðim için
[yaptý]”. [Yeuda] Bir daha onunla birlikte olmadý.
27 Doðum yapma vakti geldiðinde, karnýnda ikizler
olduðu anlaşýldý.
28 Doðum yaparken [bebeklerden biri] elini çýkardý.
Ebe [eli] yakaladý ve “Bu ilk çýktý” di-yerek [bebeðin]
eline koyu kýrmýzý [bir iplik] baðladý.
29 Elini geri çektiði anda kardeşi çýktý. “Kendini ne de
büyük bir kuvvetle kabul ettirdin!” dedi. [Yeuda,
çocuðun] Adýný Perets koydu.
30 Sonra da, elinde koyu kýrmýzý [iplik] olan kardeşi
çýktý. [Yeuda, onun] Adýný Zerah koydu.

Yosef Mýsýr’a indirilmiş, onu Paro’nun Mýsýrlý
memurlarýndan, muhafýz birliði komutaný Potifar, onu
oraya getiren Yişmaeliler’in elinden satýn almýştý.
2 Tanrý Yosef’leydi ve [Yosef] başarýlý biri oldu. [Çok
geçmeden] Mýsýrlý efendisinin kendi evinde çalýşmaya
başladý.
3 Efendisi, Tanrý’nýn onunla olduðunu ve yaptýðý her

işi Tanrý’nýn başarýya ulaştýrdýðýný görmüştü.
4 Yosef [efendisinin] gözüne girdi ve kýsa sürede [kişisel olarak] ona hizmet etmeye başladý. [Efendisi] Onu
evin yönetimiyle görevlendirdi ve sahip olduðu her
şeyin sorumluluðunu ona verdi.
5 Evinin ve sahip olduðu her şeyin sorumluluðunu ona
verdiði andan itibaren, Tanrý, Mýsýrlý’nýn evini, Yosef
sebebiyle mübarek kýldý. Tanrý’nýn bereketi, gerek
evde gerekse de tarlada sahip olduðu her şeyin üzerindeydi.
6 [Efendisi] Tüm işlerini Yosef’in eline terk etti ve
[kendi] yediði ekmek dýşýnda,[Yosef’in] yaptýðý hiçbir
şeyle ilgilenmedi. Yosef güzel yapýlý ve yakýşýklýydý.
7 Bir süre sonra, efendisinin eşi, gözlerini Yosef’e dikti
ve “Benimle yat” dedi.
8 [Yosef] Kesin bir dille reddetti ve efendisinin eşine
“Bakýn” dedi. “Ben evde olduðum için, efendim hiçbir
şeyle ilgilenme gereði duymuyor. Sahip olduðu her şeyi
bana emanet etti.
9 Bu evde benden daha yetkili kimse yok; zira [efendim]
benden hiçbir şeyi esirgemedi – sadece, eşi olduðunuz için
siz hariç. Böylesi büyük bir kötülüðü nasýl yaparým?! Hem
Tanrý’ya karşý da günah işlemiş olurum!”
10 [Kadýn] Yosef’e kesintisiz her gün konuşmasýna
karşýn; [Yosef] ne onun yanýnda yatma, ne de beraber
vakit geçirme konusunda onu dinlemedi.
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[75. Yosef’in Sýnavý]
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1

Yine böyle bir günde, [Yosef] işini yapmak için eve
geldi. Ev personelinin hiçbiri evin içinde deðildi.
12 [Kadýn] Onu giysisinden yakaladý ve “Benimle yat”
dedi. Fakat [Yosef,] giysisini [kadýnýn] elinde býraktý;
kaçýp dýşarý çýktý.
13 Giysisini elinde býraktýðýný; kaçýp dýşarý çýktýðýný
görünce
14 [kadýn, dýşarýdaki] ev personelini çaðýrdý ve onlara
“şahitsiniz!” dedi. “[Kocam,] Bizi eðlendirmesi için Ýbrani
bir adam getirdi. [Bu Ýbrani] Bana tecavüz etmeye yeltendi; ama çok yüksek bir sesle çýðlýk attým!
15 Sesimi yükseltip [yardým] çaðýrdýðýmý görünce, giysisini
yanýmda býraktý; kaçýp dýşarý çýktý!”
16 [Kadýn, Yosef’in] Giysisini, [Yosef’in] efendisi evine
gelene kadar yanýnda tuttu.
17 [Kocasýna] Ayný hikayeyi anlattý: “Bize getirmiş
olduðun Ýbrani köle benimle oynaşmaya geldi!
18 Sesimi yükseltip [yardým] çaðýrýrken, giysisini yanýmda
býraktý ve dýşarý kaçtý!”
19 [Yosef’in] Efendisi, eşinin ona konuştuðu “Kölen
bana böyle şeyler yaptý” şeklindeki sözlerini duyunca
öfkesi alevlendi.
20 Yosef’in efendisi onu tutuklatýp, zindandaki, kralýn
esirlerinin hapsedildiði yere yerleştirdi. [Yosef bir süre]
Orada, zindanda kalacaktý.
21 Tanrý Yosef’leydi. Ona belirli bir karizma baðýşladý

ve bu sayede zindancýbaşýnýn gözüne girmesini saðladý.
22 Kýsa bir süre sonra, [zindancýbaşý] zindandaki bütün
esirlerin sorumluluðunu Yosef’in eline verdi. Orada
yapýlan her ne görev varsa, artýk o yapýyordu. 23
Zindancýbaşý, [Yosef’in] sorumluluðuna verdiði hiçbir
şeyi kontrol etme gereði duymuyordu. Zira Tanrý
onunlaydý [Yosef’leydi] ve yaptýðý her şeyde Tanrý onu
başarýlý kýlýyordu.
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[76. Esirlerin Rüyalarý]
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Bir süre sonra, Mýsýr kralýnýn sakisi ve fýrýncý,
efendilerine – Mýsýr kralýna karşý kabahat işlediler.
2 Paro iki memuruna – baş sakiye ve baş fýrýncýya –
müthiş öfkelendi.
3 Onlarý muhafýz birliði komutanýnýn evindeki zindanda koðuşa attýrdý. Burasý, Yosef’in de hapis olduðu
yerdi.
4 Muhafýz birliði komutaný Yosef’i onlarýn yanýnda
görevlendirdi; onlarla ilgilenecekti. [Bu iki memur
uzun] Bir süre tutuklu kaldýlar.
5 Bir gece ikisi – Mýsýr kralýnýn zindanda tutsak olan
sakisi ile fýrýncýsý – her biri kendine özgü anlamlara
sahip birer rüya gördüler.
6 Yosef sabahleyin yanlarýna geldiðinde, onlarýn olduk1

ça tedirgin olduklarýný fark etti.
7 Paro’nun, kendisiyle birlikte efendisinin evinde
tutuklu bulunan memurlarýna “Bugün yüzünüz neden
kötüce?” diye sordu.
8 Ona “[Birer] Rüya gördük ve onu çözümleyecek kimse
yok” diye cevap verdiler.
“Tabirler Tanrý’nýn işidir” dedi Yosef onlara. “Ýsterseniz
bana anlatýn”.
9 Baş saki, Yosef’e rüyasýný anlattý. Ona [şöyle] dedi:
“Rüyamda, önümde bir asma [duruyordu].
10 Asmanýn üç filizi vardý. Tomurcuklandýðý anda çiçekleri açtý ve salkýmlarý olgunlaşarak üzüm verdi.
11 Paro’nun kupasý elimdeydi. Üzümleri aldým ve onlarý
Paro’nun kupasýna sýktým; sonra da kupayý Paro’nun eline
verdim”.
12 Yosef ona “Çözümü şöyle:” dedi. “Üç filiz, üç gün
demek.
13 Üç gün içinde Paro senin başýný kaldýracak ve seni
görevine iade edecek. Týpký eskiden, onun sakisiyken yaptýðýn gibi, Paro’nun kupasýný eline vereceksin.
14 “Fakat işler senin için iyi gittiði zaman, beni de kendinle hatýrla. Lütfen bana bir iyilik yap ve Paro’ya benden
bahset. Belki beni [hapsedildiðim] bu yerden çýkarabilirsin.
15 Zaten Ýbrani-ler’in ülkesinden zorla kaçýrýlmýştým.
Buraya geldiðimde de beni bu çukura atmalarýný gerekti-

recek hiçbir şey yapmadým”.
16 Baş fýrýncý [Yosef’in, rüyayý] iyi çözümlediðini
görünce, Yosef’e “Rüyamda ben de kendimi gördüm”
dedi. “Başýmda üç sepet kaliteli beyaz ekmek duruyordu.
17 En üstteki sepette, Paro’nun yediði her türden fýrýn işi
yiyecekler vardý. Fakat kuşlar, başýmýn üstündeki bu
sepetten onlarý yiyordu”.
18 Yosef cevap verdi ve “Çözümü şöyle:” dedi. “Üç
sepet, üç gün demek.
19 Üç gün içinde Paro [senin de] başýný kaldýracak – [ama
vücudunun] üzerinden! Seni daraðacýna asacak ve kuşlar
bedeninden etini yiyecek”.
20 Üçüncü gün Paro’nun doðumgünüydü. Tüm hizmetkarlarýna bir şölen verdi. Baş sa- kisine ve baş
fýrýncýsýna, [diðer] hizmetkarlarýna göre farklý muamele gösterdi.
21 Baş sakisini sakilik görevine iade etti ve [saki]
kupayý Paro’nun eline verdi.
22 [Paro] Baş fýrýncýyý ise astýrdý. [Olaylar] Týpký
Yosef’in onlara çözümlediði şekilde [gerçekleşmişti].
23 Ancak baş saki Yosef’i hatýrlamadý ve onu unuttu.
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Mikets

[Arada geçen] Ýki tam yýlýn bitiminde Paro bir
rüya gördü. [Rüyasýnda] Nil’in yakýnýnda duruyordu.
2 Nil’den, güzel ve oldukça besili yedi inek çýktý. Sazlýkta otlamaya başladýlar.
3 Onlarýn ardýndan, Nil’den aniden, çirkin ve oldukça
cýlýz, yedi inek daha çýktý ve kýyýdaki diðer ineklerin
yanýnda durdular.
4 Çirkin ve cýlýz olan inekler, güzel ve şişman olan yedi
ineði yediler. Ve Paro uyandý.
5 Bir daha uykuya daldý ve ikinci kez rüya gördü. Tek
bir saptan yedi tane saðlýklý ve iyi başak çýkýyordu.
6 Onlarýn ardýndan, ansýzýn, cýlýz ve [sýcak] doðu rüzgarýyla kavrulmuş olan yedi başak daha bitti. 7 Bu cýlýz
başaklar, saðlýklý ve dolgun olan yedi başaðý yuttular.
Paro uyandý ve işte – rüyaydý.
8 Sabah olduðunda çok tedirgindi. Haber gönderip
Mýsýr’ýn tüm medyumlarýný ve bilgelerini çaðýrttý. Paro
onlara rüyalarýný anlattý; ancak kimse onlarý Paro için
çözümleyemedi.
9 Baş saki Paro’yla konuştu; “Sanýrým bugün suçlarýmý
hatýrlatmam gerekiyor” dedi.
10 “Paro kullarýna çok öfkelenmiş, sonuçta beni,

muhafýz birliði komutanýnýn evinde nezarete attýrmýştý – beni ve baş fýrýncýyý.
11 Ayný gece içinde, hem o hem de ben birer rüya görmüştük. Gördüðümüz rüyalar kendilerine özgü anlamlara sahip gibiydiler.
12 Orada yanýmýzda, muhafýz birliði komutanýnýn
kölesi olan Ýbrani bir genç vardý. Ona anlattýk ve
rüyalarýmýzý açýkladý. Her birimize kendi rüyasýna
uygun bir çözüm üretti.
13 Ve bize nasýl çözümlediyse ayný şekilde gerçekleşti.
[Paro] Beni görevime iade etti; onu [fýrýncýyý] ise astý”.
14 Paro haber gönderip Yosef’i çaðýrttý. [Yosef’i] Zindandan koştururcasýna çýkardýlar. [Birisi Yosef’in]
Saçlarýný kesti, [Yosef] giysilerini deðiştirdi ve Paro’ya
geldi.
15 Paro Yosef’e “Bir rüya gördüm ama onu kimse
çözümleyemiyor” dedi. “Ancak senin hakkýnda ‘Rüyayý
dinlediði zaman çözümleyebilir’ dendiðini duydum”.
16 Yosef Paro’ya cevap verdi. “[Bu yetenek] Benim
üstümdedir” dedi. “Paro’nun esenliði ile ilgili cevabý
Tanrý verecektir”.
17 Paro Yosef’e konuştu: “Rüyamda Nil’in kýyýsýnda
duruyordum.
18 Ansýzýn Nil’den oldukça besili ve güzel yapýlý yedi
inek çýktý; sazlýkta otlamaya başladýlar.
19 Onlarýn ardýndan bir anda, son derece cýlýz, olduk-
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[77. Yosef’in Rüyalarý Gerçekleşiyor]
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1

ça kötü şekilli ve et fakiri yedi başka inek çýktý. Tüm
Mýsýr ülkesinde bunlar kadar berbatýný görmemiştim!
20 Bu et fakiri ve kötü inekler, ilk [çýkan] yedi saðlýklý
ineði yediler.
21 [Besililer, cýlýzlarýn] Ýçlerine girmişlerdi ama içlerine girdikleri hiç anlaşýlmýyordu ve [cýlýzlarýn] görünümleri týpký baştaki gibi kötüydü. Sonra uyandým.
22 “[Ýkinci] Rüyamda [şunlarý] gördüm: Tek bir saptan, dolgun ve iyi yedi başak çýký- yordu.
23 Birden pörsümüş, ince ve [sýcak] doðu rüzgarýyla
kavrulmuş yedi başak, arkalarýndan bitmeye başladýlar.
24 Ýnce başaklar, yedi iyi başaðý yuttular.
“[Tüm bunlarý] Medyumlara anlattým; ama [çözümü]
söyleyen olmadý”.
25 Yosef Paro’ya “Paro’nun rüyasý tek bir anlama
sahip” dedi. “Tanrý, yapmak üzere olduðu şeyi Paro’ya
anlatmýş.
26 Yedi iyi inek yedi yýl demek; yedi iyi başak da [ayný]
yedi yýl demek. Aslýnda bu tek bir rüyadýr.
27 “[Ýlk yedi ineðin] Arkalarýndan çýkan et fakiri ve
kötü yedi inek, yedi yýl demektir – boş ve [sýcak] doðu
rüzgarýyla kavrulmuş yedi başak da [ayný şekilde].
Yedi kýtlýk yýlý olacak!
28 “Paro’ya söylediðim de tam olarak budur – Tanrý,
yapmak üzere olduðu şeyi Paro’ya göstermiş.
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Bakýn; yaklaşmakta olan yedi yýl var; [bu süre
zarfýnda] tüm Mýsýr ülkesinde büyük bolluk olacak.
30 Ancak arkalarýndan yedi kýtlýk yýlý başlayacak ve
Mýsýr ülkesindeki tüm bolluk unutulacak. Kýtlýk ülkeyi kýrýp geçecek.
31 Ülkedeki bolluk, sonrasýnda baş gösterecek olan o
kýtlýk sebebiyle bilinmeyecek bile. Çünkü [kýtlýk] son
derece aðýr olacak.
32 “Rüyanýn Paro’ya iki kez tekrarlanmasý; bu sürecin
Tanrý tarafýndan başlatýlmýş olduðunu ve Tanrý’nýn
bunu yerine getirmek için hýzlý davrandýðýný gösteriyor.
33 “şimdi – Paro, zeki ve bilge bir kişi belirlemeli ve
onu Mýsýr ülkesi üzerine atamalýdýr.
34 Paro bununla kalmayýp ülke üzerinde memurlar
görevlendirmeli ve Mýsýr’ý, yedi bolluk yýlý boyunca
karneye baðlamalýdýr.
35 “[Söz konusu memurlar] Gelmekte olan bu iyi yýllarýn tüm yiyeceðini toplasýnlar; Paro’nun denetimi
altýnda şehirlerde yiyecek olarak buðday biriktirsinler;
ve bekçiliðini yapsýnlar.
36 Böylece, Mýsýr ülkesinde gerçekleşecek yedi kýtlýk
yýlý için bu [depolanmýş] yiyecek bir teminat olacak ve
ülke kýtlýkta kýrýlmayacaktýr”.
37 Sunulan plan hem Paro’nun hem de tüm danýşmanlarýnýn beðenisini kazandý.
29
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38 Paro danýşmanlarýna “Bunun gibi, Tanrý’nýn Ruhu’na

sahip bir başkasý var mý ki?!” dedi.
39 Paro Yosef’e “Tanrý sana tüm bunlarý bildirdiðine
göre, senin kadar zeki ve bilgesi olamaz” dedi.
40 “Hükümetimden sen sorumlu olacaksýn ve yiyecek
tüm halkýma senin emrine göre daðýtýlacak. Konum
olarak senden tek üstünlüðüm tahtým olacak”.
41 Paro Yosef’e “Bak – seni tüm Mýsýr ülkesi üzerine
sorumlu olarak atýyorum” diye resmen bildirdi.
42 Paro yüzüðünü elinden çýkardý ve onu Yosef’in eline
taktý. Ona en iyi ketenden elbise- ler giydirtti ve boynuna altýn bir zincir geçirdi.
43 Onu kendisine ait ikinci kraliyet arabasýna bindirdi
ve önünde [gidenler] “Başvezir!” diye baðýrdýlar.
[Böylece Paro,] Onu tüm Mýsýr üzerine atamýş oldu.
44 Paro Yosef’e, “Ben Paro’yum” dedi. “Tüm Mýsýr
ülkesinde senin onayýn olmadan kimse ne elini ne de
ayaðýný kaldýracak”.
45 Paro Yosef’e Tsafenat Paneah ismini taktý ve onu,
On rahibi Poti Fera’nýn kýzý Asenat’la evlendirdi. Böylece Yosef Mýsýr’ý yönetmeye çýktý.
46 Yosef Mýsýr kralý Paro’nun önünde durduðu zaman
30 yaşýndaydý.
Yosef Paro’nun huzurundan çýktý ve tüm Mýsýr ülkesini boydan boya dolaştý.
47 Toprak, yedi bolluk yýlý boyunca oldukça yüklü

ürün verdi.
48 [Yosef] Mýsýr ülkesinde yedi yýl boyunca üretilen
tüm yiyeceði topladý ve yiyeceði şehirlere depoladý.
Her şehrin çevresindeki kýrsal alanda yetişen yiyeceði,
[o şehrin] içine depoluyordu.
49 Yosef, denizin kumu kadar çok fazla buðday biriktirdi; öyle ki, saymaktan vazgeçtiler – zira sayýlamayacak kadar çoktu.
50 [Ýlk] Kýtlýk yýlý gelmeden önce Yosef’in – On rahibi
Poti Fera’nýn kýzý Asenat’ýn ona doðurduðu – iki oðlu
oldu.
51 Yosef, Behor olanýn adýný, “Tanrý tüm zorluklarýmý
– hatta babamýn evini bile – unutmamý saðladý” diye,
Menaşe koydu.
52 Ýkincisine ise, “Tanrý beni, ýstýrap çektiðim ülkede
verimli kýldý” diye, Efrayim adýný verdi.
53 Sonunda, Mýsýr ülkesinde gerçekleşen yedi bolluk
yýlý sona erdi.
54 Týpký Yosef’in söylemiş olduðu gibi, yedi kýtlýk yýlý
başladý. Diðer tüm ülkelerde kýtlýk olmasýna karşýn,
Mýsýr ülkesinin tümünde ekmek mevcuttu.
55 Sonralarý ise tüm Mýsýr’da da açlýk başgösterdi ve
halk ekmek için Paro’ya yakardý. Bunun üzerine Paro
bütün Mýsýr’a “Yosef’e gidin; size ne derse onu yapýn”
dedi.
56 Kýtlýk bölgenin tümüne yayýlmýştý. Yosef tüm
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ambarlarý açtý ve Mýsýr’a [halka] erzak satmaya başladý. Ancak kýtlýk Mýsýr’da gittikçe kuvvetleniyordu.
57 Tüm bölge [halklarý] erzak almak üzere Mýsýr’a,
Yosef’e geliyorlardý; zira kýtlýk tüm bölgede çok kuvvetliydi.

Yaakov Mýsýr’da erzak bulunduðunu öðrenmişti. Yaakov, oðullarýna “Neden kendinizi gösteriyorsunuz?” dedi.
2 “Mýsýr’da erzak bulunduðunu duydum” diye açýkladý.
“Oraya inin ve bize oradan erzak satýn alýn. Yaşayalým
ve ölmeyelim”.
3 Yosef’in on kardeşi, Mýsýr’dan buðday satýn almak
üzere indiler.
4 Ancak Yaakov,Yosef’in kardeşi Binyamin’i, “Başýna
bir felaket gelmesin” düşüncesiyle kardeşleriyle göndermedi.
5 Yisrael’in oðullarý, Kenaan’daki kýtlýk sebebiyle erzak
satýn almak üzere [Mýsýr’a] ulaşanlar arasýnda geldiler.
6 Ve Yosef – o, ülkenin [kayýtsýz şartsýz] hakimiydi
çünkü tüm halklara erzaðý satan [sadece] oydu.
Yosef’in kardeşleri geldikleri zaman onun önünde
yüzüstü yere eðildiler.
7 Yosef, kardeşlerini gördüðü anda tanýmýştý. Ancak
onlarý tanýmazdan geldi ve onlara sert bir dille konuş-

tu. Onlara “Nereden geldiniz?” diye sordu.
“Kenaan ülkesinden – yiyecek satýn almak için” dediler.
8 Yosef kardeşlerini tanýmýştý; ama onlar kendisini
tanýmamýşlardý.
9 Yosef onlarla ilgili olarak görmüş olduðu rüyalarý
hatýrladý. Onlara “Casussunuz siz!” dedi. “Ülkenin
zayýf yanýný görmek için geldiniz!”
10 Ona “Öyle deðil efendim” diye açýkladýlar. “Kullarýnýz sadece yiyecek satýn almaya geldiler.
11 Biz, hepimiz tek bir kişinin oðullarýyýz. Biz dürüst
kişileriz. Kullarýnýz casusluk yapmamýştýr”.
12 [Yosef] “Hayýr!” dedi onlara. “Ülkenin zayýf yanýný
görmek için geldiniz!”
13 “Kullarýnýz oniki kardeştir” diye alttan aldýlar.
“Kenaan ülkesindeki tek bir kişinin oðullarýyýz biz. En
küçüðümüz şu anda babamýzýn yanýnda; birini ise kaybettik”.
14 Yosef onlara “Dediðim gibi: Casussunuz siz!” dedi.
15 “şununla sýnanacaksýnýz: Paronun yaşamý adýna –
en küçük kardeşiniz buraya gelene kadar [hiçbiriniz]
buradan çýkmayacaksýnýz.
16 Aranýzdan birini gönderin, kardeşinizi alýp getirsin.
Kalanlarýnýz ise tutuklanacak. Ýddianýz sýnanacak ve
doðru söyleyip söylemediðiniz anlaşýlacak. Aksi takdirde – Paro’nun yaşamý adýna – casus olduðunuz
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kesinleşecektir!”.
17 [Yosef] Onlarý üç gün boyunca nezarete attýrdý.
18 Üçüncü günde Yosef onlara “şunu yaparsanýz hayatta kalýrsýnýz” dedi. “Ben Tanrý’dan korkarým.
19 Gerçekten dürüst olup olmadýðýnýzý göreceðiz. Bir
kardeşiniz nezarette tutulduðunuz yerde tutuklu kalacak; diðerleriniz ise – gidin ve ailelerinizin açlýðýný
gidermek için erzak götürün.
20 En küçük kardeşinizi ise bana getirin ki sözleriniz
doðrulansýn. [Bu olursa] ölmeyeceksiniz”.
Böyle yapmayý kabul ettiler.
21 Birbirlerine “Aslýnda kardeşimiz sebebiyle gerçekten de suçluyuz biz” dediler. “Bize yalvarýrken onun
ýstýrabýna şahit olmuş ama dinlememiştik. Bu sýkýntý
da işte bu yüzden başýmýza geldi”.
22 Reuven araya girdi. Onlara “Size ‘çocuða karşý suç
işlemeyin’ dememiş miydim?” dedi. “Ama dinlemediniz! Ýşte şimdi kanýnýn hesabý soruluyor!”
23 Bu arada Yosef’in dinlemekte olduðunu bilmiyorlardý; çünkü [konuşmalarý boyunca] aralarýnda bir
aracý vardý.
24 [Yosef] Dönüp uzaklaştý ve aðladý. Onlara geri döndüðünde yine sertçe konuştu, aralarýndan şimon’u
aldý ve gözlerinin önünde onu hapsetti.
25 Yosef, [adamlarýna, kardeşlerin] bagajlarýný buðdayla doldurmalarýný, [bu arada] pa- ralarýnýn herkesin

çuvalýna geri koyulmasýný ve onlara yol için yolluk
verilmesini emretti. Bu şekilde yapýldý.
26 Erzaklarýný eşeklerine yüklediler ve oradan yola çýktýlar.
27 Geceyi geçirdikleri yerde, [kardeşlerden] biri, eşeðine yem vermek için çuvalýný açtý. Parasýný gördü –
çuvalýnýn tam aðzýndaydý!
28 Kardeşlerine “Param iade edilmiş!” dedi hayretle;
“Ýşte – çuvalýmda!”
Kalpleri yerinden fýrlamýştý. Birbirlerine titreyen seslerle “Tanrý bize ne yaptý böyle?” diye sordular.
29 Kenaan ülkesine, babalarý Yaakov’a geldiklerinde,
kendisine, başlarýna gelen her şeyi şöyle anlattýlar:
30 “Ülkenin hakimi olan adam bizimle sert bir dille
konuştu. Sanki ülkede casusluk yapýyormuşuz gibi
davrandý.
31 Kendisine ‘Dürüst insanlarýz biz, casus deðiliz’
dedik. 32 ‘Biz ayný babanýn oðlu olan oniki kardeşiz.
Birini kaybettik, en küçüðümüz de şu anda Kenaan
ülkesinde babamýzýn yanýnda.’
33 “Ülkenin hakimi olan adam ise bize ‘Dürüst kişiler
olduðunuzu şu şekilde anlayacaðým’ dedi. ‘Bir kardeşinizi benimle býrakýn, sonra ailelerinizin açlýðýný gidermek için gereksinim duyduðunuz şeyleri alýp gidin.
34 En küçük kardeşinizi bana getirin. Böylece sizin
casus olmadýðýnýzý, dürüst kişiler olduðunuzu anlaya-
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caðým. O zaman kardeşinizi size [geri] veririm, siz de
ülkede [Mýsýr’da serbestçe] ticaret yapabilirsiniz’ ”.
35 Çuvallarýný boşalttýklarý sýrada, her biri para kesesinin çuvalýnýn içinde olduðunu gördü. Hem onlar hem
de babalarý para keselerini gördüler ve korkuya kapýldýlar.
36 Babalarý Yaakov onlara “Beni çocuklarýmdan ediyorsunuz!” dedi. “Yosef yok! şimon da yok! şimdi Binyamin’i de mi alacaksýnýz? Her şey benim başýma geliyor!”
37 Reuven, babasýný iknaya çalýştý: “Eðer onu [Binyamin’i] sana getirmezsem, iki oðlumu öldürebilirsin”
dedi. “Onu benim elime teslim et; onu sana ben geri
getireceðim”.
38 “Oðlum sizinle birlikte [Mýsýr’a] inmeyecek!” dedi
[Yaakov]. “Çünkü kardeşi öldü ve o bir başýna kaldý.
Çýktýðýnýz yolculukta başýna bir felaket gelirse, ak
saçýmý mezara kederle indirirmiş olursunuz!”

Mýsýr’dan getirmiş olduklarý erzaðý yiyip tükettiklerinde, babalarý onlara “Dönüp bize biraz yiyecek satýn
alýn” dedi.
3 Yeuda ona açýklamaya çalýştý: “Adam bizi ‘Kardeşiniz yanýnýzda olmadýðý sürece huzuruma çýkmayýn’

diye kesin bir dille uyardý” dedi.
4 “Eðer kardeşimizi bizimle göndermeyi uygun görürsen, iner ve senin için yiyecek satýn alýrýz.
5 Ancak eðer göndermezsen, inemeyiz. Çünkü adam
bize ‘Kardeşiniz yanýnýzda olmadýðý sürece huzuruma
çýkmayýn’ dedi”.
6 Yisrael “Adama başka bir kardeşiniz olduðunu söyleyerek neden bana kötülük ettiniz ki?” dedi.
7 [Kardeşler] “Adam bize kendimiz ve doðduðumuz
yerle ilgili sorular sorup durdu” dediler. “‘Babanýz hala
hayatta mý? Başka kardeşiniz var mý?’ dedi; biz de
sadece sorulara uygun cevaplar verdik. ‘Kardeşinizi
[Mýsýr’a] indirin’ diyeceðini bilebilir miydik?”
8 Yeuda, babasý Yisrael’e “Genci benimle gönder;
kalkýp gidelim” dedi. “Yaşayalým ve ölmeyelim – ne
biz, ne sen, ne de çocuklarýmýz.
9 Ona ben kefil olacaðým. Onu benim elimden soracaksýn. Onu sana getirmez ve huzuruna çýkarmazsam,
sana karşý tüm zamanlar için günah işlemiş olacaðým.
10 Aslýnda bu kadar oyalanmasaydýk şimdiye kadar iki
kez dönmüş olurduk!”
11 Babalarý Yisrael, onlara “Madem durum bunu
gerektiriyor, öyleyse şunu yapýn: Bagajýnýza ülkenin en
meşhur ürünlerinden alýp, adama hediye götürün;
biraz pelesenk, biraz bal, baharat ve reçine, yerfýstýðý
ve badem.
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43 1 Kýtlýk bölgede daha da aðýrlaştý.
2

Yanýnýza da iki kat para alýn, ayrýca çuvallarýnýzýn
aðzýnda [bulduðunuz] iade edilmiş olan parayý da elinizde geri götürün – [pa- ralarýn iadesi] belki dehata
sonucudur.
13 Kardeşinizi de alýn ve kalkýp adama geri gidin.
14 Her-şeye-Kadir Tanrý, adamýn önünde size merhamet saðlasýn. [Böylece adam] Diðer kardeşinizi ve
Binyamin’i size [vermek üzere] serbest býraksýn. Ben
ise – çocuklarýmdan olmam gerekiyorsa – olacaðým”.
15 Adamlar böylece söz konusu hediyeyi aldýlar, yanlarýna iki kat parayý ve Binyamin’i de alarak, kalkýp
Mýsýr’a indiler ve Yosef’in huzurunda durdular.
16 Yosef yanlarýnda Binyamin’i gördüðünde evinin
sorumlusuna “Beyleri eve götür” dedi. “Bir hayvan
kesip hazýrla. Çünkü beyler öðleyin benimle birlikte
yiyecekler”.
17 Adam, Yosef’in dediði gibi yaptý ve kardeşleri
Yosef’in malikanesine getirdi.
18 Adamlar Yosef’in malikanesine getirilmekte olduklarýný anlayýnca çok korktular. “Ýlk seferde çuvallarýmýza geri koyulan parayla ilgili olarak [buraya]
getiriliyoruz” diye tahminde bulundular. “Bize karşý
sahte bir suçlama yaratýlýp, üzerimize yýkýlacak. Sonunda bizi köle olarak alacaklar – eşeklerimize de [el
koyacaklar]!”
19 Yosef’in evinin sorumlusu olan adama yaklaşýp,

onunla malikanenin girişinde konuştular.
20 “Lütfen efendim” dediler. “Ýlk başta yiyecek satýn
almak için [Mýsýr’a] inmiştik.
21 [Dönüş yolunda] Geceyi geçirdiðimiz yere gelince
çuvallarýmýzý açtýk. Baktýk ki her birimizin parasý
çuvalýnýn aðzýnda. Para eksiksizdi. Onu [şimdi] geri
getirdik.
22 Ayrýca [yeni] yiyecek satýn almak için elimizde
başka para da getirdik. Paramýzý çuvallarýmýza kimin
koyduðu hakkýnda fikrimiz yok!”
23 [Adam] “Sizinle ilgili her şey yolunda; korkmayýn”
dedi. “Tanrýnýz ve babanýzýn Tanrýsý herhalde çuvallarýnýza gizli bir hediye yerleştirmiş. Ödediðiniz para
bana ulaştý”. [Bunlarý söyledikten sonra] şimon’u
onlara çýkardý.
24 Adam, adamlarý Yosef’in malikanesine getirdi.
Ayaklarýný yýkamalarý için su verdi eşeklerine de yem
saðladý.
25 [Kardeşler, getirmiş olduklarý] Hediyeyi, Yosef öðleyin gelene kadar hazýr ettiler; çünkü orada yemek
yiyeceklerini duymuşlardý.
26 Yosef eve geldiðinde, ellerindeki hediyeyi ona, salona getirdiler ve onun önünde yere kadar eðildiler.
27 [Yosef] Hatýrlarýný sorduktan sonra “Bahsettiðiniz
yaşlý babanýz salim mi? Hala ha- yatta mý?” dedi.
28 “Kulunuz babamýz salimdir; hala hayattadýr” dedi-
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ler. Diz kýrýp eðildiler.
29 [Yosef] Gözlerini kaldýrdý ve kardeşi, annesinin
oðlu Binyamin’i gördü. “Bana bahsettiðiniz en küçük
kardeşiniz bu olmalý” dedi. [Sonra Binyamin’e dönüp]
“Tanrý sana lütufkar davransýn oðlum” dedi.
30 Yosef [çýkmak için] acele etti; zira kardeşine karşý
merhameti uyanmýştý ve aðlama ihtiyacý duyuyordu.
Ýç odaya geçti ve orada aðladý.
31 Yüzünü yýkayýp çýktý. Duygularýna hakim olarak
“Yemeði getirin” dedi.
32 [Yemeði] Ona ayrý, onlara da ayrý servis ettiler.
Onlarla birlikte yiyen Mýsýrlýlar’a da ayrý [servis yapýlmýştý]; zira Mýsýrlýlar Ýbraniler’le birlikte yemek yiyemezlerdi – bu Mýsýr- da bir tabuydu.
33 [Yosef’in] Önünde, yaş sýrasýna göre, büyükten
küçüðe oturtulunca, adamlar şaşkýnlýkla birbirlerine
baktýlar.
34 [Yosef] Kendi masasýndan yiyecek porsiyonlarý gönderdi. Binyamin’in porsiyonu, diðerlerine göre beş kat
fazlaydý. [Kardeşler] Onunla [Yosef’le] içip sarhoş
oldular.

larýn çuvallarýný, taşýyabilecekleri kadar yiyecekle dol-

dur ve herkesin parasýný çuvalýnýn aðzýna yerleştir”
dedi.
2 “Benim kadehimi de – yani gümüş kadehimi – en
küçük olanýn çuvalýnýn aðzýna erzak parasýyla birlikte
yerleştir”. [Adam] Yosef’in söylediklerini harfiyen
yerine getirdi.
3 Gün ýşýdý ve adamlar yolcu edildi – onlar ve eşekleri.
4 şehirden çýkmýşlar ve henüz fazla uzaklaşmamýşlardý
ki, Yosef evinin sorumlusuna “Git adamlarýn peşine
düş” dedi. “Kendilerine yetiştiðinde, onlara [şöyle]
söyle: ‘Ýyiliðe neden kötülükle karşýlýk verdiniz?
5 Bu, efendimin içinden içtiði ve onunla fal baktýðý
[gümüş kadeh] deðil mi? Bu davranýşýnýzla berbat bir
şey yaptýnýz!’ ”
6 [Adam, kardeşlere] Yetişti ve onlarla tam olarak bu
sözleri kullanarak konuştu. 7 [Kardeşler] Ona “Efendim neden böyle şeyler söylüyor?” dediler. “Kullarýnýzýn böylesi bir şeyi yapmasý düşünülemez bile!
8 Nitekim çuvallarýmýzýn aðzýnda bulduðumuz parayý
size ta Kenaan ülkesinden geri getirmiştik. Efendinizin evinden nasýl olur da gümüş ya da altýn çalarýz?
9 Eðer [aradýðýnýz şey] kullarýnýzdan birinin yanýnda
bulunursa, [o kişi] ölsün! Biz de efendime köle oluruz”.
10 [Adam] “Aslýnda dediðiniz gibi olmasý gerekir” dedi.
“Ancak [kadeh] kimin yanýnda bulunursa, o benim
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1 Yosef, evinin sorumlusuna talimat vererek “Adam-

kölem olur; diðerleriniz ise serbest kalýrsýnýz”.
11 Aceleyle her biri çuvalýný yere indirdi ve her biri
çuvalýný açtý.
12 [Adam] Ararken büyükten başladý ve küçükte
bitirdi. Kadeh Binyamin’in çuvalýnda bulunmuştu.
13 [Kardeşler kederle] Giysilerini yýrttýlar. Her biri
eşeðine bindi ve şehre döndüler.
14 Yeuda ve kardeşleri Yosef’in malikanesine geldiklerinde [Yosef] hala oradaydý. Kendilerini onun önünde
yere attýlar.
15 Yosef onlara “Bu yaptýðýnýz ne biçim iştir?” dedi.
“Benim gibi birinin fal bakarak gerçeði öðreneceðini
anlayamadýnýz mý?”
16 Yeuda “Efendime ne söyleyebiliriz” dedi. “Ne konuşabiliriz; masumiyetimizi nasýl ispatlayabiliriz? Anlaşýlan Tanrý, kullarýnýzýn [eski bir] suçunu ortaya çýkarmýş. Hepimiz efendime köle olmaya hazýrýz – hem biz,
hem de kadeh kimin elinde bulunduysa o”.
17 “Böyle bir şeyi yapmak bana yakýşmaz!” dedi.
“Kadeh kimin elinde bulunduysa, sadece o benim
kölem olacaktýr. Diðerleriniz ise selametle babanýza
çýkabilirsiniz”.
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Vayigaş
[78. Yosef Kimliðini Açýklýyor]
Yeuda ona [Yosef’e] yaklaştý ve “Lütfen, efendim”
dedi. “Bendeniz, efendime kişisel olarak bir şeyler söylemek ister. Lütfen bendenize öfkelenmeyin; çünkü siz týpký
Paro gibisiniz.
19 “Efendim kullarýna ‘Babanýz ya da kardeşiniz var mý?’
diye sormuştu.
20 Efendime ‘Yaşlý bir babamýz ve yaşlýlýðýnda doðmuş
küçük bir çocuðu var. Kardeşi ölünce annesinin çocuklarýndan bir tek o kaldý. Babasý bu yüzden onu [özellikle]
sever’ diye cevap vermiştik.
21 “Kullarýnýza ‘Onu bana getirin. [Meraklanmayýn]
Gözüm onun üstünde olacaktýr’ demiştiniz.
22 Efendime ‘Genç, babasýnýn yanýndan ayrýlamaz; çünkü
babasýný terk ettiði anda ölür’ demiştik.
23 [Ama siz] Kullarýnýza ‘Eðer en küçük kardeşiniz sizinle
birlikte inmezse, bir daha huzuruma çýkmayýn’ diye karşýlýk vermiştiniz.
24 “Kulunuz babama çýktýðýmýzda, efendimin sözlerini
kendisine ilettik.
25 Babamýz ‘Dönüp bize biraz yiyecek satýn alýn’ dediðinde,
26 ‘[Bu şekilde] Ýnemeyiz. [Sadece] En küçük kardeşimiz
18
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yanýmýzda olursa ineriz. Çünkü [sorumlu] adamýn huzuruna, yanýmýzda en küçük kardeşimiz olmaksýzýn çýkamayýz’ diye cevap verdik.
27 “Kulunuz babamýz bize [şöyle] dedi: ‘Siz de biliyorsunuz ki, eşim [Rahel] bana iki oðul doðurdu.
28 [Bunlardan] Biri yanýmdan ayrýldý ve anlaşýlan [vahşi
hayvanlarca] parçalandý. [Nitekim] O zamandan beri
onu görmedim.
29 şimdi bunu da önümden alýrsanýz ve başýna bir felaket
gelirse, ak saçýmý mezara kötülükle indirmiş olursunuz’.
30 “Ve şimdi; kulunuz babama vardýðýmda genç yanýmýzda olmayacak. Oysa [babamýn] caný, [oðlunun] canýna
baðlý!
31 Gencin [yanýmýzda] olmadýðýný gördüðü anda ölecektir!
Ve [biz] kullarýnýz, kulunuz babamýzýn ak saçýný mezara
kederle indirmiş olacaðýz!
32 Ayrýca bendeniz ‘Onu sana getirmezsem, babama karşý
tüm zamanlar için günah işlemiş olacaðým’ diyerek,
babamýn önünde gence kefil oldum.
33 “şimdi – Lütfen bendeniz, gencin yerine size köle olarak
kalsýn; genç de kardeşleriyle birlikte [babasýna] çýksýn.
34 Çünkü, genç yanýmda yokken babama nasýl çýkarým?
Babamýn çekeceði sýkýntýyý görmeye dayanamam!”
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Yosef duygularýna daha fazla hakim olamadý. Tüm
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hizmetkarlarý orada olduklarý için “Herkesi dýşarý
çýkarýn!” diye baðýrdý. Böylece Yosef kendisini kardeşlerine tanýttýðý zaman, yanýnda [yabancý] kimse yoktu.
2 Öyle yüksek bir sesle aðlamaya başladý ki, Mýsýrlýlar
duydular. [Bu beklenmedik durumla ilgili haberi]
Paro’nun saray personeli de duydu.
3 Yosef, kardeşlerine “Yosef’im ben!” dedi. “Babam hala
hayatta mý?”
Kardeşleri onun önünde öylesine allak bullak olmuşlardý ki, ona cevap bile veremediler.
4 Yosef, kardeşlerine “Lütfen yaklaşýn bana” dedi. Yaklaştýklarýnda, “Ben, kardeşiniz Yosef’im. Hani beni
Mýsýr’a satmýştýnýz.
5 şimdi – beni buraya sattýðýnýz için üzülmeyin; kendinizi
suçlamayýn. Çünkü [anlaşýlan] Tanrý beni, hayat kurtarmak amacýyla, sizden önce göndermiş! 6 Zira bölgede iki
yýldýr kýtlýk var ve daha beş yýl boyunca ne toprak sürülebilecek, ne de hasat olacak.
7 Tanrý, ülkede varlýðýnýzýn sürmesini garantilemek ve sizi
olaðanüstü yollarla kurtarmak üzere hayatta tutmak için
beni sizden önce gönderdi.
8 “şimdi – Beni buraya gönderen siz deðilsiniz; aslýnda
Tanrý’dýr. [Tanrý] beni Paro’nun başveziri, tüm hükümetinin efendisi ve tüm Mýsýr Ülkesi’nin hakimi yaptý.
9 “Acele edin ve babama çýkarak, kendisine şöyle deyin:
‘Oðlun Yosef şöyle dedi: Tanrý beni tüm Mýsýr’ýn efendisi
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yaptý. Bana gel – durma!
10 Goşen bölgesinde oturacak ve bana yakýn olacaksýn –
sen, çocuklarýn, torunlarýn, davarýn, sýðýrýn ve sana ait
olan her şey.
1 Senin, ailen ve sana ait olan her şeyle birlikte fakirleşmemen için, orada tüm ihtiyaçlarýný karşýlayacaðým – çünkü
daha beş yýl kýtlýk var’.
12 “[Kardeşlerim;] Ýşte – hem siz hem de kardeşim Binyamin – size bizzat konuştuðumu gözlerinizle görüyorsunuz.
13 Babama, Mýsýr’daki yüksek mevkiimle ilgili her şeyi ve
tüm gördüklerinizi anlatýn. Acele edin ve babamý buraya
getirin”.
14[Bu sözlerin ardýndan, Yosef] Kardeşi Binyamin’in
omuzlarýna düşüp aðladý. Binyamin de onun omuzlarýnda aðladý.
15 [Yosef] Sonra tüm kardeşlerini öptü ve onlarýn
[omuzlarý] üzerinde aðladý. Sonrasýnda kardeşleri
onunla söyleştiler.
16 Haber Paro’nun sarayýnda yayýldý: “Yosef’in kardeşleri geldi!” [Bu durum] Gerek Paronun, gerekse de
danýşmanlarýnýn hoşuna gitti.
17 Paro Yosef’e, “Kardeşlerine şöyle söyle:” dedi. “şunu
yapýn: Hayvanlarýnýzý [erzakla] yükleyin, gidip Kenaan
Ülkesi’ne varýn.
18 Babanýzý ve ailelerinizi de alýp bana gelin. Size Mýsýr
Ülkesi’nin en iyi bölgesini vereceðim. Ülkenin en iyi ürün-

lerini yiyeceksiniz.
19 Sen ise [Yosef; tarafýmdan] emir aldýn. [Kardeşlerine
şöyle diyeceksin:] ‘şunu yapýn: Mýsýr Ülkesi’nden kendinize, çocuklarýnýz ve eşleriniz için arabalar alýn. Babanýzý da
taşýyýp gelin.
20 Mallarýnýzý dert etmeyin; zira tüm Mýsýr Ülkesi’nin en
iyi bölgesi, sizindir’”.
21 Yisrael’in oðullarý bunu yapmayý kabul ettiler. Yosef,
Paro’nun emri üzerine onlara arabalar verdi. Ayrýca
onlara yol için yolluk da verdi.
22 [Kardeşlerinin] Hepsine takým elbiseler verdi. Binyamin’e ise 300 parça gümüş ve beş takým elbise verdi.
23 Babasýna da şunlarý gönderdi: Mýsýr’ýn en iyi ürünlerini taşýyan on [erkek] eşek ile, babasýnýn yolculuðu
için buðday, ekmek ve yiyecek taşýyan on dişi eşek.
24 Kardeşlerini yolcu etti ve yola çýktýlar. [Çýkarlarken] Onlara “Yolda tartýşmayýn” dedi.
25 [Kardeşler] Mýsýr’dan kuzeye çýktýlar ve Kenaan
Ülkesi’ne, babalarý Yaakov’a geldi- ler.
26 Ona [olanlarý] anlattýlar: “Yosef hala hayatta! Üstelik tüm Mýsýr Ülkesi’nin hakimi!” dediler.
[Yaakov’un] Kalbi hissizleşti; çünkü onlara inanamamýştý.
27 Sonra, Yosef’in, kendile- rine konuşmuş olduðu
tüm sözlerini ona aktardýlar. Yosef’in, kendisini taşýmak üzere göndermiş olduðu arabalarý da görünce,
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babalarý Yaakov’un ruhu canlandý.
28 “Ne büyük [olay]!” dedi Yisrael. “Oðlum Yosef hala
yaşýyor! Ölmeden önce gidip onu göreyim!”

disiyle birlikte Mýsýr’a getirdi.
[79. Yaakov’un Ailesi]

Yisrael, kendisine ait olan her şeyle birlikte
yolculuða başladý ve Beer-şeva’ya geldi. [Orada,]
Babasý Yitshak’ýn Tanrýsý’na hayvanlar kesti.
2 Tanrý, bir gece vizyonunda Yaakov’a konuştu. “Yaakov! Yaakov!” dedi.
“Efendim”
3 “Ben, babanýn Tanrýsý – Tanrý’yým. Mýsýr’a inmekten
korkma. Çünkü seni orada büyük bir ulus haline getireceðim.
4 Mýsýr’a seninle birlikte inecek, ayrýca seni oradan kesinlikle çýkaracaðým. Yosef, elini [senin] gözüne yerleştirecektir”.
5 Yaakov Beer-şeva’dan yola çýktý. Yisrael’in oðullarý,
babalarý Yaakov’u, [kendi] çocuklarýný ve eşlerini,
Paro’nun onu [Yaakov’u] taşýmak üzere göndermiş
olduðu arabalarla taşýdýlar.
6 Sürülerini ve Kenaan Ülkesi’nde edindikleri servetlerini aldýlar ve Mýsýr’a geldi- ler – Yaakov ve onunla
birlikte tüm soyu.
7 [Yaakov], Yanýna oðullarýný ve erkek torunlarýný
[aldý]; kýzlarýný, kýz torunlarýný ve tüm soyunu da ken-

Mýsýr’a gelen Yisrael Halký’nýn isimleri şunlardýr:
Yaakov ve oðullarý.
Yaakov’un Behor oðlu Reuven’di.
9 Reuven’in oðullarý: Hanoh, Palu, Hetsron ve Karmi.
10 şimon’un oðullarý: Yemuel, Yamin, Oad, Yahin,
Tsohar ve Kenaani kadýnýn oðlu şaul.
11 Levi’nin oðullarý: Gereşon, Keat ve Merari.
12 Yeuda’nýn oðullarý: Er, Onan, şela, Perets ve Zerah.
Er ve Onan Kenaan Ülkesi’nde ölmüşlerdi. Perets’in
oðullarý olmuştu: Hetsron ve Hamul.
13 Yisahar’ýn oðullarý: Tola, Puva, Yov ve şimron.
14 Zevulun’un oðullarý: Sered, Elon ve Yahleel.
15 Bu sayýlanlar, Lea’nýn, Padan Aram’da Yaakov’a
doðurduðu oðullarýdýr. Ayrýca [Yaakov’un] kýzý Dina
[da katýldýðýnda, Yaakov’un] Tüm oðullarý ve kýzlarý
[ayrýca torunlarý] ile birlikte, nüfus [şu aşamada]
33’tür.
16 Gad’ýn oðullarý: Tsifyon, Hagi, şuni, Etsbon, Eri,
Arodi ve Areli.
17 Aşer’in oðullarý: Yimna, Yişva, Yişvi ve Beria; [ayrýca] kýzkardeşleri Serah. Beria’nýn oðullarý: Hever ve
Malkiel.
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Bu sayýlanlar, Lavan’ýn, kýzý Lea’ya verdiði Zilpa’nýn
oðullarýdýr. [Zilpa] Bunlarý Yaakov’a doðurdu – [torunlarla birlikte] 16 kişi.
19 Yaakov’un eşi Rahel’in oðullarý: Yosef ve Binyamin.
20 Yosef’in Mýsýr Ülkesi’nde, On rahibi Poti Fera’nýn
kýzý Asenat’ýn ona doðurduðu oðullarý oldu: Menaşe
ve Efrayim.
21 Binyamin’in oðullarý: Bela, Beher, Aşbel, Gera,
Naaman, Ehi, Roş, Mupim, Hupim ve Ard.
22 Bu sayýlanlar, Rahel’in, Yaakov’a doðan oðullarýdýr
– [torunlarla birlikte] tamamý 14 kişi.
23 Dan’ýn oðullarý: Huşim.
24 Naftali’nin oðullarý: Yahtseel, Guni, Yetser ve şilem.
25 Bu sayýlanlar, Lavan’ýn, kýzý Rahel’e verdiði Bila’nýn
oðullarýdýr. [Bila] Bunlarý Yaakov’a doðurdu – [torunlarla birlikte] tamamý 7 kişi.
26 Böylece, doðrudan [Yaakov’un] soyundan olan ve
Yaakov’la birlikte Mýsýr’a gelen kişilerin tamamý –
Yaakov’un oðullarýnýn eşleri haricinde – toplam 66
kişidir.
27 Yosef’in, Mýsýr’da kendisine doðan oðullarý da iki
kişiydi. Böylece Yaakov’un Mýsýr’a gelen ailesinin
tamamý, 70 kişidir.

[80. Yaakov’un Mýsýr’a Gelişi]

18

[Yaakov] Yeuda’yý, Goşen’de kendisinden önce
hazýrlýk yapmasý için önden Yosef’e gönderdi. [Diðerleri ise] Goşen bölgesine [daha sonra] vardýlar.
29 Yosef savaş arabasýný [bizzat] koşumladý ve babasýný
karşýlamak üzere Goşen’e çýktý. Ona [babasýna] göründü ve [onun] omuzlarýna düştü. Uzun bir süre omuzlarýnda aðladý.
30 Yisrael Yosef’e “Yüzünü ve hala hayatta olduðunu
gördükten sonra, artýk [huzurla] ölebilirim” dedi.
31 Yosef, kardeşlerine ve babasýnýn ev halkýna “Çýkýp
Paro’ya anlatayým” dedi. “Ona [şöyle] diyeceðim: ‘Kenaan Ülkesi’ndeki kardeşlerim ve babamýn ev halký bana
geldiler.
32 Bu adamlar davar çobanýdýrlar ve [Kenaan’da] hayvancýlýkla uðraşýrlardý. Davarlarýný, sýðýrlarýný ve kendilerine ait her şeyi de [beraberlerinde] getirdiler’.
33 “Paro sizi çaðýrtýp ‘Ne iş yaparsýnýz?’ dediðinde, 34
‘Kullarýnýz, hayvancýlýkla uðraştýlar – çocukluðumuzdan
şimdiye kadar; hem biz hem babalarýmýz’ diyeceksiniz.
Böylece Goşen’de yerleşebilmeniz mümkün olacak. Zira
davar çobanlýðý Mýsýr’da tabudur”.
28
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Yosef gelip Paro’ya anlattý. “Babam, kardeşlerim,
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davarlarý, sýðýrlarý ve kendilerine ait olan her şey Kenaan
Ülkesi’nden geldiler” dedi. “şu anda Goşen bölgesindeler”.
2 Kardeşleri arasýndan beş kişi seçmişti. Onlarý Paro’ya
takdim etti.
3 Paro [Yosef’in] kardeşlerine “Ne iş yaparsýnýz?” diye
sordu.
“Kullarýn davar çobanýdýr – hem biz hem de babalarýmýz”
diye cevap verdiler Paro’ya.
4 “Bu ülkede bir süre kalmak için geldik” diye açýkladýlar
Paro’ya. “Çünkü kýtlýk Kenaan’da oldukça aðýr olduðundan, kullarýnýzýn davarý için otlak yok. Lütfen kullarýnýzýn
Goşen bölgesinde yerleşmelerine izin veriniz”.
5 Paro Yosef’e “Baban ve kardeşlerin sana gelmişler”
dedi.
6 “Mýsýr ülkesi önündedir. Babaný ve kardeşlerini ülkenin
en iyi bölgesine yerleştir; Goşen bölgesinde yerleşsinler.
Aralarýnda yetenekli olduðunu bildiðin kişiler varsa, onlarý
benim sürülerimin yönetimine atarsýn”.
7 Yosef, babasý Yaakov’u getirdi ve onu Paro’nun
huzuruna çýkardý. Yaakov Paro’yu mübarek kýldý.
8 Paro, Yaakov’a “Kaç yaşýndasýn?” diye sordu.
9 “Hayattaki yolculuðum 130 yýl sürdü” diye cevapladý
Yaakov. “Yaşantýmýn günleri oldukça az ve zor oldu.
Babalarýmýn hayat içindeki yolculuklarýnda yaşadýklarý
kadar uzun yaşamadým”.
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Yaakov sonra Paro’yu mübarek kýldý ve huzurundan ayrýldý.
11 Yosef, babasý ve kardeşlerini yerleştirdi. Onlara
Paro’nun emrettiði üzere, Mýsýr ülkesinde, ülkenin en
iyi bölgesindeki Rameses topraklarýnda arazi verdi.
12 Yosef, babasýnýn, kardeşlerinin ve babasýnýn ailesinin tümünün ihtiyaçlarýný, en küçüklerine kadar karşýladý.
13 Bölgenin hiçbir yerinde ekmek bulunamýyordu; zira
kýtlýk çok aðýrdý. Mýsýr ve Kenaan ülkeleri [halklarý]
kýtlýktan dolayý kýrýlýyordu.
14 Yosef, Mýsýr ve Kenaan ülkelerinde bulunan tüm
parayý, [bu halklarýn] satýn aldýklarý buðdaya karşýlýk
olarak topladý. Yosef [tüm] bu parayý Paro’nun hazinesine getirdi.
15 Mýsýr ve Kenaan ülkelerinin parasý tamamen bittiðinde, tüm Mýsýr Yosef’e gelip “Bize ekmek verin! Sýrf
para sýfýrlandý diye neden karşýnýzda ölelim?” dediler.
16 Yosef “Sürülerinizi getirin. Madem para sýfýrlandý, o
zaman size [ihtiyacýnýzý] sürülerinize karşýlýk veririm”
dedi.
17 Sürülerini Yosef’e getirdiler ve Yosef onlara, atlar,
davar ve sýðýr sürüleri ile eşekler karşýlýðýnda ekmek
verdi. O yýl boyunca, tüm sürüleri karşýlýðýnda onlarý
ekmekle geçindirdi.
18 O yýl sona erdi. Ýkinci yýlda ona gelip “Efendimizden
10
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hiçbir şeyi esirgeyecek deðiliz” dedi- ler. “Ancak paranýn
bitmesi ve hayvanlarýn efendimize devredilmesiyle, kurumuş vücutlarýmýz ve topraðýmýzdan başka efendimize
verecek bir şeyimiz kalmadý.
19 Hem biz hem de topraðýmýz – neden gözünüzün önünde
ölüp gidelim? Bizi ve topraðýmýzý ekmek karşýlýðýnda satýn
alýn. Bizler Paro’nun kölesi olalým; topraðýmýz da [ona ait
olsun]. Bize tohum verin! Yaşayalým ve ölmeyelim! Toprak da ýssýzlaşmasýn!”
20 Yosef [bunun üzerine] Mýsýr’ýn tüm [tarým] topraklarýný Paro’nun malý haline getirdi. Zira kýtlýðýn kuvvetine dayanamadýðý için herkes tarlasýný satmýştý.
Böylece ülke Paronun [şahsi mülkü] oldu. 21 [Yosef,]
Halký da Mýsýr sýnýrýnýn bir ucundan diðerine kadar,
şehirlere taşýdý.
22 Sadece rahiplerin topraðýný satýn almamýştý. Çünkü
rahiplerin Paro tarafýndan öngörülmüş [yiyecek] paylarý vardý. Paro’nun kendilerine verdiði payý yiyorlardý
ve bu yüzden topraklarýný satmadýlar.
23 Yosef halka “Bakýn; bugün hem sizi hem de topraklarýnýzý Paro’nun malý haline getirdim” dedi. “Ýşte size
tohum; topraðý ekin.
24 Ýleride, ürünlerden beşte birlik bir bölümü Paro’ya vereceksiniz. [Kalan] Dört pay ise – gerek topraðý ekmeniz için
tohum, gerekse de hem kendinize, hem de ev halkýnýza ve
çocuklarýnýza yiyecek olarak – size ait olacak”.

25 “Hayatýmýzý kurtardýnýz!” dediler. “Efendimizin gözün-
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de beðeni kazanalým; [seve seve] Paro’nun köleleri oluruz”.
26 Yosef bunu, bugüne kadar [geçerli olan] bir kanun
olarak belirledi. [Buna göre:] Mýsýr’ýn [tarým] topraðýnýn [üzerinde yetişen ürünlerin] beşte biri Paro’ya
aittir. Ancak, sadece rahiplerin topraklarý Paro’ya ait
deðildir.
27 [Bu arada, yeni oluşmaya başlayan] Yisrael [halký],
Mýsýr ülkesindeki Goşen bölgesinde yerleşti. Orada
mülk edindiler. Çok verimli oldular ve sayýca fazlasýyla [ve hýzlý bir şekilde] çoðaldýlar.

Vayhi

Bundan kýsa bir süre sonra, [birisi] Yosef’e
“Baban rahatsýz” dedi. [Yosef, babasýna giderken]
Yanýna iki oðlunu, Menaşe’yi ve Efrayim’i aldý.
2 Yaakov’a “Oðlun Yosef sana geldi” diye bildirilince,
Yisrael gücünü toparladý ve yataðýnda dik oturdu.
3 Yaakov Yosef’e, “Her-şeye-Kadir-Tanrý, bir keresinde,
Kenaan Ülkesi’ndeki Luz’da bana görünmüş ve beni

mübarek kýlmýştý” dedi.
4 “Bana ‘Seni verimli kýlýp çoðaltacaðým. Seni halklar topluluðu haline getireceðim ve bu ülkeyi ardýndan gelecek
olan nesline ebedi bir mülk olarak vereceðim’ demişti.
5 “şimdi; Mýsýr’a, sana gelişimden önce, Mýsýr Ülkesi’nde
sana doðan iki oðlun, benimdirler. Efrayim ve Menaşe,
týpký Reuven ve şimon gibi, benim sayýlacaklar.
6 Fakat onlarýn ardýndan çocuðun doðarsa, onlar senin
sayýlacaklar ve miraslarýný [büyük] kardeşlerinin paylarýndan alacaklar.
7 “Ben ise – Padan Aram’dan gelişimde, Kenaan Ülkesi’nde, Efrat’a henüz kýsa bir mesafe kalmýşken, Rahel
aniden öldü. Onu orada, Efrat (Bet-Lehem) yolunda
gömdüm”.
8 Yisrael, Yosef’in oðullarýný görünce “Bunlar kim?”
diye sordu.
9 Yosef babasýna “Onlar, Tanrý’nýn bana burada vermiş
olduðu oðullarýmdýr” dedi.
“Onlarý bana getir lütfen” dedi [Yaakov]. “Onlarý mübarek kýlayým”.
10 Yisrael’in gözleri, yaşlýlýktan dolayý aðýrlaşmýştý ve
göremiyordu. [Yosef, oðullarýný] Ona yaklaştýrdýðý
zaman, [Yisrael] onlarý öpüp kucakladý.
11 Yisrael, Yosef’e “Yüzünü görmeyi ummuyordum bile”
dedi. “Ama işte, Tanrý bana senin çocuklarýný bile gösterdi”.
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[81. Yaakov’un son günleri]
Yaakov, Mýsýr Ülkesi’nde 17 yýl yaşadý. Yaakov’un
hayatý toplam 147 yýla ulaştý.
29 Yisrael, ölümünün yaklaştýðýný anladýðý zaman,
oðlunu – Yosef’i – çaðýrttý ve ona “Bana iyilik yapmak
istiyorsan, elini uyluðumun altýna yerleştir” dedi. “Bana
şefkat ve doðrulukla davran ve lütfen beni Mýsýr’da
gömme.
30 Babalarýmla birlikte yatayým. Beni Mýsýr’dan [dýşarý]
taşý ve onlarýn mezarlarýnda göm”.
“Sözlerine uygun davranacaðým”
31 “Bana yemin et”.
[Yosef, Yaakov’a] Yemin etti ve Yisrael yataðýn başucuna doðru eðildi.
28

48

1

Yosef onlarý, [babasýnýn] kucaðýndan aldý ve yüz
üstü yere eðildi.
13 Yosef sonra ikisini – Efrayim’i kendi saðýna (Yisrael’in soluna); Menaşe’yi de kendi soluna (Yisrael’in
saðýna) – aldý ve ona [babasýna] yaklaştý.
14 Yisrael sað elini uzattý ve küçük oðul [olmasýna raðmen] Efrayim’in başýna, sol elini ise Menaşe’nin başýna koydu. Menaşe Behor olmasýna karşýn, [Yisrael]
ellerini [bilinçli olarak] çaprazlamýştý.
15 [Yaakov] Yosef’i mübarek kýldý ve şöyle dedi: “Ey,
babalarýmýn – Avraam ve Yitshak’ýn – Önü’nde gittikleri
Tanrý! Ey, kendimi bildiðim andan bugüne kadar bana
çobanlýk eden Tanrý!
16 Beni tüm kötülüklerden kurtaran melek, bu çocuklarý
mübarek kýlsýn. Hem benim ismim, hem de babalarým
Avraam ve Yitshak’ýn isimleri, onlarla anýlsýn. Ve yeryüzünde balýklar gibi çoðalsýnlar”.
17 Yosef, babasýnýn, sað elini Efrayim’in başýna koyduðunu görümüştü. Bundan hoşlanmadý. Babasýnýn
elini, Efrayim’in başýndan kaldýrýp Menaşe’nin başýna
geçirmeye çalýştý.
18 “Böyle deðil baba” dedi Yosef babasýna. “Çünkü
Behor olan diðeridir. Sað elini onun başýna koy”.
19 Ancak babasý reddederek “Biliyorum oðlum, biliyorum” dedi. “[Behor olan – ] O da bir halk haline gelecek.
O da büyüklük elde edecek. Ancak küçük kardeşi ondan

daha büyük olacak ve soyu uluslar arasýnda ünlenecek”.
20 [Yaakov] O gün onlarý şöyle mübarek kýldý: “[Gelecekte, tüm Bene-] Yisrael seninle mübarek kýlacak ve
‘Tanrý seni Efrayim ve Menaşe gibi yapsýn’ diyecek”.
[Böylece Yisrael, yine bilinçli olarak] Efrayim’i, Menaşe’nin önüne koydu.
21 Yisrael, Yosef’e “Bak; ben ölmek üzereyim” dedi.
“Tanrý sizinle olacak ve sizi babalarýnýzýn topraklarýna
geri getirecektir.
22 Ve ben sana, kardeşlerinin paylaşýmýndan ayrý olarak,
Emori’nin elinden, kýlýcýmla ve yayýmla almýş olduðum
şehem’i veriyorum”.
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[82. Berahalar: Reuven, şimon, Levi]

49

Yaakov, oðullarýný çaðýrttý. [Geldiklerinde]
“Toplanýn ve sizlere, tarih boyunca başýnýza gelecekleri
anlatayým” dedi.
2 “Bir araya gelin ve dinleyin Yaakov’un oðullarý; babanýz
Yisrael’i dinleyin!
3 “Reuven; Behorumsun sen; kuvvetim ve erkekliðimin
başlangýcý. Mevkide en üstün ve güçte en üstün.
4 [Fakat] Su gibi tezcanlý [olduðun için] üstün olmayý
sürdürmeyeceksin. Çünkü babanýn yataklarýný taşýmýş ve
döşeðime Çýkan’ýn Kutsiyeti’ni ihlal etmiştin.
5 “şimon ve Levi ikilidirler. Silahlanýşlarý çalýntý bir sanattýr.
1

Ruhum onlarýn entrikalarýna katýlmasýn; onlarýn toplanýşlarýyla bir olma, ey onurum! Çünkü öfkeleriyle insanlarý öldürdüler, [düşüncesizce] istekleriyle boðalarý sakatladýlar.
7 Öfkelerine lanet olsun – çünkü yoðundur; ve gazaplarýna [lanet olsun] – çünkü insafsýzdýr. Onlarý Yaakov’da
böleceðim; ve Yisrael’de daðýtacaðým.

[84. Zevulun]

6

“Zevulun, deniz kýyýlarýnda barýnacak; gemilere liman
olacak, sýnýrý Tsidon’a kadar uzanacak.
13

[85. Yisahar]
“Yisahar, heybeler arasýnda uzanan, kuvvetli kemiklere
sahip bir eşektir.
15 Dinlencenin iyi, ülkenin hoş olduðunu gördü; ama yine
de omzunu yük taşýmak üzere eðdi ve sözleşmeli hizmetkar
oldu.
[86. Dan]
14

[83. Yeuda]
“Yeuda; sen – kardeşlerin sana itaat edecekler. Elin düşmanýnýn ensesinde olacak; babanýn oðullarý sana doðru
eðilecekler.
9 “Genç arslan Yeuda; avýn üstünden yükseldin oðlum!
Bir arslan gibi – heybetli bir arslan gibi çömelip uzanýr.
Onu kaldýrmaya kim cesaret edebilir?
10 “Son sükunet gelene kadar, ne kraliyet asasý Yeuda’dan
ayrýlacak, ne de yasama onun soyundan. Ve [o zaman]
halklar ona itaat edecekler.
11 “Sýpasýný asmaya baðlar, [dişi] eşeðinin yavrusunu da
asma dalýna. Giysisini şarapla yýkar, cübbesini ise üzümün kanýyla.
12 Gözleri şaraptan daha parýltýlýdýr, dişleri de sütten daha
beyaz.
8
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“Dan, halký için çarpýşacak; týpký Yisrael’in diðer kabilelerinden biri gibi.
17Dan, yolda bir yýlan – patikada atýn topuklarýný sokup
binicisini geriye düşürten bir engerek olacak.
18 Kurtarýşýný ümitle bekliyorum, ey Tanrým!
16

[87. Gad]
“Akýncýlar Gad’a saldýracak; ancak o, onlarýn topuðuna saldýracak.
19
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[88. Aşer]
“Aşer’den gelecek en zengin yiyecekler; krallara yaraşýr
lezzetli yiyecekleri o saðlayacak.
20

berahayý, dünyanýn tepelerinin uçlarýna kadar aştý. [Bu
berahalar] Yosef’in başý, ‘kardeşleri arasýnda seçkin olan’ýn
[Yosef’in] alný için gerçekleşsinler.
[91. Binyamin; Ýlk kitabýn sonu]

[89. Naftali]

“Verimli bir oðuldur Yosef. Kaynak başýnda bulunan ve
dallarý duvarýn üstünden aşan ve -rimli bir asmadýr.
23 “[Ýnsanlar, Yosef’in hayatýný] Acýlaştýrdýlar ve [ona]
muhalif oldular; didişme ustalarý onu hedeflediler.
24 Fakat kararlýlýðýndan ödün vermedi ve [sonunda] kollarý altýnlarla bezendi. [Tüm bunlar] Yaakov’un Kahramaný’nýn Eli’nden çýktý; ve ondan sonra [Yosef] bir çoban,
Yisrael’in temel taşý oldu.
25 “[Tüm bunlar] Babanýn Tanrýsý’ndan [kaynaklandý;
ve O sana yine] yardým edecektir. [Kalbin] Her-şeye-Kadir ile [idi; dolayýsýyla O] seni mübarek kýlacaktýr. Yukarýdan göklerin bereketi ile, derinlerde yatan suyun bereketi
– göðüslerin ve rahimlerin bereketi [senin olacaktýr].
26 “Babanýn verdiði beraha, benim ebeveynimin verdiði

“Binyamin yýrtýcý bir kurttur. Sabahleyin avýndan yer,
akşamýna da ganimeti daðýtýr”.
28 Tüm bunlar, Yisrael’in kabileleridir, [toplamda]
oniki tane. Ve babalarýnýn onlarý mübarek kýlarken
onlara söyledikleri de bunlardýr. [Yaakov] Her birini
kendisine uygun bir berahayla mübarek kýlmýştýr.
29 [Yaakov, bundan sonra] Onlara son direktiflerini
verdi. Onlara “Ben halkýma katýlý-yorum” dedi. “Beni
Hiti [milletinden] Efron’un arazisindeki maðarada gömmek üzere, babalarýma götürün.
30 Bu, Kenaan Ülkesi’nde, Mamre’nin bitişiðindeki Mahpela arazisindeki maðaradýr. Avraam [maðarayý, o] arazinin yanýnda, Hiti Efron’dan mezarlýk arsasý olarak satýn
almýştý.
31 Avraam’ý ve eşi Sara’yý oraya gömmüşlerdi, Yitshak’ý
ve eşi Rivka’yý oraya gömmüşlerdi ve ben de Lea’yý oraya
gömmüştüm.
32 “Araziyle içindeki maðaranýn satýn alým işlemi, Het
oðullarýnýn elinden gerçekleşmişti”.
33 Yaakov oðullarýna son direktiflerini vermeyi böyle-
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27

“Naftali, serbestçe koşan ve güzel sözler daðýtan bir
karacadýr.
21

[90. Yosef]
22

ce tamamladý. Ayaklarýný yataðýn içine topladý, son
nefesini verdi ve halkýna katýldý.

Yosef babasýnýn yüzü üzerine kapandý. Orada
aðladý ve onu öptü.
2 Yosef sonra hizmetkarlarýna – anatomi uzmanlarýna
– babasýný mumyalamalarýný emretti. Uzmanlar, Yisrael’i mumyaladýlar.
3 Kýrk gün doldu; zira mumyalama için gereken gün
sayýsý buydu. Mýsýr, onun [Yaakov] için yetmiş gün
aðladý.
4 Yas günleri geçince, Yosef Paro’nun ev halkýna başvurdu ve şöyle dedi: “Eðer mümkünse, lütfen Paro’ya şu
kişisel mesajý iletin:
5 Babam bana, ‘Bak ben ölüyorum; beni Kenaan Ülkesi’nde kendime kazmýş olduðum mezarýma – tam oraya
göm’ diyerek yemin ettirdi. şimdi; izin verirseniz, çýkýp
babamý gömeyim ve geri geleyim”.
6 Paro “Çýk ve sana yemin ettirdiði üzere babaný göm”
dedi.
7 Yosef babasýný gömmek üzere kuzeye çýktý; Paro’nun
tüm bakanlarý, sarayýnýn ileri gelenleri ve Mýsýr’ýn tüm
diðer ileri gelenleri de onunla çýktýlar.
8 Yosef’in tüm ailesi, kardeşleri ve babasýnýn ailesi [de

onunla gittiler ve] sadece küçük çocuklarýný, davarlarýný ve sýðýrlarýný Goşen bölgesinde býraktýlar.
9 Onunla [Yosef’le] birlikte ayný zamanda bir araba
grubu ve süvariler de çýkmýştý. Kortej fazlasýyla görkemliydi.
10 Yarden’in kýyýsýnda bulunan Goren Aatad’a geldiler. Burada [Yaakov’u] büyük ve görkemli bir törenle
methettiler. [Yosef] Babasý için yedi gün boyunca yas
tuttu.
11 Kenaan Ülkesi’nde oturanlar Goren Aatad’daki
yasý gördükleri zaman “Bu, Mýsýr için oldukça aðýr bir
yas” dediler. Yarden’in kýyýsýndaki bu yere, bu yüzden
Avel Mitsrayim adý verildi.
12 [Yaakov’un] Oðullarý ona, aynen kendilerine emretmiş olduðu şekilde davrandýlar.
13 Oðullarý onu Kenaan Ülkesi’ne taşýdýlar ve onu
Mahpela arazisindeki maðaraya gömdüler. Avraam
Mamre’nin bitişiðindeki bu araziyi, Hiti Efron’dan
mezarlýk arsasý olarak satýn almýştý.
14 Babasýný gömdükten sonra, Yosef Mýsýr’a döndü –
o, kardeşleri ve babasýný gömmek üzere kendisiyle
çýkan herkes.
15 Yosef’in kardeşleri, babalarý ölünce [bunun olasý
sonuçlarýný] fark ettiler. “Ya Yosef bize kin duyuyorsa?”
dediler. “Ona etmiş olduðumuz tüm kötülüðün karşýlýðýný
vermek isteyecektir”.
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1

Yosef’e [ulaklar göndererek, ona şöyle] söylenmesini emrettiler: “Baban, ölümünden önce [bize] şöyle bir
direktif vermişti:
17 ‘Yosef’e şöyle deyin: Lütfen; kardeşlerinin sana kötülük
yaptýklarýndaki kindarca davranýşlarýný ve günahlarýný
baðýşla’. şimdi – lütfen, babanýn Tanrýsý’nýn kullarýnýn bu
kindarca davranýşýný baðýşla”.
[Ulaklar] Kendisine konuştuklarýnda Yosef aðladý.
18 Daha sonra kardeşleri de gelip kendilerini onun
önünde yere attýlar ve “Ýşte!” dedi -ler, “Senin kölelerin
olmaya hazýrýz!”
19 Yosef onlara “Korkmayýn” dedi. “Yani – ben Tanrý’nýn yerini alabilir miyim?
20 Belki siz bana kötülük etmeyi düşündünüz; ama Tanrý
sonucunu iyi yaptý. [Tanrý’nýn bunu] Büyük bir toplumu
hayatta tutmak için yaptýðý bugün gibi açýk!
21 Dolayýsýyla korkmayýn. Hem sizin hem de çocuklarýnýzýn
ihtiyaçlarýný ben karşýlayacaðým”. [Yosef böylece] Onlarý
yatýştýrarak kalplerine konuştu.
22 Yosef Mýsýr’da kaldý – o ve babasýnýn ailesi. Yosef’in
yaşamý 110 yýl sürdü.
23 Yosef, Efrayim’in torunlarýný gördü; ayný zamanda
Menaşe’nin oðlu Mahir’in oðullarý da Yosef’in kucaðýnda doðdu.
24 Yosef kardeşlerine “Ben ölmek üzereyim” dedi. “Tanrý
sizi mutlaka hatýrda tutacak ve sizi bu ülkeden, Avraam,

Yitshak ve Yaakov’a [vereceðine dair] yemin etmiş olduðu
ülkeye çýkaracak”.
25 Yosef sonra Bene-Yisrael’e “Tanrý sizi mutlaka
hatýrýnda tutacak; [o zaman] kemiklerimi buradan çýkaracaksýnýz” diyerek yemin ettirdi.
26 Yosef 110 yaşýnda öldü. Onu mumyaladýlar ve
Mýsýr’da bir sandukaya yerleştirdiler.
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Roş Hodeş Peraşası
Bamidbar 28:1-15

28

Özel günlerde okunan Peraşalar
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Tanrý Moşe’ye konuşup şöyle dedi:
2 “Bene-Yisrael’e talimat ver ve onlara şunlarý söyle:
Memnuniyetle kabul edeceðim Yakýlan-Korbaným’ý
belirlenmiş zamanýnda getirmeye özen gösterin.
3 Onlara söyle: Tanrý için getirmeniz gereken yakýlan-korban şudur: Daimi Ola-korbaný olarak, her gün
birer yaşýnda kusursuz iki [erkek] kuzu.
4 Bir kuzuyu sabahleyin, ikinci kuzuyu da akşama
doðru yap.
5 Ayrýca Minha olarak, 1/4 in elle ezilmiş zeytin yaðýyla yoðrulmuş 1/10 efa en iyi un [getir].
6 Daimi Ola-korbaný, Sinay Daðý’nda Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði şekilde yapýlmýş olan yakýlan-korban [ile aynýdýr].
7 [Bu korbanýn] Nesehi, bir kuzu için 1/4 in [şaraptýr.
Bu] sert içkiyle Tanrý için yapýlan Neseh’i, Kutsal’da
[Mizbeah’ta] dök.
8 Ýkinci kuzuyu da akşama doðru yap. [Bu kuzuyu]
Sabahki Minha ve Neseh’in aynýsýyla yapacaksýn [ve
bu,] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-korban [olacak].
1
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şabat günü buradan başlanýr.

Hanuka Peraşası

şabat gününde; [yukarýdakine ek olarak] birer yaşýnda iki kusursuz [erkek] kuzu; Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en iyi un ve Nesehini [getir].
10 Her şabat’ýn Ola-korbaný, [sadece] ait olduðu
şabat’ta, Daimi Ola-korbaný ve Nesehi’ne ek olarak
[getirilecektir].
11 Roş-Hodeş’lerinizde, Tanrý için Ola-korbaný olarak
iki genç boða, bir koç ve birer yaşýnda yedi kusursuz
[erkek] kuzu getireceksiniz. 12 [Ayrýca] Her boða için
Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 3/10 [efa] en iyi un, tek
koç için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 2/10 [efa] en
iyi un,
13 her kuzu için Minha olarak, yaðla yoðrulmuş 1/10’ar
[efa] en iyi un [getirilecek. Bunlarla] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-Ola-korbaný [yapýlacak].
14 Nesehleri ise, boða başýna 1/2 in, koç için 1/3 in,
kuzu başýna da 1/4 in şarap olacaktýr. Yýlýn aylarý için,
her ayýn Ola-korbaný budur [ve sadece] ait olduðu
ayda [getirilecektir].
15 Ayrýca Tanrý’ya Hatat-korbaný olarak bir de teke
[getirilecektir. Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ve
Nesehi’ne ek olarak [yapýlacaktýr].

Bamidbar 7:1 – 8:4

9
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Hanuka’nýn ilk günü

7

Moşe’nin Mişkan’ý kurmayý; onu, tüm eşyalarýný, [ayrýca] Mizbeah’ý ve tüm takýmlarýný [kurmayý,]
meshetmeyi ve takdis etmeyi bitirdiði günde, [Moşe]
onlarý meshederek takdis etti.
2 Yisrael’in liderleri – kendi babaevlerinin başlarý –
öne çýktýlar. Onlar kabilelerin
liderleriydiler ve
nüfus sayýmýný onlar yönetmişlerdi.
3 Sunularýný Tanrý’nýn önüne getirdiler: Her iki lider
başýna bir araba, kişi başý da birer sýðýr olmak üzere, 6
[tane] üstü kapalý yük arabasý ve 12 sýðýr. Onlarý
Mişkan’ýn önünde sundular.
4 Tanrý Moşe’ye şunlarý söyledi:
5 “[Getirdiklerini] Onlardan al ve [bunlar,] Oel Moed
hizmetinin yerine getirilmesinde kullanýlsýnlar. Onlarý,
her [Levi ailesinin] işine uygun olarak Leviler’e ver”.
6 Moşe arabalarý ve sýðýrlarý alarak onlarý Leviler’e
verdi.
7 Ýki araba ve dört sýðýrý işlerine uygun olarak
Gereşon-oðullarýna verdi.
8 Dört araba ve sekiz sýðýrý da işlerine uygun olarak
1
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Merari-oðullarýna verdi. [Her iki aile] Koen Aaron’un
oðlu Ýtamar’ýn yönetiminde [olacaktý].
9 Keat-oðullarýna ise [araba ve sýðýr] vermedi, çünkü
kutsal [eşyalar ile ilgili] işin sorumluluðu onlara aitti
ve [bunlarý] omuzda taşýyacaklardý.
10 Liderler, Mizbeah’ýn açýlýş sunusunu, onun meshedildiði günde getirdiler. Liderler bu sunularýný Mizbeah’ýn önüne yerleştirdiler.
11 [Fakat] Tanrý Moşe’ye “Mizbeah’ýn açýlýşý vesilesiyle, her gün sadece bir lider sunusunu getirsin” dedi.
12 Ýlk gün sunusunu getiren, Yeuda kabilesinden Nahşon ben Aminadav’dý.
13 Sunusu ise [şunlardan oluşuyordu]:
Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130
şekel aðýrlýðýnda bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
14 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
15 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
16 Hatat-korbaný olarak bir teke,
17 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Nahşon ben Aminadav’ýn sunusu budur.
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Hanuka’nýn ikinci günü
Ýkinci gün, [sunusunu] Yisahar [kabilesi] lideri
Netanel ben Tsuar getirdi.
19 Sunusunu getirdi: Kutsiyet [konularýndaki] şekel
standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda bir gümüş tepsi
ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir çanak (her ikisi de,
Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla
doluydu),
20 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
21 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
22 Hatat-korbaný olarak bir teke,
23 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Netanel ben Tsuar’ýn
sunusu budur.
18

Hanuka’nýn üçüncü günü
Üçüncü gün, Zevulun kabilesi lideri Eliav ben
Helon.
25 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðu24
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rulmuş en iyi unla doluydu),
26 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
27 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
28 Hatat-korbaný olarak bir teke,
29 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Eliav ben Helon’un
sunusu budur.
Hanuka’nýn dördüncü günü
Dördüncü gün, Reuven kabilesi lideri Elitsur ben
şedeur.
31 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
32 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
33 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
34 Hatat-korbaný olarak bir teke,
35 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Elitsur ben şedeur’un
30
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sunusu budur.
Hanuka’nýn beşinci günü
Beşinci gün, şimon kabilesi lideri şelumiel ben Tsurişaday.
37 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
38 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
39 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
40 Hatat-korbaný olarak bir teke,
41 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. şelumiel ben Tsurişaday’ýn sunusu budur.
36

Hanuka’nýn altýncý günü
Altýncý gün, Gad kabilesi lideri Elyasaf ben Deuel.
43 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
42
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çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
44 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
45 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
46 Hatat-korbaný olarak bir teke,
47 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Elyasaf ben Deuel’in
sunusu budur.

birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Elişama ben Amiud’un
sunusu budur.
Hanuka’nýn sekizinci günü

Yedinci gün, Efrayim kabilesi lideri Elişama ben
Amiud.
49 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
50 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
51 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
52 Hatat-korbaný olarak bir teke,
53 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,

Sekizinci gün, Menaşe kabilesi lideri Gamliel ben
Pedatsur.
55 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
56 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
57 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
58 Hatat-korbaný olarak bir teke,
59 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Gamliel ben Pedatsur’un sunusu budur.
60 Dokuzuncu gün, Binyamin kabilesi lideri Avidan
ben Gidoni.
61 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðu-
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Hanuka’nýn yedinci günü
48

54

rulmuş en iyi unla doluydu),
62 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
63 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
64 Hatat-korbaný olarak bir teke,
65 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Avidan ben Gidoni’nin
sunusu budur.
66 Onuncu gün, Dan kabilesi lideri Ahiezer ben Amişaday.
67 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
68 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
69 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
70 Hatat-korbaný olarak bir teke,
71 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Ahiezer ben Amişaday’ýn sunusu budur.
72 Onbirinci gün, Aşer kabilesi lideri Pagiel ben
Ohran.
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Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
74 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
75 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
76 Hatat-korbaný olarak bir teke,
77 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Pagiel ben Ohran’ýn
sunusu budur.
78 Onikinci gün, Naftali kabilesi lideri Ahira ben
Enan.
79 Sunusu [şunlardan oluşuyordu]: Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 130 şekel aðýrlýðýnda
bir gümüş tepsi ve 70 şekel [aðýrlýðýnda] gümüş bir
çanak (her ikisi de, Minha olarak zeytinyaðýyla yoðurulmuş en iyi unla doluydu),
80 tütsü ile dolu 10 [gümüş şekel aðýrlýðýnda] altýn bir
kepçe,
81 Ola-korbaný olarak bir genç boða, bir koç, bir yaşýnda bir [erkek] kuzu,
82 Hatat-korbaný olarak bir teke,
83 şelamim-korbaný olarak da iki sýðýr, beş koç, beş teke,
73
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birer yaşýnda beş [erkek] kuzu. Ahira ben Enan’ýn
sunusu budur.
84 [Mizbeah’ýn] meshedildiði günde, Yisrael’in liderleri
tarafýndan getirilen, Mizbeah’ýn açýlýş sunusu budur:
12 gümüş tepsi, 12 gümüş çanak, 12 altýn kepçe.
85 Her bir tepsi 130 ve her bir çanak 70 [şekel] gümüş[ten yapýlmýştý. Böylece] Takýmlarýn tüm gümüşü,
Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 2400
[şekeldi].
86 Tütsü ile dolu olan 12 altýn kepçenin her biri, Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardýna göre 10’ar
[gümüş şekele eşit aðýrlýktaydý. Böylece] Kepçelerin
tüm altýný 120 [gümüş şekelinkine denk aðýrlýktaydý].
87 Ola-korbaný olarak [getirilen] tüm hayvanlar [şunlardý: Hepsi] Minhalarý ile [birlikte olmak üzere] 12
boða, 12 koç, birer yaşýnda 12 [erkek] kuzu. Hatat-korbaný olarak da 12 teke.
88 şelamim-korbaný olarak [getirilen] tüm hayvanlar
[şunlardý]: 24 boða, 60 koç, 60 teke, birer yaşýnda 60
[erkek] kuzu.
Mizbeah’ýn, meshedildikten sonra [getirilen] açýlýş
sunusu budur.
89 Moşe Onunla [Tanrý’yla] konuşmak için Oel Moed’e
geldiðinde, Tanýklýk Sandýðý’nýn üzerindeki Kaporet’in
üstünden, iki Keruvim’in arasýndan kendisine konuşan Ses’i duyardý. [Tanrý] Ona [bu şekilde] konuşur258

du.

8

Tanrý Moşe’ye konuşarak şunlarý söyledi:
2 “Aaron’a konuş ve ona ‘Kandilleri yaktýðýn zaman,
[bunu] yedi kandil Menora’ya doðru ýşýk verecek
[şekilde yap]’ de”.
3 Aaron öyle yaptý; Tanrý’nýn Moşe’ye emretmiş
olduðu gibi, [Menora’nýn] kandillerini, [ýşýklarý] Menora’ya doðru [olacak şekilde] yaktý.
4 Menora yekpare altýndan [oyularak] yapýlmýştý;
tabanýndan çiçeðine kadar yekpareydi. Tanrý’nýn
Moşe’ye gösterdiði görüntüye uygun olarak – [Betsalel] Menora’yý işte tam olarak böyle yapmýştý.
1
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Taanit Peraşası

yont” dedi. “Bu levhalarýn üzerine, kýrmýş olduðun ilk
levhalarda olan sözleri yazacaðým.
2 Sabaha hazýr ol; sabahleyin Sinay Daðý’na çýk ve

orada, daðýn tepesinde Önüm’de hazýr dur.
3 Seninle başka kimse çýkmayacak ve daðýn bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve sýðýrlar bile o daðýn
yakýnýnda otlamayacak”.
4 [Moşe] Ýlkleri gibi iki taş levha yonttu. Moşe sabahleyin erken kalktý ve Tanrý’nýn ona emrettiði gibi
Sinay Daðý’na çýktý. Bu iki taş levhayý da elinde götürdü.
5 Tanrý bir bulutla açýða çýktý ve orada onunla durdu.
[Moşe] “Aşem” Ýsmi’yle seslendi.
6 Tanrý [Moşe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aşem;
Aşem; Sonsuz Güç, Merhametli ve Lütufkar, Öfkesini
Geciktiren, şefkat ve Doðruluk’ta Bol,
7 şefkat hareketlerini binlerce [nesil] için Muhafaza
Eden; Günahý, Ýsyaný ve Hatayý Affeden ve Temizleyen. [Fakat Tanrý, Teşuva yapmayanlarý] Temizlemez;
babalarýn günahlarýný, çocuklar ve torunlar, üçüncü
ve dördüncü nesiller için hatýrda tutar”.
8 Moşe aceleyle diz kýrýp yere kapandý
9 ve “Lütfen; eðer Efendim’in gözünde beðeni bulduysam, Tanrý lütfen aramýzda yürüsün. Bu belki dikkafalý bir halktýr; fakat günahlarýmýzý ve hatalarýmýzý
affet; bizi Kendine al”.
10 [Tanrý] “Ýşte! [Ýstediðin] Antlaşmayý yapýyorum:”
dedi. “Dünyanýn hiçbir yerinde, uluslarýn hiçbiri için
[hiçbir zaman] varolmamýş ayrýcalýklarý senin halkýnýn
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Asara BeTevet günü, bu peraşa okunur.
şemot 32:11-14 / 34:1-10

32

Moşe, Tanrýsý Aşem’in önünde yalvarmaya
başladý: “Ey Aşem!” dedi. “Mýsýr Ülkesi’nden büyük
bir kuvvetle ve güç gösterisiyle çýkardýðýn Halkýn’a
karşý neden öfken alevlensin?
12 Neden Mýsýr ‘[Tanrý] Onlarý kötü niyetle – onlarý
daðlarda öldürmek ve yeryüzü üzerinden yok etmek
için çýkardý’ diyebilsin? Öfkeni geri çek ve Halkýn’a
yönelik kötülükten vazgeç.
13 “Kullarýn Avraam, Yitshak ve Yisrael’i hatýrla.
Onlara Kendi üzerine yemin etmiş ve onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yýldýzlarý kadar çoðaltacak, söz verdiðim tüm bu ülkeyi soyunuza vereceðim ve [onu]
sonsuza dek miras edinecekler’ demiştin”.
14 [Böylece] Tanrý, Halký’na yapacaðýný söylediði
kötülükten Kendini alýkoydu.

34

11

1 Tanrý Moşe’ye “Kendine ilkleri gibi iki taş levha

bütünü için yapacaðým. Ve senin de içinde bulunduðun bu halkýn tümü, Benim – Tanrý’nýn – senin
uðruna yapacaklarýmýn ne kadar heybetli olduðunu
görecek”.

Aftaralar
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Aftara okumadan önce:

Ýyi peygamberler seçen ve onlarýn doðrulukla söylenen
sözlerinden memnuniyet duyan Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin; Tora’yý, Kulu Moşe’yi,Halký Yisrael’i
ve gerçek ve dürüst peygamberleri seçen Evrenin Kralý,
Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Aftara okuduktan sonra:

Tüm dünyalarýn Kayasý, her nesilde Dürüst, Güvenilir
Tanrý, Söyleyen ve Yapan, Konuşan ve [söylediklerini]
Yerine Getiren, tüm Sözleri gerçek ve dürüst Olan,
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin. Güvenilirsin
Sen ey Tanrýmýz, Sözlerin de güvenilirdirler. Tek bir sözün
bile yerine getirilmemiş ve geri alýnmýş deðildir; çünkü Sen
Tanrý, Güvenilir ve Mehametli Kral’sýn. Tüm Sözleri’yle
Güvenilir Olan Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Tsiyon’a merhamet et – çünkü o bizim yaşam kaynaðýmýzdýr – ve küçük düşmüş olaný [Yeruşalayim’i] hýzla
ve günümüzde kurtar. Tsiyon’u, çocuklarýyla neşelendiren
Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Bizi Kulun Peygamber Eliyau ve Meshedilmişin David’in
hanedanýyla sevindir ey Tanrýmýz. [Maşiah] Hemen gelsin ve kalbimizi neşelendirsin. [Onun] Tahtýna hiçbir
yabancý oturmasýn ve başkalarý onun onurunu miras
264

almasýn; çünkü ona, ýşýðýnýn ebediyen sönmeyeceðine dair
Kutsal Ýsmin’le yemin etmiştin. David’in Kalkaný, Sen,
Tanrýmýz; Mübareksin.
şabat gününde şu eklenir:

Tora [okunuşu], dua, peygamberler[den bir bölümün –
Aftara’nýn – okunuşu] için, ve Tanrýmýz – bize kutsiyet ve
dinlenme, onur ve güzellik için vermiş olduðun bu şabat
için… Tüm bunlar için sana şükranlarýmýzý sunuyoruz
Tanrýmýz ve seni Mübarek ilan ediyoruz. Ýsmin sürekli
olarak ve ebediyen tüm yaşayanlarýn aðzýnda Mübarek
ilan edilsin. şabat’ý kutsayan, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.n
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Aftarat Bereşit

Gökleri yaratan ve [her yöne] yayan, yeryüzünü ve ondan çýkan her şeyi seren, üzerindeki halka
can ve üzerinde yürüyenlere ruh veren Tanrý Aşem
şöyle dedi:
6 Ben Tanrý’yým; seni dürüstlükle çaðýrdým. Elini tuttum, seni gözettim ve seni, insanlar için bir varoluş
antlaşmasý, uluslar için bir ýşýk olarak belirledim.
7 Kör gözleri açmak, esirleri zindandan ve karanlýkta
oturanlarý hapishaneden çýkarmak üzere [atadým
seni].
8 Ben Aşem’im; Ýsmim budur! Ne Onurum’u başkasýna vereceðim, ne de Övgüm’ü oyma putlara.
9 Ýşte! Eski kehanetler gerçekleştiler. Yenilerini ise
Ben söylüyorum; onlarý size, henüz gerçekleşmeye
başlamadan önce bildiriyorum.
10 Tanrý’ya yeni bir şarký söyleyin, Övgüsü’nü yeryüzü-

nün ucundan [duyurun; ey siz] denize inenler ve
[hatta siz denizi] dolduranlar [deniz canlýlarý, ve siz]
adalar ve sakinleri [kýsacasý; karadaki ve denizdeki
tüm canlýlar]!
11 Çöl ve onun şehirleri, Kedar’ýn oturduðu köyler,
seslerini yükseltsinler. Kayalýklarda oturanlar şarký
söylesinler; daðlarýn tepesinden baðýrsýnlar.
12 Tanrý’ya şeref versinler, Övgüsü’nü adalarda söylesinler.
13 Tanrý kuvvetli bir adam gibi öne çýkacak, [yurtsever] bir savaşçý gibi şevkini uyandýracak. Nara atacak,
hatta canhýraş bir sesle baðýracak ve düşmanlarýna
üstün gelecek.
14 Uzun süredir sakin durdum, sessiz kaldým, Kendimi
tuttum. Fakat şimdi doðurmakta olan bir kadýn gibi
haykýracak, ayný anda soluk alýp vereceðim.
15 Daðlarý ve tepeleri harap edeceðim ve tüm bitki
örtülerini kavuracaðým. Nehirleri adalara çevirecek,
gölleri kurutacaðým.
16 Körleri, bilmedikleri yollarda yürütecek; onlara
tanýmadýklarý patikalarda rehberlik edeceðim. Önlerindeki karanlýðý ýşýða, engebeyi düzlüðe çevireceðim.
Ýşte bunlarý yapacak ve onlarý terk etmeyeceðim.
17 Oyma putlara güvenenler, erimiş şekillere “siz tanrýmýzsýnýz” diyenler, geri çekilip büyük bir utanca
kapýlacaklar.
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Bereşit peraşasýnýn okunduðu şabat,
Erev Roş Hodeş’e rastlarsa,
o güne özel Aftara [Mahar Hodeş] okunur.

Ko Amar – Yeşaya 42:5-21

42

5

Siz saðýrlar – dinleyin! Ve körler – görmek için
bakýn!
19 Kulum haricinde kim kördür; [kim] gönderdiðim
elçim kadar saðýrdýr? Kim Bana mükemmel [bir şekilde] baðlý olan [kişi] kadar kördür – [kim] Tanrý’nýn
kulu gibi kördür?
20 Çok şey görüyorsun, ama onlara dikkat etmiyorsun;
kulaðýný açýyorsun ama dinlemiyorsun!
21 Tanrý, [Bene-Yisrael’in] dürüstlüðü uðruna, Tora’yý
büyük ve heybetli kýlmayý arzuladý.

Aftarat Noah

18
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Noah peraşasýnýn okunduðu şabat,
Roş Hodeş Heşvan’a rastlarsa,
o güne özel Aftara [Aşamayim Kisi] okunur.
Roni Akara – Yeşaya 54:1-10

54

“şarký söyle ey sen, doðurmamýş, kýsýr [kadýn]!
Aðzýný şarkýyla aç ve sevinç çýðlýklarý at ey sen hiç
doðum sancýsý çekmemiş olan! Çünkü terk edilmiş
kadýnýn [Yeruşalayim’in] çocuklarý, evlenmiş kadýnýn
[diðer yerlerin] çocuklarýndan daha kalabalýktýrlar”
dedi Tanrý.
2 “Çadýr yerlerini genişlet ve barýnaklarýnýn ayýraç perdelerini ger; tereddüt etme! Ýplerini uzat ve [çadýr]
kazýklarýný kuvvetlendir.
3 Çünkü saða ve sola doðru süratle yayýlacaksýn; soyun
uluslar üzerinde hakimiyet kuracak ve ýssýz şehirleri
bayýndýr hale getirecek.
4 Korkma; çünkü utandýrýlmayacaksýn. Kendini aşaðýlanmýş hissetme; çünkü küçük düşürülmeyeceksin.
Aksine; gençliðinin utancýný unutacak, dul halindeki
alçaltýlmýşlýðýný bir daha hatýrlamayacaksýn.
5 Çünkü kocan, seni Yaratan’dýr; Topluluklarýn Efendisi’dir Ýsmi. Kurtarýcýn, Yisrael’in Kutsalý’dýr; ‘Tüm
1
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Yeryüzünün Tanrýsý’ olarak adlandýrýlacaktýr.
6 Çünkü Tanrý seni terk edilmiş ve melankolik bir
kadýn[ý; eski bir eşi geriye çaðýrýr] gibi çaðýrdý. [Zira;
bir erkeðin] Gençliðinde [evlenmiş olduðu] bir kadýn
[o erkek tarafýndan] reddedilebilir mi?” dedi Tanrý.
7 “Seni kýsacýk bir an için býraktým; ancak büyük bir
merhametle geri toplayacaðým.
8 Yüzüm’ü senden, şiddetle köpüren bir öfke sebebiyle
bir an için gizledim; ancak sana ebedi bir şefkatle merhamet edeceðim” dedi Kurtarýcýn Tanrý.
9 “Zira bu benim için Noah’ýn Sularý [Tufan] gibidir:
Týpký Noah Sularý’nýn, bir daha yeryüzünden geçmeyeceðine yemin ettiðim gibi, ayný şekilde bir daha sana
öfkeyle köpürmeyeceðime ve seni paylamayacaðýma
yemin ettim.
10 Çünkü daðlar yerlerinden oynayabilir, tepeler sarsýlabilir – ama şefkatim senden ayrýlmayacak ve barýş
antlaşmam sarsýlmayacak” dedi sana merhamet eden
Tanrý.

Aftarat Leh Leha
Lama Tomar – Yeşaya 40:27 – 41:16

40

Neden “Yolum Tanrý’dan gizlidir ve hakkým
Tanrý tarafýndan gözardý ediliyor” diyorsun Yaakov;
[neden böyle] konuşuyorsun Yisrael?
28 Ebedi Tanrý’nýn, yeryüzünün uçlarýný yaratan Aşem
olduðunu, [O’nun] yorulmayýp bitkin düşmediðini hiç
mi bilmedin? Hiç mi duymadýn? [Tanrý’nýn] Anlayýşý’nýn
derinlikleri, araştýrýlabileceklerin ötesindedir!
29 [Tanrý] Yorgunlara kuvvet, çaresizlere bolca dayanma gücü verir.
30 Çocuklar bile yorulup bitkin düşer, gençler bile
sürekli olarak başarýsýzlýða uðrar.
31 Fakat ümitlerini Tanrý’ya baðlayanlar kuvvetlerini
yenileyebilecekler, kartallarýnki gibi kanatlara sahip
olacaklardýr. Koşacak ama bitkin düşmeyeceklerdir;
yürüyecek ama yorulmayacaklardýr.
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Beni sessizce dinleyin ey adalar; ve milletler
kuvvetlerini yenilesinler. Yaklaşsýnlar; ve o zaman
konuşsunlar – birbirimizi yargýya yaklaştýralým.
2 Attýðý her adýmda [Tanrý’nýn] Dürüstlüðü’nü ilan
eden [Avraam’ý] doðudan kim uyandýrdý? [Týpký
270
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Avraam’a yaptýðý gibi, onun soyunun da] Önüne uluslarý yerleştirsin, [soyu] krallara hükmetsin; [düşmanlarý, soyunun] kýlýcý [önünde] toz gibi, yayýnýn [önünde] [rüzgarla] sürülmüş saman çöpü gibi [olsun].
3 Onlarý kovalasýn ve ayaðýnýn hiç basmadýðý bir yolda
bile selametle devam etsin.
4 [Avraam için tüm bunlarý] Kim ifa etti ve yaptý?
[Bunlarý yapan,] Nesilleri daha en baştan Çaðýran’dýr
– Ben, Tanrý, Ýlk Olan’ým; ve sondakiler için de [ileriki nesiller için bunlarý yapacak olan da] Ben’im!
5 Adalar [sakinleri] gördüler ve korktular; yeryüzünün
uçlarý titrediler – yaklaştýlar ve geldiler.
6 Fakat herkes arkadaşýna [puta tapma konusunda]
yardým etti, kardeşine “Kuvvetli ol” dedi.
7 Marangoz, altýn kaplamacýsýný cesaretlendirdi; [metali] çekiçle düzelten, örste döveni, lehim için “iyidir”
diyerek [cesaretlendirdi ve] sarsýlmamasý için çivilerle
saðlamlaştýrdý.
8 Ama sen – kulum Yisrael; seçtiðim [kişi olan] Yaakov; sevenim Avraam’ýn soyu!
9 Seni yeryüzünün uçlarýndan [alana kadar] güçlü
kýlacaðým ve seni [oralarýn] yöneticilerinden [kurtarýp
geri] çaðýracaðým. Sana “Sen kulumsun! Seni seçtim
ve seni hor görmedim” diyeceðim.
10 Korkma; çünkü seninleyim Ben. Panikleme; çünkü
ben senin Tanrýn’ým. Seni güçlendirecek, hatta sana

yardýmcý olacaðým ve hatta sana Muzaffer Sað Elim’le
destek olacaðým.
11 Ýşte – sana karşý öfkelenenlerin tümü utanýp küçük
düşecekler; seninle mücadele eden kişiler ‘hiç’ gibi
olup, yok olacaklar.
12 Onlarý – seninle dalaşanlarý – arasan bile bulamayacaksýn; seninle savaşan kişiler yokmuş ve hiçmiş
gibi olacaklar.
13 Çünkü Ben – Tanrýn Aşem – senin sað kolunu sýkýca tutup, sana “Korkma; ben sana yardýmcý olacaðým”
diyeceðim.
14 Korkma ey kurtçuk [kadar güçsüzleşmiş olan] Yaakov; Yisrael’in insanlarý! Sana Ben yardým edeceðim
– diyor Tanrý; Kurtarýcýn; “Yisrael’in Kutsalý”.
15 Ýşte seni yeni ve [sayýca] çok keskin aðza sahip bir
harman döveni yapýyorum. Daðlarý harmanlayýp ufalayacak, tepeleri saman çöpüne çevireceksin.
16 Onlarý havaya savuracaksýn ve rüzgar onlarý taşýyacak, fýrtýna onlarý daðýtacak. Ve sen, Tanrý ile sevinecek, “Yisrael’in Kutsalý” ile övüneceksin.

272

273

Aftarat Vayera

Elişa’ya haykýrdý ve “Kulun kocam öldü. Kulunun
[kocamýn] Tanrý korkusuna sahip biri olduðunu sen de
biliyorsun. Alacaklý, iki oðlumu kendisine köle olarak
almak üzere geldi” dedi.
2 Elişa ona “Senin için ne yapabilirim?” dedi. “Söyle
bana; evde neyin var?”
[Kadýn] “Hizmetkarýnýn evinde, bir kap dolusu yað
dýşýnda hiçbir şey yok” dedi.
3 [Elişa] “Git dýşarýdan – tüm komşularýndan – kap
ödünç al. Boş kaplar [al] ama az olmasýnlar” dedi.
4 “Sonra [evine] gel; kapýyý sen ve çocuklarýn yalnýz
kalacak şekilde kapat. [Kaptaki yaðý] Bu kaplarýn
hepsine dökmeye başla ve dolanlarý kenara ayýr”.
5 [Kadýn] Onun yanýndan ayrýldý; kapýyý o ve çocuklarý yalnýz kalacak şekilde kapattý. Onlar [çocuklarý]
ona kap veriyorlar, o da [yaðý bunlara] döküyordu.
6 Tüm kaplar dolduktan sonra oðluna “Bana bir kap
daha veriver” dedi; ama [oðlu] “Başka kap yok” deyince yað [akýşý] durdu.
7 [Kadýn] Gelip Tanrý’nýn adamýna anlattý. [Elişa ona]
“Git yaðý sat ve borcunu öde. Sen ve çocuklarýn da

kalanla yaşarsýnýz” dedi.
8 Bir gün Elişa şunem’e gelmişti. Orada saygýdeðer bir
kadýn vardý ve [bu kadýn] onu ýsrarla yemeðe davet
etmişti. Bundan sonra Elişa her geçişinde yemek için
buraya uðramaya başladý.
9 [Bu kadýn bir keresinde] Kocasýna “Bak, ben [Elişa’nýn] Tanrý’nýn adamý, kutsal biri olduðunu biliyorum. Hep bize uðrar” dedi.
10 “Gel çatýda onun için küçük bir oda yapalým ve
onun için oraya yatak, masa, sandalye ve lamba yerleştirelim. Bize geldiði zaman orada kalýr”.
11 Bir gün [Elişa] oraya geldi, çatý katýna gidip orada
yattý.
12 Hizmetkarý Gehazi’ye “şu şunem’li kadýný çaðýrýver”
dedi. [Gehazi] Onu çaðýrdý ve [kadýn, Elişa’nýn] önünde durdu.
13 [Elişa, hizmetkarýna] “şimdi ona şunu söyle: Bizim
için tüm bu sýkýntýya girdin. Senin için ne yapýlabilir?
Senin adýna krala ya da ordu kumandanýna söylenecek bir şey var mý?”
[Kadýn] “Ben halkýmýn arasýnda yaşýyorum” dedi [ve
oradan ayrýldý].
14 [Elişa bunun üzerine Gehazi’ye] “Peki ne yapalým
ona?” dedi.
Gehazi “Aslýnda [kadýnýn] çocuðu yok. Kocasý da
yaşlý” dedi.
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Veişa Ahat – Melahim II 4:1-23

4

1 Peygamberlerin oðullarýnýn eşlerinden bir kadýn

“Çaðýr onu” dedi [Elişa. Gehazi] Onu çaðýrdý ve
[kadýn] odanýn girişinde durdu.
16 [Elişa] “Gelecek yýl bu vakitte, bir oðulu kucaklýyor
olacaksýn” dedi.
[Kadýn] “Yapma efendim!” dedi. “Hizmetkarýný aldatma ey Tanrý’nýn adamý!”.
17 Ancak kadýn hamile kaldý ve bir sonraki yýl, tam
olarak Elişa’nýn kendisine konuştuðu vakitte bir oðul
doðurdu.
18 Çocuk büyüdü ve bir gün babasýna, týrpancýlarýn
yanýna çýktý.
19 Babasýna “Başým! Başým!” dedi.
[Babasý] Hizmetkarýna “Onu annesine taşý” dedi. 20
[Hizmetkar] Onu taşýyýp annesine getirdi. [Çocuk
annesinin] Kucaðýnda öðlene kadar oturdu ve sonra
öldü. 21 [Kadýn] Yukarý çýkýp onu Tanrý’nýn adamýnýn
yataðýna yatýrdý; onun arkasýndan kapýyý kapayýp çýktý.
22 Kocasýna seslendi ve “Bana hizmetkarlarýndan
biriyle [dişi] eşeklerden birini gönder de Tanrý’nýn
adamýna kadar bir koşup döneyim” dedi.
23 [Durumu bilmeyen kocasý] “Ona neden bugün
gidiyorsun ki?” dedi. “Roş Hodeş deðil, şabat deðil”.
[Kadýn] Cevap verdi: “Her şey yolunda”.

Aftarat Haye Sara

15
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Veameleh David – Melahim I 1:1-31

1

Kral David ihtiyarlamýş, yaşý ilerlemişti; onu
giysilerle örtmelerine raðmen ýsýnamý-yordu.
2 Hizmetkarlarý ona “Kral efendim için bakire bir kýz
bulsunlar; [bu kýz] kralýn önünde dursun ve onun
refakatçisi olsun. Koynunuzda yatar ve [böylece] kral
efendim ýsýnýr” dediler.
3 Bütün Yisrael sýnýrlarý içinde güzel bir kýz aradýlar.
şunem’li Avişag’ý buldular ve onu krala getirdiler.
4 Kýz son derece güzeldi; kralýn refakatçisi oldu ve
ona hizmet etti, fakat kral onla birlikte olmadý.
5 Hagit’in oðlu Adoniya [bu sýralarda] “Kral ben olacaðým” diyerek böbürleniyordu. Kendisine bir araba,
atlýlar ve önünde koşacak elli kişi ayarladý.
6 Babasý [David] onu hiçbir zaman “Neden böyle yaptýn?” diyerek üzmemişti. Ayrýca [Adoniya] oldukça
yakýşýklýydý ve Avşalom’dan [hemen] sonra doðmuştu.
7 Tseruya’nýn oðlu Yoav ve Koen Evyatar’la fikir alýşverişinde bulundu; onlar da Adoniya’ya yardým edip
arkasýndan gittiler.
8 Fakat Koen Tsadok, Yeoyada’nýn oðlu Benayau,
Peygamber Natan, şimi, Rei ve David’in savaşçýlarý,
1
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Adoniyau’nun yanýnda deðillerdi.
9 Adoniyau, En-Rogel’in yakýnlarýndaki Zohelet taşýnda, davar, sýðýr ve besili hayvanlar kesti. Tüm kardeşlerini – kralýn oðullarýný – ve Yeuda bölgesinin tüm
adamlarýný – kralýn kullarýný – davet etti. 10 Fakat
Peygamber Natan’ý, Benayau’yu, savaşçýlarý ve kardeşi
Şelomo’yu çaðýrmadý.
11 Natan, Şelomo’nun annesi Bat-şeva’ya konuşarak
“Hagit’in oðlu Adoniyau’nun krallýk ettiðini duymadýn mý?” dedi. “Efendimiz David ise bunu bilmiyor.
12 şimdi; gel sana bir öðüt vereyim ki, hem kendi, hem
de oðlun Şelomo’nun yaşamýný kurtarabilesin.
13 Hemen Kral David’e git ve ona şunlarý söyle: ‘
“Benden sonra oðlun Şelomo krallýk edecek ve tahtýma o oturacak” diyerek cariyenize [bana] yemin etmemiş miydiniz, kral efendim? Öyleyse neden Adoniyau
kral oldu?’
14 Ýşte sen orada hala kralla konuşurken, ben arkandan gelip sözlerini doðrulayacaðým”.
15 Böylece Bat-şeva krala, odaya geldi. Kral çok ihtiyarlamýştý ve şunem’li Avişag, krala hizmet etmekteydi.
16 Bat-şeva diz kýrdý ve kralýn önünde eðildi. Kral
[ona] “Neyin var?” diye sordu.
17 [Bat-şeva] Ona “Efendim; cariyenize ‘Benden sonra
oðlun Şelomo krallýk edecek ve tahtýma o oturacak’

diye Tanrýnýz’ýn Ýsmi’yle yemin etmiştiniz.
18 Fakat şimdi – görün ki Adoniya kral oldu; ve şimdi
– kral efendim, [siz bunu] bilmi-yorsunuz.
19 [Dahasý; Adoniya] Bol bol boða, besili hayvan ve
davar kesip, kralýn bütün oðullarýný, Koen Evyatar’ý,
ordu komutaný Yoav’ý davet etti; fakat kulun Şelomo’yu çaðýrmadý.
20 Ve siz; kral efendim – tüm Yisrael’in gözleri, kral
efendimin tahtýna, ondan sonra kimin oturacaðýný
onlara söylemeniz için, sizin üzerinize çevrili durumda.
21 [Aksi takdirde] Kral efendim atalarýyla yatacaðý
zaman ben ve oðlum Şelomo hakkýmýzdan olacaðýz”.
22 Ve işte – o henüz kralla konuşmaktayken, Peygamber Natan [avluya ya da dýştaki odaya] geldi.
23 [Hizmetkarlar] “Ýşte Peygamber Natan!” diyerek
krala bildirdiler. [Natan] Kralýn önüne geldi ve krala
doðru yüzüstü yere kadar eðildi.
24 Natan “Kral efendim” dedi. “Siz ‘Benden sonra
Adoniyau krallýk edecek ve tahtýma o oturacak’ dediniz mi?
25 Çünkü bugün [En-Rogel’e] indi; bol bol boða, besili hayvan ve davar kesip kralýn bütün oðullarýný, ordu
komutanlarýný ve Koen Evyatar’ý davet etti. Ýşte onun
huzurunda yiyip içiyorlar. ‘Yaşasýn Kral Adoniyau!’
dediler.

278

279

Fakat ben kulunuzu, Koen Tsadok’u, Yeoyada’nýn
oðlu Benayau’yu ve kulunuz Şelomo’yu çaðýrmadý.
27 Eðer bu durum kral efendim tarafýndan [böyle
uygun görüldü] ise; kral efendimin tahtýna ondan
sonra kimin oturacaðýný, kulunuza [bana – nasýl oldu
da] bildirmediniz?”
28 Kral David cevap verip “Bana Bat-şeva’yý çaðýrýn”
dedi. [Bat-şeva] Kralýn huzuruna gelip kralýn önünde
durdu.
29 Kral yemin etti ve “Canýmý her türlü sýkýntýdan kurtarmýş olan Tanrý [hep] yaşýyor [ve sürekli şahidimdir]!” dedi.
30 “Sana, ‘Benden sonra oðlun Şelomo krallýk edecek
ve benim yerime tahtýma o oturacak’ diye, Yisrael’in
Tanrýsý’nýn Ýsmi’yle nasýl yemin ettiysem; bugün de
bunu ayný şe-kilde yerine getireceðim”.
31 Bat-şeva yüzü yere dönük şekilde dizini kýrdý ve
krala doðru eðilerek “Efendim Kral David ebediyen
yaşasýn” dedi.

Aftarat Toledot
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Masa Devar – Malahi 1:1 – 2:7
Erev Roş Hodeş’e rastlarsa,
o güne özel Aftara [Mahar Hodeş] okunur.

1

1 Tanrý’nýn, Malahi’nin aracýlýðýyla, Yisrael’e yöne-

lik Sözü’nün yükü.
2 “Sizi sevdim” dedi Tanrý. “ ‘Bizi nasýl sevdin?’ derseniz [söyleyeyim:] Esav Yaakov’un kardeşi deðil miydi?”
diyor Tanrý “Ancak [yine de] Ben Yaakov’u sevdim.
3 Esav’dan ise nefret ettim, daðlarýný ýssýz, mirasýný
çölün çakallarýnýn [malý] yaptým.
4 Edom [halký] ‘Yoksullaştýrýldýk; fakat dönüp yýkýntýlarý inşa edeceðiz’ derse bile; Topluluklarýn Efendisi
[Tanrý] şöyle dedi: Onlar [istedikleri kadar] inşa
etsinler; Ben yýkarým! [Ýnsanlar] Onlarý ‘Tanrý’nýn
ebediyen öfke duyduðu Kötülük sýnýrý [ülkesi]’ şeklinde çaðýracaklar. 5 Gözleriniz [onlarýn yýkýmýný] görecek ve siz ‘Tanrý, Yisrael’in sýnýrýnýn ötesinde Büyük’tür’
diyeceksiniz”.
6 “Bir oðul, babasýný onurlandýrýr; bir köle de efendisini. Ve eðer Ben Baba isem, hani onurum? Ve eðer Ben
Efendi isem, hani bana yönelik çekinme [duygusu]?”
dedi Topluluklarýn Efendisi. “[Sorumluluk; halký eðit281

mekle yükümlü olduðunuz için öncelikle] Size [ait] ey
Ýsmim’i aşaðýlayan Koenler! ‘Ýsmin’i nasýl aşaðýlýyoruz?
derseniz [söyleyeyim:]
7 Mizbeahým’da kirletilmiş ekmek sunuyorsunuz! ‘Seni
nasýl kirlettik?’ diye sorarsanýz [söyleyeyim:] ‘Tanrý’nýn Masasý aşaðýlýktýr’ deyişinizle!
8 Kesmek için kör [bir hayvan] getirdiðinizde, kötü
deðil; sakat ya da hasta getirdiðinizde, kötü deðil;
[öyle mi?!] Onu lütfen gidip kendi yöneticine ikram
et. [Ne dersin; acaba] senden hoşlanýr mý, ya da
[ondan bir şey arz ettiðinde] sana yüz verir mi?” dedi
Topluluklarýn Efendisi.
9 “şimdi – lütfen Tanrý’ya, bize lütufkar davranmasý
için yakarýn. [Aşaðýdaki lanetler, aslýnda] Sizin kendi
eserinizken, [kendinizi düzeltmediðiniz sürece, Tanrý]
herhangi birinize yüz verir mi?” dedi Topluluklarýn
Efendisi.
10 “Keşke aranýzdan biri çýkýp kapýlarý kapasa da, Mizbeahým’ý boş yere yakamayasýnýz! Size yönelik arzum
kalmadý” dedi Topluluklarýn Efendisi; “Elinizden sunu
kabul etmeyeceðim!
11 Zira güneşin doðuşundan batýşýna kadar, Ýsmim
uluslar arasýnda Büyük’tür. [her ne kadar onlar, putlara ve gök cisimlerine tapýyorlarsa da; hatalý olarak
da olsa bunun hedefinin Ben olduðumu düşünüyorlar]
ve Ýsmim için her yerde sunular getiriliyor; hatta

[Benim Gözüm’de] saf adaklar bunlar! Çünkü Ýsmim
uluslar arasýnda Büyük’tür” dedi Topluluklarýn Efendisi.
12 “Fakat siz, ‘Efendi’nin masasý kirlidir’ deyişinizle ve
[geçersiz hayvanlarý korban diye getiren Koen’in]
‘[Tanrý’nýn] Yiyeceði aşaðýlýktýr’ [şeklindeki] ifadesiyle, [Tanrý’nýn Kutsal Ýsmi’ni] ihlal ediyorsunuz!
13 ‘Amma da angarya’ diyor ve [korban diye getirdiðiniz hayvaný, saygýsýzca] yere atýyorsunuz” dedi Topluluklarýn Efendisi. “Çalýntý [hayvanlarý], sakatlarý ve
hastalarý getirip, bunu bir de sunu (!) diye getiriyorsunuz. Onu elinizden kabul mu edeyim?!” dedi Tanrý.
14 “Sürüsünde [kusursuz] bir erkek [hayvan] olup,
Neder yapmasýna raðmen yine de Efendi’ye kusurlu
[hayvan] kesen şarlatan lanetlidir! Çünkü Ben Büyük
bir Kral’ým” dedi Topluluklarýn Efendisi; “ve Ýsmim,
uluslar arasýnda korku vericidir!”.
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2

“Ve şimdi – bu emir sizin içindir Koenler.
2 Eðer dinlemez ve Ýsmim’e onur verme konusunu kalbinize yerleştirmezseniz” dedi Topluluklarýn Efendisi,
“size laneti göndereceðim ve berahalarýnýzý lanete çevireceðim. Zaten [size Bet-Amikdaş’ý inşa ettiðinizde
vermiş olduðum berahayý, saygýsýzlýklarýnýz sebebiyle]
lanetlemiştim [ama; düzelmezseniz bunu arttýrýrým];
çünkü bu konuyu kalbinize yerleştirmiyorsunuz.
1

Ve işte; tohumlarýnýzý bozacaðým; yüzlerinize gübre
– bayram [korbanlarýnýzýn] gübresini – saçacaðým. Bu
sonuca sizi [günahlarýnýz] götürecek.
4 O zaman, size bu emri, Levi [kabilesi] ile olan antlaşmamýn devamlýlýðý için gönderdiðimi anlayacaksýnýz” dedi Topluluklarýn Efendisi.
5 “Onunla [yani Levi kabilesine mensup Koenler’in
ilk başkaný Aaron’la, veya torunu Pinehas’la] olan
antlaşmam, yaşam ve barýş üzerineydi. Bunlarý ona
bana yönelik duyduðu büyük çekinme duygusu için
vermiştim. Nitekim o da, Ýsmim’in önünde dehşet
duyuyordu.
6 Aðzýnda Gerçek Tora vardý ve dudaklarýnda adaletsizlik [hiçbir zaman] bulunmadý. Benimle barýş ve
dürüstlükle gitti ve birçok insaný günahtan geri çevirdi.
7 Çünkü bir Koen’in dudaklarý bilgiyi korumalýdýr ve
[herkes] Tora’yý onun aðzýndan [çýkan sözlerde] aramalýdýr; zira o, Topluluklarýn Efendisi’nin elçisidir”.

Aftarat Vayetse

3
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Veami Teluim – Oşea 11:7 – 13:5

11

“Halkým Bana dönme konusunda tereddütte.
[Peygamberler] Onu Yüksek Tanrý’ya [dönmesi için]
çaðýrýyorlar; fakat [hiçbir peygamber onlarý] birlik
halinde yükseltemiyor.
8 Seni [düşmanýn eline] nasýl veririm ey Efrayim? Seni
[düşmana] nasýl teslim ederim ey Yisrael? Seni nasýl
Adma gibi yapar; Tsevoyim gibi ederim? [Günahlarýn
sebebiyle seni, Sedom ve Amora ile birlikte yok olan
bu iki şehir gibi tersyüz etmem gerekirdi; fakat onun
yerine] Kalbim tersyüz oldu ve acýma duygularým birden uyandý.
9 Tüten öfkemi uygulamayacak, dönüp Efrayim’i yok
etmeyeceðim; zira Ben Tanrý’yým, insan deðil; aranýzdaki Kutsal’ým ve [Yeruşalayim’den başka hiçbir]
şehre gelmeyeceðim.
10 [Bene-Yisrael, Tanrý onlarý] Kükreyen bir arslan
gibi [çaðýrdýðýnda], Tanrý’nýn arkasýndan gidecekler.
O kükrediði zaman, çocuklar [týpký babalarý onlarý
çaðýrmýş gibi, gelmek için doðu ve] batýdan acele edecekler.
11 Mýsýr Ülkesi’nden bir kuş, Asur Ülkesi’nden bir
güvercin gibi aceleyle gelecekler ve onlarý [tekrar]
7
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evlerine oturtacaðým” diyor Tanrý.

sarýyor. Fakat Yeuda hala Tanrý ile hüküm sürüyor ve
Kutsal Olan’a sadýk [davranýyor]. 2 Efrayim rüzgara
[aðzýný açýp sanki onu yer gibi] otluyor ve doðu rüzgarýný takip ediyor. Gün boyu yalan ve şiddeti artýrýyor. Asur’la antlaşma yapýp, [müttefiki olmaya ikna
etmek amacýyla] Mýsýr’a yað götürüyor.
3 [Her ne kadar Yeuda şimdilik sadýksa da] Tanrý’nýn
Yeuda ile davasý olacak. Yollarýna göre Yaakov’u
hatýrlayacak, eylemlerine göre ona ödemesini yapacak.
4 [Oysa, Tanrý’ya sadýk kalmalarý halinde Bene-Yisrael için her şeyin güzel olacaðýna dair iki işaret gerçekleşmişti: Yaakov, henüz] Karýndayken kardeşinin
topuðunu tutmuş, olgunluk çaðýnda da Ýlahi bir varlýða üstün gelmişti. 5 Meleðe üstün gelip kazandýðýnda,
[melek] aðlamýş ve ona “[Tanrý] bizi Bet-El’de bulacak ve bizimle orada konuşacak” [diyerek] yalvarmýştý.
6 Aşem, Topluluklarýn Tanrýsý’dýr. “Aşem” diye anýlýr
[Bu Ýsim O’nun tarihe hakim olduðunu ve Yaakov
kendi hayatýnda şahit olamasa bile, verdiði sözleri tuttuðunu gösterir].
7 Ve sen [Yaakov’un soyundan gelen]; sükuneti Tan-

rýn’da bulmalýsýn. Ýyilik ve adaleti koru; ümidini daima
Tanrýn’a yasla.
8 [Fakat sen týpký] Elinde sahtekarlýk terazisi olan,
istismarý seven bir tüccar [gibisin].
9 Efrayim “Ýşte [kendi gücümle] zenginleştim; kendime kuvvet edindim. Hiçbir çabamda, benim için
günah teşkil edecek bir hata bulamazlar” diyecektir.
10 Fakat [sen de biliyorsun ki] Ben – Aşem – Mýsýr
Ülkesi’nden beri Tanrýn’ým [ve tüm başarýlarýn Bana
baðlýdýr. Mýsýr Çýkýşý] Zamanýnda olduðu gibi seni tekrar çadýrlarda oturtacaðým.
11 [Beni unutmamanýz için neler yapmadým?!] Peygamberlerle konuştum; Ben [peygamberlerin tecrübe
ettikleri] vizyonlarý çoðalttým; peygamberlerin eline
[size hitap etmeleri için] benzetmeler verdim!
12 Eðer Gilad’ýn başýna sorunlar geliyorsa [elbette
sebepsiz deðil. Gilad insanlarý, davranýşlarýyla] tamamen boş ve anlamsýz oldular. Gilgal’da [putlara] boðalar kestiler! Üstelik sunaklarý, tarlalarýn saban izlerinin
üzerindeki taş yýðýnlarý gibi [sayýca çok fazla]!
13 Yaakov Aram topraðýna kaçtý. Yisrael [orada] bir
kadýn için çalýştý ve bir kadýn için [sürülere] bekçilik
etti.
14 Tanrý, Yisrael’i Mýsýr’dan bir peygamber yoluyla
çýkardý; ve [Yisrael çölde de] bir peygamber yoluyla
korundu.
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12 1 Efrayim yalanla, Yisrael de hilekarlýkla çevremi

Efrayim [Tanrý’yý, putperestlik gibi] çok acý günahlarla sinirlendirdi. [Efrayim’in] Döktüðü kaný, [Tanrý]
onun üzerine sürecek ve utancýný, Efendisi ona çevirecek.

Aftarat Vayişlah

15

Hazon Ovadya – Ovadya 1:1–21

1

tuðunda, [herkeste] bir titreme [olurdu].Yisrael içinde yüksek konumdaydý o; fakat Baal [putu] sebebiyle
suçlu duruma düşünce – öldü.
2 Ve şimdi, günah işlemeye devam ediyorlar; gümüşleriyle [altýn satýn alýp] kendilerine dökme putlar,
[hem de “ne yapsak” diye] tasarlayýp [karar vererek,
týpký çöldeki gibi, altýn buzaðýlar şeklinde] putlar yaptýlar. [Bunlar] Tamamen usta işi ve onlarla ilgili olarak [putlarýn rahipleri, çocuklarýný kesen putperestlere] “Ýnsan kurban edenler, buzaðýlarý da öpsünler”
diyorlar.
3 Bu yüzden bir sabah bulutu gibi, erkenden [buharlaşýp] giden çiy gibi, harman yerinden fýrtýnayla uçan
saman çöpü gibi ve pencereden [çýkan] duman gibi
olacaklar.
4 Ve Ben – Aşem – Mýsýr Ülkesi’nden beri Tanrýn’ým.
Ben’den başka bir tanrý tanýma-yacaksýn; [zira] Benim
dýşýmda [başka bir] Kurtarýcý yoktur.
5 Seni çölde, kuraklýk ülkesinde tanýmýştým.

Ovadya’nýn vizyonu. Tanrý Aşem, Edom’la ilgili olarak şöyle söyledi – [Ben ve diðer başka peygamberler] Tanrý’dan duyumlar aldýk. Uluslar arasýnda
ulaklar gönderilmiş ve [birbirlerine] “Kalkýn ve
[Edom’un] üzerinde savaşa girişelim” [demişler. Tanrý
bunun üzerine Edom’la ilgili olarak şöyle dedi]:
2 “Seni uluslar arasýnda küçük yaptým; fazlasýyla aşaðýlanýyorsun.
3 Yoldan çýkmýş kalbin aldattý seni, ey kaya çatlaklarýnda barýnan, ikameti yükseklerde olan, içinden
‘Kim beni yere indirebilir!’ diye geçiren.
4 Bir kartal gibi yükselip, yuvaný yýldýzlarýn arasýnda
kursan bile, seni oradan indireceðim!” diyor Tanrý.
5 “Hýrsýzlar sana gelseler, ya da gece soyguncularý –
nasýl da uyudun! – [en çok] kendilerine yetecek kadar
almayacaklar mý? Bað bozucular sana gelseler, [en
azýndan] genç üzümleri býrakmayacaklar mý?
6 Esav nasýl da talan edildi; gizli hazineleri [nasýl da]
ortaya çýkarýldý!
7 Tüm müttefiklerin seni sýnýra kadar itelediler; barýş
içinde olduðun[u sandýklarýn] seni aldattýlar ve sana
üstün geldiler; ekmeðini yiyenler senin altýna tuzak
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13 1 [Günahkar olmadýðý dönemde,] Efrayim konuş-

1

kurdular; ama sen fark etmedin bile.
8 O gün Edom’dan bilgeleri, Esav Daðý’ndan anlayýşý
yok edeceðim konusunda şüphe mi var?” diyor Tanrý.
9 “Kahramanlarýn mahvolacak ey Teman; öyle ki,
Esav Daðý’ndaki her kişi, katliamla kesilip atýlacak.
10 Kardeşin Yaakov’a yönelik [gösterdiðin] şiddet
sebebiyle, seni utanç kaplayacak ve ebediyen kesilip
atýlacaksýn.
11 Yabancýlarýn [Yaakov’un] servetini alýp gittiði,
ecnebilerin [Yaakov’un] kapýlarýna dayandýklarý ve
Yeruşalayim için kura çektikleri o günde; karşýda durduðun [ve sadece seyrettiðin] o günde sen de [Yaakov’un düşmanlarýndan] biri gibiydin.
12 Fakat kardeşinin [acý] gününde, [senin gözünde]
yabancýlaştýðý günde öylece bakmaman; yýkýma uðradýklarý günde Yeuda-çocuklarýna [karşý] sevinmemen;
[onlar için] sýkýntý gününde aðzýný büyük laflar ederek
açmaman gerekirdi!
13 Felakete uðradýklarý günde Halkým’ýn kapýlarýna
girmemeliydin; sen bile, onun felaket gününde, [içinde bulunduðu] kötü durumuna seyirci kalmamalýydýn;
onlarýn felaket günlerinde servetine elini uzatmamalýydýn!
14 [Yaakov’un] Kaçabilenlerini kesip yok etmek için
yol ayrýmlarýnda durmamalýydýn; arta kalanlarýný
sýkýntýlý günlerinde ele vermemeliydin!
290

Çünkü tüm uluslarla ilgili olarak Tanrý’nýn Günü
yakýndýr! Sen nasýl yaptýysan, sana da öyle yapacaðým;
müstahakýn başýna dönecektir!
16 Çünkü sen Benim Kutsal Daðým’dan nasýl içtiysen,
tüm uluslar da ebediyen içeceklerdir. Ýçecekler, yutacaklar ve hiç var olmamýş gibi olacaklardýr!
17 Fakat kurtulanlar Tsiyon Daðý’nda bulunacaklar ve
kutsal olacak; ve Yaakov Evi, [hakký olan] mirasýný,
miras edinecek.
18 Yaakov Evi ateş, Yosef Evi alev olacak – Esav Evi
ise saman çöpü! Onlarla tutuşacak; yanýp tükenecek
ve Esav Evi’nden arta kalan kimse olmayacak – çünkü
Tanrý konuştu!
19 [Erets-Yisrael’e göre] Güneydekiler Esav Daðý’ný,
kýyý şeridindekiler Pelişti bölgesini miras edinecek.
Efrayim arazisini ve şomron arazisini miras edinecekler; Binyamin ise Gilad’ý [alacak].
20 Ve Bene-Yisrael’in Kenaaniler’den Fransa’ya kadar
olan sürgünleriyle, Ýspanya’daki Yeruşalayim sürgünleri, güneydeki şehirleri miras edinecekler.
21 Kurtarýcýlar, Esav Daðý’ný yargýlamak [ve cezalandýrmak] için Tsiyon Daðý’na çýkacak; ve Krallýk Tanrý’nýn olacak”.
15
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Aftarat Vayeşev
Vayeşev peraşasýnýn okunduðu şabat,
Hanuka’ya rastlarsa,
o güne özel Aftara [Roni Vesimhi] okunur.
Al Şeloşa – Amos 2:6 – 3:8

2

Tanrý şöyle dedi: “Yisrael’in üç günahý için [sesimi çýkarmadým] – fakat dördüncüsünün – haklýyý
para, yoksulu bir çift ayakkabý için satmalarýnýn – karşýlýðýný vermeyeyim mi?!
7 Zavallýlarýn kafasýnda topraðýn tozunun olmasýný
arzuluyorlar ve alçakgönüllülerin yollarýný saptýrýyorlar! Bir adam ve oðlu ayný [nişanlý] genç kýza gidiyorlar; Kutsal Ýsmim’i ihlal ediyorlar.
8 Her sunaðýn yanýnda, rehin alýnmýş elbiselerin üzerinde uzanýyorlar ve [sahte] tanrýlarýnýn tapýnaðýnda
[adaletsizce verilmiş parasal] cezalar [ile satýn aldýklarý] şarabý içiyorlar.
9 Oysa Ben, boyu sedir kadar uzun ve meşe kadar saðlam olan Emoriler’i, onlarýn önünde yok etmiştim;
yukarýdan meyvesini, aşaðýdan köklerini yok etmiştim.
10 Sizi Ben, Mýsýr Ülkesi’nden çýkartmýş, Emori bölgesini miras edinmeniz için sizi kýrk yýl boyunca çölde
yönlendirmiştim.
6

292

Çocuklarýnýzýn arasýndan peygamberler, gençlerinizden Nazirler çýkarmýştým. Bunun olmadýðýný iddia
edebilir misiniz ey Bene-Yisrael?!” diyor Tanrý.
12 “Ama siz [şarap içmeleri yasak olan] Nazirlere şarap
içirdiniz; peygamberlere de ‘Peygamberlik etmeyin!’
diye emrettiniz.
13 Bu yüzden, tamamen demetle dolu bir araba [topraðý] nasýl ezerse, Ben de sizi aşaðý doðru öyle ezeceðim.
14 Hýzlý kişi için [bile] kaçýş mümkün olmayacak; kuvvetli kişi kuvvetini toparlayamayacak ve kahraman
kişi canýný kurtaramayacak.
15 Eli yay tutan kişi ayakta duramayacak, ata binen
kişi canýný kurtaramayacak.
16 Kahramanlarýn en cesuru, o gün çýplak kaçacak”
diyor Tanrý.
11

3

“Tanrý’nýn sizinle – Mýsýr Ülkesi’nden çýkarttýðým tüm aile ile ilgili olarak konuşmuş olduðu bu
sözü dinleyin ey Bene-Yisrael!
2 Yeryüzünün tüm aileleri arasýndan sadece sizi bildim; bu yüzden tüm günahlarýnýzý sizin [cezalandýrýlmanýz] için hatýrlayacaðým.
3 Ýki kişi [aralarýnda]anlaşmadýklarý sürece birlikte
yürürler mi?
1
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Aftarat Mikets

Avý olmasa, arslan ormanda kük-rer mi? Bir şeyler
yakalamýş olmasa, genç bir arslan ininden sesini duyurur mu?
5 [Havada] Tuzak olmasa, bir kuş yerdeki bir kapana
düşer mi? Bir şeyler yakalamasa, kapan yerden sýçrar
mý?
6 şehirde şofar çalýnacak da, halk titremeyecek mi?
şehirde bir kötülük olursa, bunu yapan da Tanrý deðil
midir?
7 Tanrý Aşem, kullarý peygamberlere sýrrýný açýklamadýkça hiçbir şey yapmayacaktýr.
8 Arslan kükredi – kim korkmaz? Tanrý Aşem
konuştu – kim peygamberlik etmez?”
4

Mikets peraşasýnýn okunduðu şabat,
Hanuka’ya rastlarsa,
o güne özel Aftara [Roni Vesimhi] okunur.
O gün ayrýca Roş Hodeş ise,
Roş Hodeş Aftarasý’nýn [Aşamayim Kisi]
ilk ve son pasuklarý da eklenir.
Hanuka’nýn son gününe rastlarsa,
o güne özel Aftara [Vayihrot Yeoyada] okunur.

Vayikats Şelomo – Melahim I 3:15 – 4:1

3

Şelomo birden uyandý ve işte – rüyaydý. Daha
sonra Yeruşalayim’e geldi ve Tanrý’nýn Antlaşma Sandýðý’nýn önünde durdu. Tamamen-yakýlan-korbanlar
sundu, barýş korbanlarý yaptý ve tüm kullarý için bir
ziyafet düzenledi.
16 O dönemde, iki fahişe [ya da hancý] kadýn krala
gelip huzurunda durdular.
17 Kadýnlardan biri “Lütfen efendim” dedi. “Ben ve bu
kadýn ayný evde oturuyoruz ve onun da evde olduðu
bir sýrada doðum yaptým.
18 Doðurmamdan sonraki üçüncü günde bu kadýn da
doðurdu. Biz beraberdik ve evde yanýmýzda [herhan294
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gi] bir yabancý yoktu – sadece biz ikimiz evdeydik.
19 Bu kadýnýn oðlu geceleyin öldü; çünkü üstüne yatmýştý.
20 O da gece yarýsý kalkýp, [ben] cariyen uyurken oðlumu yanýmdan almýş. [Benim oðlumu] Kendi koynuna
yatýrýp, kendi ölü oðlunu da benim koynuma yatýrmýş.
21 Sabahleyin oðlumu emzirmek için kalkýnca, baktým
ki ölü! Fakat sabah [ýşýk artýp] ona daha dikkatli
bakýnca, onun benim doðurduðum oðlum olmadýðýný
gördüm!”
22 Diðer kadýn “Hayýr!” dedi. “Benim oðlum yaşayandýr; senin oðlun ise ölü olan!”. Ama öteki “Hayýr!”
dedi. “Senin oðlun ölü olandýr; benim oðlum ise yaşayan!”. [Böylece] Kralýn önünde tartýşmayý sürdürdüler.
23 Kral “şu [kadýn] ‘Bu yaşayan, benim oðlumdur;
senin oðlun ise ölü olan’ diyor; şu [kadýn] da ‘Hayýr;
senin oðlun ölü olandýr; benim oðlum ise yaşayan’
diyor” dedi.
24 Kral “Bana bir kýlýç getirin” dedi. Kýlýcý kralýn önüne
getirdiler.
25 Kral “Yaşayan çocuðu ikiye kesin” dedi. “Yarýsýný
[kadýnlardan] birine, yarýsýný da diðerine verin”.
26 Çocuðu yaşayan kadýn krala konuştu – çünkü oðluna karşý merhameti uyanmýştý – ve “Aman efendim”
dedi. “Yaşayan çocuðu ona verin; sakýn öldürmeyin!”.

Diðeri ise “Ne benim olsun ne de senin. Kesin!” diyordu.
27 Kral kararýný bildirdi: “Yaşayan çocuðu ona verin
ve sakýn öldürmeyin” dedi. “Annesi odur”.
28 Kralýn verdiði yargý kararýný tüm Yisrael duydu ve
ona karşý saygýyla doldular. Çünkü yargýlama konusunda Tanrý’nýn Bilgeliði’nin onun içinde yer aldýðýný
görmüşlerdi.
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4

1

Ve Kral Şelomo, tüm Yisrael üzerine kral oldu.

Aftarat Vayigaş
Kah Leha – Yehezkel 37:15–28

37

Tanrý’nýn şu sözü bana geldi:
16 Sen, insanoðlu; kendine bir tahta [tablet] al ve
üze-rine “Yeuda ve yandaşlarý Bene-Yisrael için” yaz;
bir tahta [tablet daha] al ve üzerine “Efrayim’in tahtasý; Yosef ve yandaşlarý tüm Yisrael Evi için” yaz.
17 Onlarý birbirlerine, tek bir tahta olacak şekilde yaklaştýr; elinde tek [bir tahtaymýş gibi] olsunlar.
18 Halkýnýn çocuklarý sana “Bu sendekilerin ne olduðunu bize anlatmayacak mýsýn?” dediklerinde
19 onlara [şöyle] konuş: “Tanrý Aşem şöyle diyor: Ýşte
– Ben, Efrayim’in ve yandaşlarý Yisrael kabilelerinin
elindeki, Yosef’in tahtasýný alýyor ve onlarý Yeuda’nýn
tahtasýnýn üzeri-ne koyup, ikisini tek tahta yapýyorum
ve elimde tek [bir tahtaymýş gibi] oluyor”.
20 Üzerlerine yazdýðýn tahtalar, onlarýn görebileceði
şekilde elinde olsunlar.
21 Ve onlara [şöyle] konuş: “Tanrý Aşem şöyle diyor:
Ýşte – Ben, Bene-Yisrael’i, gitmiş olduklarý uluslarýn
arasýndan alacaðým; onlarý çevreden toplayacak, onlarý
topraklarýna getireceðim.
22 Onlarý Ülke’de, Yisrael’in tepelerinde, tek bir ulus
haline getireceðim ve hepsine sadece bir kral hükme15
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decek. Artýk iki farklý ulus gibi olmayacak, bir daha iki
farklý krallýða bölünmeyecekler.
23 Bir daha putlarý, tiksindirici şeyleri ya da günahlarý
sebebiyle saflýklarýný kaybetmeyecekler. Onlarý hata
işlemiş olduklarý tüm ikametgahlarýndan kurtaracak
ve onlarý saflaştýracaðým. [Onlar] Benim halkým olacaklar; Ben de onlarýn Tanrýsý olacaðým.
24 Kulum David onlarýn üzerinde kral olacak – herkes
için tek bir çoban olacak – Yargýlarým’la [uyumlu
biçimde] yürüyecekler ve Yasalarým’ý gözetip, onlarý
uygulayacaklar.
25 Kuluma; Yaakov’a vermiş olduðum ve atalarýnýzýn
oturmuş olduðu Ülke’de oturacaklar. Sonsuza kadar
onlar, oðullarý ve torunlarý orada oturacak ve kulum
David, onlarýn üzerinde ebediyen başkan olacak.
26 Onlarla bir barýş antlaşmasý yapacaðým; [bu,]
onlarla ebedi bir antlaşma olacak. Onlarý yerleştirecek ve çoðaltacaðým; Kutsal [Tapýnaðým’ý] onlarýn
arasýna ebediyen yerleştireceðim.
27 Barýnaðým onlarýn yanýnda olacak. [Ben] onlarýn
Tanrýsý olacaðým; onlar da Benim Halkým olacaklar.
28 Ve [tüm] uluslar, Benim, Kutsal [Tapýnaðým,
Bene-Yisrael’in] aralarýnda olduðunda “Yisrael’i kutsal kýlan Tanrý” olduðumu bilecekler.
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Aftarat Vayhi

David’in günleri ölüme yaklaşmýştý. Oðlu Şelomo’ya talimat vererek şöyle dedi:
2 “Ben tüm yeryüzü [halkýnýn] yoluna gitmek üzereyim. Güçlü ol ve [tam bir] erkek ol[duðunu kanýtla].
3 Tanrýn’ýn Emaneti’ni, Moşe’nin Torasý’nda yazýlý
olduðu üzere, [Tanrý’nýn] Yolu’nda gidip, Hükümleri’ni, Emirleri’ni, Yargýlarý’ný ve Tanýklýklarý’ný gözetmek suretiyle koru. Bu sayede, yaptýðýn her işte ve
yöneldiðin her yerde başarýlý olacaksýn.
4 [Yine] Bu sayede, Tanrý da, benimle ilgili olarak söylemiş olduðu, ‘Eðer çocuklarýn, tüm kalpleri ve tüm
canlarýyla Önüm’de doðrulukla yürüyerek yollarýný
[bozulmaya karşý] korurlarsa; Yisrael tahtýnýn üzerinden [ailene mensup] bir kişi bile kesilip atýlmayacaktýr’ şeklindeki Sözü’nü yerine getirecektir.
5 Ayrýca; Tseruya’nýn oðlu Yoav’ýn bana ne yaptýðýný;
Yisrael ordularýnýn iki kumandanýna – Ner’in oðlu
Avner’e ve Yeter’in oðlu Amasa’ya – ne yaptýðýný biliyorsun. Onlarý, barýş içinde [olduklarýný düşündükleri
bir anda, hileyle,] savaş kaný dökerek öldürmüş; belindeki kuşaðýna ve ayaðýndaki ayakkabýya savaş kaný
sürmüştü.

Bilgeliðinle davran ve onun ak saçýnýn mezara barýş
içinde inmesine izin verme [O nasýl başkalarýný öldürdüyse, kendisi de eceliyle ölmesin].
7 Gilad’lý Barzilay’ýn çocuklarýna ise iyilikle davran;
masanda yemek yiyenlerden olsunlar. Çünkü, kardeşin Avşalom’dan kaçýşým sýrasýnda onlar da bana bu
şekilde [yiyeceklerini paylaşarak] yakýnlýk göstermişlerdi.
8 Bak; Binyamin kabilesinden, Bahurim’li Gera’nýn
oðlu şimi seninle. Mahanayim’e gittiðim gün, o beni
[gerek söz, gerekse de hareketle] çok aðýr bir şekilde
aşaðýlamýştý. Beni karşýlamak [ve bu konuda af dilemek] üzere Yarden’e indiði zaman, ona
Tanrý’nýn Ýsmi’yle yemin etmiş, ‘Seni kýlýçla öldürmeyeceðim’ demiştim.
9 Fakat şimdi ona suçsuzmuş gibi davranma. Çünkü
sen akýllý birisin ve [onu cezalandýrmak üzere bir suç
bulma konusunda] ona ne yapacaðýný bilirsin. Onun
ak saçýný mezara kanla indir”.
10 Sonra David atalarýyla birlikte yattý ve Ýr David’de
[David’in şehri] gömüldü.
11 David’in, Yisrael üzerinde hüküm sürdüðü süre 40
yýldý: Hevron’da 7 yýl, Yeruşalayim’de ise 33 yýl hüküm
sürmüştü.
12 Şelomo, babasý David’in tahtýna oturdu ve krallýðý
çok saðlam oldu.
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Vayikrevu – Melahim I 2:1–12

2

1
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Aftarat Erev Roş-Hodeş

Yeonatan [can dostu David’e] “Yarýn [Roş]
Hodeş; [ziyafetteki] yerin[in boş olduðu] göze çarpýnca [yokluðunun] farkýna varýlacak” dedi.
19 “Üç gün boyunca [uzaklaşabildiðin kadar kýra] in
ve o gün saklanmýş olduðun yere geldiðinde, işaret
taşýnýn yanýnda otur.
20 [Üçüncü gün] Ben sanki bir hedefe nişan alýyormuş
gibi, [bulunduðun yerden başka bir] yana doðru üç ok
atacaðým.
21 Ve sonra hizmetkarýmý ‘Git oklarý bul’ diyerek göndereceðim. Eðer hizmetkara açýk bir şekilde ‘Ýşte –
oklar senden gerideler; al onlarý’ dersem, o zaman
gelirsin. Çünkü Yaşayan Tanrý adýna; güvendesin ve
[endişelenecek] bir şey yok demektir.
22 Fakat gence şöyle dersem: ‘Ýşte – oklar senden daha
ötedeler’; o zaman git – çünkü Tanrý seni göndermiş
demektir.
23 Senle aramýzda konuştuðumuz konuya gelince; işte
– Tanrý senle ben arasýnda ebediyen [tanýktýr]”.

David kýrda gizlendi. [Roş] Hodeş geldiðinde, kral
[şaul] yemek için ziyafete oturdu.
25 Kral her zamanki yerinde, duvarýn dibindeki yerde
oturuyordu. Yeonatan [yer vermek üzere] kalktý ve
Avner şaul’un yanýna oturdu. David’in yeri[nin boş
olduðu] fark edildi.
26 Fakat şaul o gün hiçbir şey konuşmadý. [David’e
olan nefreti sebebiyle] “Beklenmedik bir şey olmuştur;
temiz deðildir [diye yemeðe gelmemiştir. Zaten hiçbir
zaman] temiz deðil!” diye düşünmüştü.
27 [Roş] Hodeş’in ertesi günü – [aydaki] ikinci gün –
David’in yeri[nin yine boş olduðu] fark edilince, şaul,
oðlu Yeonatan’a “Yişay’ýn oðlu [David] neden dün de
bugün de yemeðe gelmedi?” diye sordu.
28 Yeonatan, şaul’a “David, Bet-Lehem’e kadar [gitmek için] benden izin istedi” diye cevap verdi.
29 “[Bana] ‘Lütfen gitmeme izin ver; çünkü şehirde
ailevi bir korban kesimi olacak. Kardeşim bunun için
[gelmemi] emretti. şimdi – eðer gözünde beðeni
kazandýysam, lütfen kaçamak yapýp kardeşlerimi göreyim’ dedi. Kralýn sofrasýna o yüzden gelmedi”.
30 şaul’un öfkesi Yeonatan’a karşý alevlendi. Ona
“Yoldan çýkmýş asi kadýnýn oðlu!” dedi. “Hem kendi
utancýn hem de annenin çýplaklýðýnýn utancý pahasýna
[bana karşýlýk] Yişay’ýn oðlunu tercih ettiðini bilmiyor
muyum sanki!
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Bu Aftara, Roş-Hodeş arifesine rastlayan şabat günlerinde okunur.
Mahar Hode? – şemuel I 20:18–42
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24

[şunu bil] Ki Yişay’ýn oðlu toprak üzerinde yaşadýðý
sürece, ne sen güvende olacaksýn ne de krallýðýn!
şimdi – [birilerini] gönder ve onu bana getir; çünkü
ölümü hak ediyor”.
32 Yeonatan, babasý şaul’a cevap verip, ona “Neden
ölsün? Ne yaptý ki?!” dedi.
33 şaul onu vurmak amacýyla, [Yeonatan’ýn] üzerine
bir mýzrak savurdu. Yeonatan böylece, David’i öldürme kararýnýn, babasý için artýk kesin olduðunu anlamýş
oldu.
34 Yeonatan masanýn başýndan, tüten bir öfkeyle kalktý ve ayýn ikinci gününde hiç yemek yemedi; çünkü
hem David için üzülmüştü, hem de babasý onu [“Yoldan çýkmýş asi kadýnýn oðlu!” nitelemesiyle] aşaðýlamýştý.
35 Sabah olduðunda Yeonatan David’le buluşmak
üzere kýra çýktý; yanýnda da genç bir hizmetkar vardý.
36 Hizmetkarýna “Koş!” dedi. “Benim attýðým oklarý
buluver”. Hizmetkar koştu ve [Yeonatan] oku onu
geçecek şekilde attý.
37 Hizmetkar Yeonatan’ýn attýðý okun [gideceðini
düşündüðü] yere ulaştýðýnda, Yeonatan, hizmetkarýn
ardýndan seslenerek “Ok senden daha ötede deðil
mi?” dedi.
38 Yeonatan, hizmetkarýn arkasýndan “Çabuk fýrla!
Yerinde durma!” diye seslendi. Yeonatan’ýn hizmet-

karý oklarý topladý ve efendisine geldi.
39 Hizmetkar hiçbir şeyden haber-dar deðildi; konuyu
sadece Yeonatan ve David biliyorlardý.
40 Yeonatan teçhizatýný hizmetkarýna verip, ona “Git
[bunlarý] şehre götür” dedi.
41 Hizmetkar gitti ve David, güneydeki [saklandýðý]
yerden kalktý, yüz üstü kapanarak üç kez eðildi. Ýki
dost öpüşüp aðlaştýlar – David [aðlayýşýný] arttýrana
kadar.
42 Yeonatan David’e “Barýşa git” dedi. “Bizim – ikimizin ‘Tanrý seninle aramýzda ve çocuklarýmla
çocuklarýn arasýnda [tanýk] olsun’ diyerek ettiðimiz
yemin ebedi olacaktýr!”
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Aftarat Şabat Roş-Hodeş

Tanrý şöyle dedi: “Gökler tahtým, yeryüzü ise
ayak taburemdir. Benim için nasýl bir ev inşa edebilirsiniz; neresi Benim dinlenme yerim olabilir ki?
2 Üstelik tüm bunlarý Elim yaptý; tüm bunlar [bu sayede] var oldular” diyor Tanrý. “şuna [sadece şu özellikteki kişiye] dikkatle bakacaðým: Yoksul ve kýrýk ruhlu
[olmasýna karşýn, yine de isyan etmeyip] Sözüm karşýsýnda [saygýyla] titreyene.
3 [Bunun dýşýndakiler] Ýster [korban olarak] boða kessin, ister adam öldürsün; ister kuzu korban etsin, ister
bir köpeðin boynunu kýrsýn; ister un sunusu getirsin,
ister domuz kaný; ister [Tanrý’nýn Ýsmi’ni] zikretmek
amacýyla tütsü malzemesi getirsin, ister bir putu mübarek kýlsýn [Benim için hepsi bir. Ne de olsa, iki uç
noktayý temsil eden bu çiftlerin “iyi uçtakileri” bile,
bunlarý Benim emirlerim olduklarý için yapýyor deðiller]. Zira onlar bile [sýrf] yollarýný [bu şekilde] seçtiler
[ve kendilerini bu şekilde iyi hissediyorlar diye bu
şekil-de davranýyorlar. “Kötü uçtakileri” ise, açýkla-

mama bile gerek yok; zira onlarýn] ruhlarý, iðrençliklerinden [zaten fazlasýyla] memnun!
4 [Onlar bu şekilde Ben’le nasýl alay ettilerse] Ben de
onlarla alay etmeyi seçecek, korkularýný [başlarýna]
getireceðim. Çünkü onlarý çaðýrmýştým, ama cevap
veren olmadý; konuşmuştum, ama dinlemediler.
Gözüm’de kötü olan şeyleri [yani “yapma” dediðim
şeyleri] yaptýlar; [“yap” şeklindeki emirlerimi beðenmeyerek, kendilerine yeni şeyler üretip] arzulamadýðým şeyleri [yapmayý] seçtiler”.
5 [Tanrý’nýn] Sözü karşýsýnda [saygýyla] titreyenler!
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin: Sizden nefret eden ve sizi
dýşlayan kardeşleriniz, [yaptýklarý, içten olmayan korbanlara bakýp] “Tanrý, benim [itibarlý] ismim sayesinde onurlandýrýlýyor” dediler. Fakat [gerçeði hep birlikte] göreceðiz: Sizin sevinçli olacaðýnýz zamanlarda,
onlar utanacaklar.
6 şehirden [Yeruşalayim’den bir] kargaşa sesi – Tapýnak’tan bir ses [geliyor]; Düşmanlarýna hak ettiklerini
ödeyen Tanrý’nýn Sesi!
7 [“Kargaşa sesi” şunlarý ifade ediyor: Son Kurtuluş’tan
bir süre önce, bazý Yahudiler Yeruşalayim’e yerleşmeye başlayacaklar. Başka bir deyişle, bir anneye benzetilen Yeruşalayim] Henüz acý çekmeden, doðuracak;
[böylece] doðum sancýlarý [ile temsil edilen, Kurtuluş’tan önceki Gog ve Magog savaşý] henüz gelmeden,
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Bu Aftara, Roş-Hodeş’e rastlayan şabat günlerinde
okunur.
Aşamayim Kisi – Yeşayau 66:1–24
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bir erkek çocuk doðurmuş olacak [ve Yeruşalayim’in
az da olsa belirli ve savaşabilecek bir Yahudi nüfusu
olacak.
8 Bir süre sonra gerçek doðum – Kurtuluş – vakti gelecek ve asýl sancýlar, yani Gog ve Magog savaşý başlayacak. Bu eşi görülmemiş savaşla ilgili olarak] Kim
böyle bir şeyi duydu? Kim böyle şeyler gördü? [denecek.] Yeryüzü bir günde sancýlanýr mý? [diyecekler;
zira savaş bir anda tüm dünyaya yayýlacak] Bir ulus bir
kerede doðar mý? [diyecekler; zira tüm sürgünler
hemen geriye gelecekler. Nasýl oldu da] Tsiyon doðum
sancýsý çektiði anda, çocuklarýný doðurdu!
9 [Bu sorulara cevaben: “Bir kadýný] Doðum anýna
kadar getireceðim de doðum yaptýrtmayacak mýyým?”
diyecek Tanrý[; dolayýsýyla sancýlar olunca, mutlaka
doðum da olacak, sürgünler geriye gelecektir]; “Ben ki
Doðurtan’ým; [bazýlarý için başlamýş olan doðumu,
diðerleri için yarýda] durduracak mýyým?” dedi Tanrýn[; bu yüzden sadece Yeruşalayim’de yerleşmiş olanlarla yetinilmeyecek; sancýlar tüm Yahudiler’i etkisi
altýna alacak ve sonunda hepsi kurtulacak].
10 [“Tapýnak’tan gelen ses” şunu ifade ediyor:] Yeruşalayim ile sevinin, onunla neşelenin ey tüm sevenleri; onunla keyif içinde mutlu olun, ey onun için tüm
yas tutanlar!
11 Böylece, [týpký bir annenin bebeðini emzirmesi gibi]

onun teselli veren göðsünden emzirilip doyacak; [doyduktan sonra bile] emip onun onurunun bolluðundan
keyif alacaksýnýz.
12 Çünkü Tanrý şöyle dedi: “Ýşte – [sizi emzirip doyurmasý için] barýşý bir nehir gibi, [sonrasýnda keyif
almanýz için putperest] uluslarýn servetini coşkun bir
ýrmak gibi ona [Yeruşalayim’e] yöneltiyorum. Böylelikle emzirileceksiniz, omuzda taşýnacak [sürgünden
gelecek] ve kucakta hoplatýlacaksýnýz.
13 [Öldü sandýðý ve hakkýnda yas tuttuðu] Annesinin
[bizzat gelip] teselli ettiði bir adam gibi, Ben sizleri
teselli edeceðim [çünkü sizi terk ettiðimi düşünüp yas
tutmuştunuz; ayný şekilde, hakkýnda yas tuttuðunuz]
Yeruşalayim’de teselli bulacaksýnýz”.
14 [şimdiye kadar sadece inanýyordunuz; fakat şimdi
gözlerinizle] Göreceksiniz ve [bu sayede] kalbiniz
neşelenecek, kemikleriniz çimenler gibi yeşerecek.
Tanrý’nýn Eli, sadýk hizmetkarlarý; öfkesi de düşmanlarý tarafýndan tanýnacak.
15 Çünkü işte – [“Düşmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi” şunu ifade edi-yor: Gog ve Magog
kamplarýna yönelik] Öfkesini gazabýyla, azarlamasýný
ateşin alevleriyle ödemek için, Tanrý ateş içinde,
[O’nun savaş] arabalarý da fýrtýna gibi gelecek.
16 Çünkü Tanrý ateşle cezalandýracak ve Kýlýcý tüm
vücutlarý [biçecek]; Tanrý’nýn [vurduðu kişilerin]
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cesetleri çok olacak.
17 Ortada bulunan [bir putperestlik simgesi] için bahçelere [gitmek üzere] kendilerini takdis edip temizleyenler; domuz etini, tiksinti veren canlýlarý ve fareleri
yiyenler – [hepsi] birlikte yok olacaklar” diyor Tanrý.
18 “Ben onlarýn yaptýklarýný ve düşüncelerini [biliyorum]. Tüm uluslarý ve lisanlarý [bu büyük savaşla] bir
araya toplama [vakti] geliyor; gelecekler ve Onurum’u
görecekler.
19 [Gog ve Magog savaşý sýrasýnda, onlara büyük belalar göndererek] Onlar için bir işaret belirleyeceðim.
Aralarýndan kurtulabilen bazýlarýný [bu savaşta yer
almamýş, dolayýsýyla] Ünüm’ü duymamýş Onurum’a
şahit olmamýş uluslara, Tarşiş, Pul ve Lud’a (yay ustalarýna), Tuval ve Yavan’a, uzak adalara göndereceðim
ve uluslar arasýnda Onurum’u anlatacaklar.
20 Tüm uluslardan [Bene-Yisrael’in] tüm kardeşlerini
[daha önce gelmemiş olan tüm Yahudiler’i], atlarda,
savaş arabalarýnda, [üstü kapalý] yük arabalarýnda,
katýrlarda,
Tanrý’ya birer sunu olarak neşeli danslar eşliðinde
Yeruşalayim’deki Kutsal Daðým’a getirecekler” dedi
Tanrý; “týpký Bene-Yisrael’in, sunularýný Tanrý’nýn
Evi’ne saf kaplarla getirdikleri gibi.
21 [Gittikleri yerlerde hatalý bir yaşam sürmüş olsalar
bile, Koen ve Leviler, bu özelliklerini yitirmeyecekler

ve] Onlarýn arasýndan da Koenler ve Leviler seçeceðim” dedi Tanrý.
22 “Çünkü týpký yaptýðým yeni gökler ve yeni yeryüzünün önümde duruyor olmalarý gibi” diyor Tanrý “soyunuz ve isminiz de sürekli olacaktýr
23 Bir [Roş] Hodeş’ten diðerine ve bir şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Önüm’de eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
24 “Çýkýp, bana karşý isyan eden kişilerin cesetlerini
görecekler. Çünkü [onlarý kemiren] kurtlar ölmeyecek, [onlarý yakan] ateş sönmeyecektir ve tüm insan
ýrký için tiksindirici bir görüntü oluşturacaklardýr”.
25 Bir [Roş] Hodeş’ten diðerine ve bir şabat’tan diðerine, tüm insanlar, Önüm’de eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
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Aftarat Şabat Hanuka (I)

[Tanrý] Bana Koen Gadol Yeoşua’yý, Tanrý’nýn
meleðinin önünde dururken gösterdi. Satan da onu
suçlamak üzere sað tarafýnda duruyordu.
2 Tanrý Satan’a “Tanrý seni uyarý-yor ey Satan; Yeruşalayim’i Seçen seni [tekrar tekrar] uyarýyor! Bu
[adam] ateşten kurtarýlmýş yarý yanmýş bir odun par-

çasýdýr [o yüzden Yeoşua’yý suçlamadan önce iyice
düşün]!”
3 Yeoşua kirli giysiler giymiş, meleðin önünde duruyordu.
4 [Melek] Önündekilere yüksek sesle konuşup “Bu
kirli giysileri üzerinden çýkartýn” dedi. Sonra ona
“Bak; üzerinden günahýný çýkarýyorum. Sana güzel
elbiseler giydireceðim” dedi.
5 Sonra [ben; Zeharya] “[Yeoşua’nýn] Başýna temiz
sarýk koyun” dedim. Temiz sarýðý başýna koydular ve
ona giysiler giydirdiler. [Bunlar yapýlýrken] Tanrý’nýn
meleði [öylece] duruyordu.
6 Tanrý’nýn meleði Yeoşua’yý uyararak şöyle dedi:
7 “Topluluklarýn Efendisi şöyle dedi: ‘Eðer yolumda
gider ve emanetimi korursan, hem Evim’in yöneticisi,
hem de Avlum’un korunmasýndan sorumlu olursun.
Sana bu duranlar [yani daima ayakta duran ve hiç
oturmayan melekler] arasýnda serbest hareket hakký
tanýrým.
8 Dikkatle dinle Koen Gadol Yeoşua – hem sen hem
de önünde oturan diðerleri [senin gibi, Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar tarafýndan ateşe atýlýp canlý çýkmayý başaran Hananya, Mişael ve Azarya dinlesinler];
çünkü onlar mucizevi kişilerdir – kulumu, Filiz’i
[David’in soyundan gelen ve Bene-Yisrael’in ilk sürgünden dönüşünde onlarýn lideri olan Zerubavel’i]
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Bu Aftara, [o gün ayný zamanda Roş hodeş’se bile]
Hanuka’ya rastlayan şabat günü okunur.
Roni Vesimhi – Zeharya 2:14 – 4:7
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“şarký söyle ve neşelen ey Tsiyon kýzý; çünkü
işte [tekrar Yeruşalayim’e] geliyorum – içinde barýnacaðým” diyor Tanrý.
15 “O gün birçok ulus Tanrý’ya baðlanacak ve [Bana
inanarak] Halkým olacaklar; fakat [Ben yine de senin]
içinde barýnacaðým”. Bu şekilde, beni sana Topluluklarýn Efendisi’nin gönderdiðini anlayacaksýn.
16 Tanrý Yeuda’ya, Kutsal Toprak’ta payýna düşeni
miras verecek ve Yeruşalayim’i tekrar seçecek.
17 Tanrý’nýn önünde sessiz dur ey insanlýk; çünkü
[Tanrý] Kutsal Ýkametgahý’ndan uyandý.

getirmekteyim.
9 Zira işte Yeoşua’nýn önüne yerleştirdiðim taş. [Bet-Amikdaş’ýn temeli olan ve Zerubavel tarafýndan yerleştirilen bu] Tek taşýn yedi yüzü var. Ýşte – [bu taşýn]
üzerine işlemesini hakkedeceðim’ diyor Topluluklarýn
Efendisi ‘ve o ülkenin günahýný bir günde ortadan kaldýracaðým.
10 O gün’ diyor Topluluklarýn Efendisi, ‘Her biriniz
arkadaşýný asmanýn altýna ve incir aðacýnýn altýna
davet edecek’ ”.

4

Zerubavel’e sözüdür: ‘Kuvvetle deðil; güçle de deðil
– Ruhum’la!’ diyor Topluluklarýn Efendisi. 7 Sen kimsin ey büyük dað? Zerubavel’in önünde ovaya [dönüşeceksin] ve [Zerubavel] temel taşýný ‘Zerafet; zerafet
onundur [bu taşýndýr]!’ sloganlarý arasýnda çýkaracak
[ve dikecek]”.

Benimle konuşan melek döndü ve beni uykusundan uyandýrýlan bir kişi gibi uyandýrdý.
2 Bana “Ne görüyorsun” dedi. “Gördüm!” dedim. “Ýşte
– tepesinde kabý, üzerinde yedi kandiliyle, tamamen
altýndan bir Menora. Tepesindeki [kaptan] yedi kandile yedi tüp iniyor.
3 Yanýbaşýnda iki zeytin aðacý var – biri kabýn saðýnda,
biri de solunda”.
4 Benimle konuşan meleðe yüksek sesle konuşup
“Bunlar nedir efendim?” dedim.
5 Benimle konuşan melek sesini yükseltip “Bunlarýn
ne olduðunu bilmiyor musun?” dedi. “Hayýr efendim”
dedim.
6 Benimle yüksek sesle konuşup şöyle dedi: “Tanrý’nýn
1
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Aftarat Şabat Hanuka (II)
Bu Aftara, Hanuka’nýn son gününe rastlayan şabat
günü okunur.
Vayaas Hirom – Melahim I 7:40–50

7

Hiram kazanlarý, kürekleri ve çanaklarý yaptý.
Böylece Hiram, Kral Şelomo adýna
Tanrý’nýn Evi için yapmýş olduðu tüm işi tamamlamýş
oldu.
41 Ýki sütunu ve sütunlarýn tepesinde başlýk olarak
duran [içi boş yarý küre şeklindeki] iki kabý, sütunlarýn
tepesindeki başlýk kaplarýný örten iki file-işini,
42 bu iki file-işi için – sütunlarýn üzerindeki başlýk kaplarýný örtme amaçlý her bir file-işi için ikişer sýra nar
olacak şekilde – 400 narý,
43 on tabaný ve tabanlarýn üzerinde on kazaný,
44 bir [adet] denizi [=büyük su havuzunu] ve denizin
altýndaki 12 boðayý,
45 kazanlarý, kül [eşeleme] küreklerini ve çanaklarý;
Hiram’ýn, Kral Şelomo adýna Tanrý’nýn Evi için yaptýðý tüm bu eşyalar parlatýlmýş bakýrdandý.
46 Kral bunlarý Yarden ovasýndaki Sukot ve Tsartan
arasýndaki sert topraðýn içinde döktü.
47 Şelomo tüm bu eşyalarý [tartmadan] býraktý; zira
40
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sayýca çok fazlaydýlar. Bakýrýn aðýrlýðý belirlenemedi.
48 Şelomo, Tanrý’nýn Evi’ndeki tüm eşyalarý yaptý:
Mizbeah’ý altýndan, üzerinde
Lehem Apanim bulunan şulhan’ý altýndan,
49 Devir’in [Kutsallar Kutsalý] önünde beşi saðda beşi
solda duran şamdanlarý som altýndan, çiçekleri, kandilleri ve maşalarý altýndan,
50 taslarý, mum makaslarýný, çanaklarý, kaşýklarý, kor
küreklerini som altýndan, en iç bölmenin – Kutsallar
Kutsalý’nýn – kapýlarýnýn ve evin – Tapýnak’ýn – kapýlarýnýn menteşelerini altýndan [yaptý].
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[çoð. : çoðul;tek. : tekil; f. : dişil; f. çoð. : dişil çoðul;
kar. : karşýt; kýs. : kýsaltma]
Aftara: Her hafta, haftanýn Peraşasýnýn ardýndan okunan, Neviim [Peygamberler] kitabýndan bir bölüm.
Peraşa ya da özel günle paralel konulardan seçilmişlerdir. Bunun sebebi, Roma işgali sýrasýnda Tora okunmasýnýn yasak oluşu ve bunu telafi etmek için Neviim
kitabýndan, konuyla ilişkili bir bölümün okunmasýdýr.

Sözlük

Agada: Anlatý. Tanah’ta geçen kişilerin söz ya da davranýşlarýyla ilgili, çoðunlukla yüzeyde masalsý olan,
fakat gerçekte çok derin öðretiler ve dersler içeren
anlatýlar; bkz. Midraş.
Akeda: Korban etmek üzere baðlamak. Özellikle Yitshak’ýn, babasý Avraam tarafýndan, Moriya Daðý’nda
korban edilmek üzere baðlanmasý için kullanýlýr; Akedat Yitshak; bkz. Bereşit Perek 22.
Alaha: 1. Kural. “Alah – Gitmek” kökünden gelir ve
bu kurala göre “gidildiði; hareket edildiði” manasýný
verir. “Moşe Bene-Yisrael’e Pesah Alahalarýný Pesah’ta,
şavuot Alahalarýný şavuot’ta, Sukot Alahalarýný Sukot’ta
öðretirdi” (Sifra). 2. Yahudi Kanunu.
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Alaha LeMaase: “Pratik Alaha”. Sadece teorik
olmayan, pratiðe yönelik Alaha.
Alaha LeMoşe MiSinay: “Moşe’ye Sinay’da Verilmiş Alaha”. Sözlü Tora’daki tüm detaylar Moşe’ye
Sinay’da verilmiştir. Bu detaylarýn neredeyse tümü
Tora’nýn açýklanma yöntemleri kullanýlarak, Yazýlý
Tora’nýn içinden türetilebilir. Ancak bazý istisnalara,
Yazýlý Tora’dan hiçbir gönderme yoktur. Bu istisnai
kurallara Alaha LeMoşe MiSinay adý verilir. Bunlar
arasýnda örneðin Tefilin’in siyah renkte ve küp şeklinde olmasý sayýlabilir (Rambam).
Midraş Alaha: Alaha konularýndaki açýklamalarý
içeren eski kaynaklar. Bunlar Mehilta, Sifra ve
Sifri’dir.
Alaha KeRabi X: “Alaha Rabi X Gibidir”. Alaha
konusundaki görüş ayrýlýðýnýn ardýndan, kararýn
hangi görüş doðrultusunda çýktýðýný belirten deyiş.
Ama: 1. 48cm. uzunluðunda bir ölçü; Bereşit 6:15. 2.
Dirsekle bilek arasýndaki bölüme verilen isim. 3. Orta
parmak.
Arba Amot: “Dört Ama”. Çeşitli Alaha konularýnda
minimum uzaklýðý belirten mesafe. Örneðin şabat
günü genel bir mekanda bir şey dört Ama’dan fazla
taşýnamaz.

Amida: Duruş; ayakta duruş. Bu sözcük, tüm dualarýn
merkezini oluşturan ve 19 Berahadan oluşan duayý
ifade eder. Amida, ayakta ve ayaklar bitişik bir şekilde
söylendiði için bu ismi alýr. Mişna dilindeki adý “Tefila
– Dua”dýr; zira merkezi önem taşýr. Amida, Anşe Keneset Agedola tarafýndan ilk kompoze edildiðinde 18
Berahadan oluşurdu. Bu sebeple “şemone Esre –
Onsekiz” olarak da bilinir. Ýleriki dönemlerde halk
içinde, düşmana karşý işbirliði yapan kişiler yaygýnlaşýnca, düşmanýn başarýlý olmamasýný dileme temasýna sahip “LaMalşinim VeLaMinim” Berahasý eklenmiştir.
Amora: çoð. Amoraim. Tanaim döneminden, Talmud’un tamamlanýşýna kadar olan süre içinde yaşayan
ve Mişna’daki öðretileri daha geniş bir şekilde açýklayan Hahamlar’a verilen isim. Bir Amora, Tanalar’ýn
öðretisiyle kesinlikle çelişemezdi. Çelişkide olduðu bir
Tana varsa, bu görüşünü bir başka Tana’ya dayandýrmadýðý sürece, Amora’nýn görüşü geçersizdi.
Anneler: Bene-Yisrael’in temelini atan dört anne.
Ýbranice Şmaot. Bunlar, Sara, Rivka, Rahel ve Lea’dýr.
Arba Ýmaot: “Dört Anne”.
Anşe Keneset AGedola: Büyük Meclis’in Üyeleri.
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Keneset AGedola: “Büyük Meclis”. Büyük Ýskender dönemine kadar olan Pers Ýmparatorluðu egemenliði süresince, Yahudiler’in merkezi kanuni mercii. 120 kişiden oluşan kurulda, Ezra, Nehemya gibi
peygamberler, Mordehay gibi devlet adamlarý, şimon
Atsadik gibi üst düzey otoriteler vardý. Keneset
Agedola’ya kadar dualarda kesin bir form yoktu. Bu
dönemden itibaren Beraha, Tefila, Kiduş ve Avdala
için belirli ve kesin metinler belirlendi, derlendi ve
kompoze edildi.
Aron ABerit: Antlaşma Sandýðý. Tanrý’nýn Moşe’ye
vermiş olduðu On Emir levhalarýný içeren sandýk;
Yeoşua 3:6. “Aron AEdut – Tanýklýk Sandýðý” (şemot
26:33) ya da “Aron Aşem – Tanrý’nýn Sandýðý” (şemuel I 5:3) olarak da bilinir. Bkz. şemot 25:10 v.d.
Asara BeTevet: 10 Tevet. Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar’ýn ordusunun, Yeruşalayim üzerindeki
kuşatmaya başladýðý tarih. Bu kuşatmanýn sonucunda
17 Tamuz [şiva Asar BeTamuz] günü Yeruşalayim
düşmüş, Tişa Beav günü de Bet-Amikdaş yýkýlmýştý.
Bu gün oruç tutulur.

Tora, bunu yapan kişinin kolay kolay temizlenmeyeceðini vurgulamaktadýr (şemot 20:7). Bu sebeple
Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi, hiçbir şart altýnda aðza
alýnmamalýdýr. Bu konudaki tek istisna Bet-Amikdaş
döneminde Koen Gadol’un Yom Kipur’da yaptýðý özel
uygulamalarda Tanrý’nýn Ýsmi’ni olduðu gibi telaffuz
etmesidir. Bu sebeple Yahudiler, dualarýnda bile Tanrý’nýn Ýsmi’nin geçtiði yerlerde “A-do-nay – Efendimiz”
sözcüðünü kullanýrlar. Dualarda kullanýlan bu Ýsim de
kutsaldýr ve günlük konuşmalarda aðza alýnmamalýdýr.
Bu açýdan, günlük konuşmalarda Tanrý’dan bahsedildiði zaman “Aşem – Ýsim [Tanrý’nýn Ýsmi]” sözcüðü
tercih edilmelidir; bkz. Bereşit 2:4.
Aşkenazlar: Ýbranice “Aşkenaz – Almanya” sözcüðünden gelir. Orta ve Doðu Avrupa kökenli Yahudiler’e
verilen isim.
Atalar: Bene-Yisrael’in temellerini oluşturan üç baba.
Ýbranice Avot. Bunlar, Avraam, Yitshak ve Yaakov’dur. Amida’nýn ilk Berahasýna da, üç Ata’dan
bahsettiði için Avot adý verilir; bkz. Avot.En Korim

Aşem: Tanrý’nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük. Tanrý’nýn Ýsmi’nin boş yere kullanýlmasý ciddi bir yasaktýr;

Avot, Ella Lişloşa: “Sadece üç kişi [Avraam, Yitshak
ve Yaakov] Avot olarak isimlendirilir” (Talmud –
Berahot 16b).
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kov Avinu.
Maase Avot Siman LaBanim: “Atalar’ýn yaptýklarý,
çocuklarý için birer işarettir”; bkz. Bereşit 12:6 açk.,
26:16 açk., 47:28 açk. Atalar’ýn başýndan geçenler ya
da fiilen yaptýðý şeyler, tarihin ileri bir döneminde
Bene-Yisrael’in de benzer durumlarda kalacaklarýný ya
da benzer davranýşlar göstereceklerine dair birer işarettir. Nitekim Tora’daki birçok örnek, tarihte belki
başka baðlamlarda, fakat ayný temayla tekerrür etmiştir.
Avdala: Ayýrma. Genelde kutsal bir şeyden kutsal
olmayaný ayýrmak için kullanýlýr. Ayný şekilde, şabat
ve bayram çýkýşlarýnda Avdala adý verilen bir dua ile,
kutsal günden, normal güne bir ayýrým yapýlmýş olur.
kar. Kiduş.
Ner Avdala: “Avdala Kandili”. şabat ve bayram
çýkýşýndaki Avdala duasýnda kullanýlmak üzere yakýlan mum.
Leavdil BeElef Alfe Avdalot: “Binlerce Bin Kez
Ayýrmak”. Kutsal ya da iyi bir şeye, kutsal olmayan
ya da kötü bir şeyle karşýlaştýrýlarak yapýlan benzetmelerden önce kullanýlan deyiş.

Avot: 1. Atalar: Avraam, Yitshak ve Yaakov. 2. Bizden önceki nesiller; atalarýmýz.
Avot: Pirke Avot’un başka bir ismi; bkz. Perek.
Zehut Avot: “Atalar’ýn Liyakatý; hak ettikleri”. Bir
kişi yeterli deðerde olmasa bile, bazý durumlarda atalarýnýn dürüstlükleri, onun için avantaj olabilir.
Avot AOlam: “Dünyanýn Babalarý”. 1. Dünyadaki
büyük Hahamlar’a verilen genel bir isim. 2. Mişna
dönemi Hahamlarý’na [Tanaim] verilen genel isim.

Avinu: Babamýz; Atamýz. Atalar’ýn her birinin ismine
eklenen sýfat: Avraam Avinu, Yitshak Avinu, Yaa-

Behor: çoð. Behorot. Bir annenin ilk doðan çocuðu
erkekse, Behor ünvanýný alýr. Tüm Behorlar Tanrý’ya
aittir. Bir babanýn birden çok kadýndan Behor oðullarý
varsa, kendisi için bunlarýn sadece en büyüðü Behor’dur.
Mirastan, diðer kardeşlere göre iki kat pay alacak olan
budur.
Behora: “Behorluk Hakký”. Bir babanýn Behoru’nun
diðer kardeşlerine göre mirastan aldýðý ek pay. Buna
göre miras kardeş sayýsýnýn bir fazlasýna bölünür, her
kardeş birer pay alýrken, Behor iki pay alýr; bkz. Bereşit 25.29 v.d.; 35:23 açk. 48:1-7 açk.
Behor Beema: “Hayvanýn Behoru”; şemot 11:5.
Tora’ya göre her dişi hayvanýn ilk doðan erkek yavrusu da Tanrý’ya aittir; bkz. şemot 13:12 v.d.
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Makat Behorot: “Behorlarýn Vurulmasý”. Tanrý’nýn
Mýsýr’a verdiði onuncu bela; şemot 11:4 v.d.
Behorot: Mişna’nýn insanlarýn ve hayvanlarýn Behorlarý ile ilgili kurallara, Koenler’deki fiziksel kusurlara, hayvanlardan ayrýlmasý gereken Maaser’e vs.
ayrýlmýş olan ünitesi.
Taanit Behorot: “Behorlar Orucu”. Pesah bayramýndan hemen önce, ister anne ister baba tarafýndan olsun tüm Behorlarýn tutmakla yükümlü olduklarý ve Mýsýrlý Behorlar ölürken Yahudiler’in Behorlarýnýn hayatta kalmasý sebebiyle tutulan oruç. Bu
mucize sebebiyle tüm Behorlar Tanrý’nýn mülkiyetine geçmiştir (Bamidbar 3:13). Bir Behor, doðumunun 31. gününde, bir Koen’e 5 sela [yaklaşýk 100gr.]
saf gümüş verilerek, kutsal görevden serbest kalýr.
Buna Pidyon ABen denir. Eski Ýstanbul geleneði 6
gümüş kaşýk verilmesi şeklindeydi.

Beraha: çoð. Berahot. 1. Bereket duasý; mübarek kýl-

mak; 2. Tanrý’ya teşekkür, övgü vs. için söylenen sabit
metinli cümle. 3. Bereket, şans, başarý; 4. Hediye;
Bereşit 33:11. “Kiduş – Kutsama”dan farklýdýr; bkz.
Bereşit 2:3 açk.
Beraha LeVatala: “Boş Yere [Söylenmiş] Beraha”.
Çeşitli sebeplerle Beraha söyleme-miz gerekir; fakat
boş yere Beraha söylemek önemli bir yasaktýr; zira
bu, Tanrý’nýn Ýsmi’ni boş yere anma yasaðýnýn (şemot
20:7) ihlali anlamýna gelir.
Birkat AMazon: “Yemek Berahasý”. Ekmek yenmiş
bir öðünden sonra söylenen Beraha.
Birkat ALevana: “Ay Berahasý”. Sefaradlar’a göre
yeni ayýn görünümünden sonra 8-15’i, Aşkenazlar’a
göre 3-15 arasýnda, ay gökyüzünde açýk bir şekilde
görünüyorsa [ayda sadece bir kez] söylenen Beraha.
Birkat AGomel: Hastalýk, esaret, deniz ya da çöl
geçmek, uzun yolculuk gibi durumlardan kurtulduktan sonra Tanrý’ya teşekkür amacýyla, on kişilik topluluðun olduðu yerde söylenen Beraha.
Birkat Koanim: “Koenler’in Berahasý”. Koenler’in
halký mübarek kýlmak için söyledikleri sözler; bkz.
Bamibdar 6:22-26. Nesiat Kapayim olarak da bilinir.
Birkat Aşem: “Tanrý’yý Mübarek Kýlmak”. Tüm
insanlýk için geçerli olan “Tanrý’ya lanet okuma
yasaðý”ný ifade eden terim; bkz. Noah peraşasýnýn
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Beka: Yarým şekele eşit bir aðýrlýk ölçüsü; yaklaşýk
11,4gr (Bereşit 24:22; şemot 38:26).
Bene-Yisrael: Yisrael-çocuklarý. Yaakov’un soyundan
gelen ya da Yahudiliði sonradan kabul etmiş kişilerin
oluşturduðu halk. Yahudiler.

sonundaki açýklamalar.
Birkat AMotsi: Ekmek yemeden önce söylenen
Beraha.
Birkat şeEheyanu: Yýl içinde yeni çýkan bir meyve
yenmeden önce, bayram geceleri Kiduş’ta, çeşitli
mutlu olaylarda vb. söylenen, Tanrý’ya “bu günleri
gösterdiði için” yapýlan teşekkür Berahasý.
Zihrono LiVraha: f. Zihrona- ; çoð. Zihronam- ; f.
çoð. Zihronan-. “Anýsý mübarektir”. Ölmüş bir kişinin ismi anýldýðýnda yapýlan ekleme.
Berahot: Mişna’nýn ilk ünitesi. “Zeraim – Tohumlar
[Ziraat]” bölümündedir ve şema, Amida vs Berahalar
konusunu işler.
Birhot ANeenin: “Yarar Saðlama Berahalarý”. Yiyecek, ziyafet, güzel kokular vs. için, bunlardan yararlanmadan önce söylenen Berahalara verilen isim.
Birhot Aşahar: “Sabah Berahalarý”. Sabahlarý okunan ilk Berahalar.
şeva Berahot: “Yedi Beraha”. Düðün sýrasýnda ve
sonraki hafta boyunca kutlama yemeklerinin ardýndan, gelin ve damat onuruna söylenen yedi Beraha;
Bereşit 29:27.
Berit-Mila: Sünnet Antlaşmasý. Tanrý’nýn Avraam ile
yapmýş olduðu antlaşmanýn işareti olarak, sünnet
derisinin kesilmesiyle yapýlan işlem. Berit-Mila [istis328

nalar dýşýnda] doðumun sekizinci gününde yapýlýr;
bkz. Vayikra 12:3.
Berito şel Avraam Avinu: “Atamýz Avraam’ýn
Antlaşmasý”.
Bet-AMikdaş: Kutsal Ev; Kutsiyet Evi. Yeruşalayim’de iki kez inşa edilmiş ve yýkýlmýş olan Tapýnak. I.
Bet-Amikdaş, Kral Şelomo tarafýndan 2928 [MÖ 832]
yýlýnda inşa edilmiş, Babil Ýmparatoru Nevukadnetsar
tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda yýkýlmýştý. II.
Bet-Amikdaş 3408 [MÖ 352] yýlýnda halkýn lideri
Zerubavel, peygamberler Ezra ve Nehemya tarafýndan
inşa edildi ve Romalýlar tarafýndan 3828 [MS 68]
yýlýnda yýkýldý. Maşiah geldiði zaman III. ve son
Bet-Amikdaş, ebediyen ayakta kalmak üzere inşa edilecektir.
Bet-Din: 1. Mahkeme. 2. Her nesilde Yahudi cemaatlerinde, yargý konusunun niteliðine göre üç ya da
daha fazla yetkili Haham’dan oluşan sorumlu yargý
kurulu. Bu kurul, kararlarýný Tora kanununa göre
verir. Çok önemli olmayan anlaşmazlýklarda, taraflar
anlaştýklarý takdirde, herhangi üç kişiyi Bet-Din olarak tayin edebilir.
Av Bet-Din: “Bet-Din Başkaný”.
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Daðýlýş Nesli: Babil Kulesi’ni inşa etmeye başlayýp,
Tanrý’nýn müdahalesiyle dilleri deðişen ve dünyaya
daðýlan nesil; bkz. Bereşit 11:1-9. Ýbranice Dor APalaga.

Eden: “Yüzsüzler Geinom’a, utanç duyanlar ise Gan
Eden’e gidecektir” (Mişna – Pirke Avot 5:20).
BeGan Eden Tee Menuhato: “Gan Eden’de huzur
bulsun”.

Devir: Bet-Amikdaş’ýn en iç odasý; Melahim I 6:19.
Bkz. Kodeş AKodaşim.

Geinom: Ya da Geinam. 1. Ýnom Vadisi. Burasý Yeruşalayim’in güneyinde, putperestlerin, çocuklarýný kurban ettikleri bir yerdir; Melahim II 23:10. 2. Yahudi
inancýna göre, kötülerin Gelecek Dünya’da cezalarýný
çekecekleri yokoluş yeri; Cehennem.
şiva Medore Geinam: “Geinam’ýn Yedi Odasý”
(Talmud – Sota 10b).
Kol AMnabel Et Piv, Maamikim Lo Geinam:
“Aðzýný bozan kişi için, Geinam çukuru [daha da]
derinleştirilir” (Talmud – şabat 33a).
Geinam LaReşaim, Gan Eden LaTsadikim: “Geinam, Raşalar; Gan Eden ise Tsadikler içindir” (Talmud
– Ýruvin 19a).

Diaspora: Erets-Yisrael dýşýndaki yerler.
Efa: Tohum, un gibi kuru/katý maddeler için eski
dönemlerde kullanýlan bir hacim ölçüsü. 3 sea’ya eşittir (Mişna – Menahot 7:1). Günümüz ölçüleriyle yaklaşýk 22lt. civarýndadýr.
Erets-Yisrael: Yisrael Ülkesi. Tanrý’nýn, Avraam, Yitshak ve Yaakov’un çocuklarýna vermeyi vaad ettiði
ülke; Bereşit 15:18, 26:4, 28:13 vs.
Gan Eden: Eden Bahçesi. 1. Adam ve Hava’nýn,
yaratýlýşlarýnýn ertesinde yerleştirildikleri, fakat günahlarý sebebiyle kovulduklarý bahçe; bkz. Bereşit 2:8 v.d.
2. Yahudi inancýna göre, Gelecek Dünya’daki ebedi
huzuru ifade eden yer. kar. Geinom. Cennet sözcüðü
Ganeden ile baðlantýlýdýr.
Az Panim LaGeinom, UVoşet Panim LeGan

Gemara: [Aramca] Öðrenim. Amoralar’ýn, Tanalar’ýn
söz ve öðretilerine yaptýklarý açýklamalarýn tümüne
verilen isim. Mişna ve Gemara’nýn birleşimi Talmud’u
oluştursa da, bu isim ayný zamanda tüm Talmud’u
tanýmlayacak şekilde de kullanýlýr.
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Gematriya: Harflerin sayýsal karşýlýklarý ile yapýlan

hesaplamalar. Alef = 1; Bet = 2; … ; Yud = 10; Haf
= 20; Lamed = 30; … ; Kuf = 100; Reş = 200; şin
= 300; Tav = 400. Rabi Yosi AGalili’nin oðlu Rabi
Elazar’a göre, Gematriya, Tora’nýn açýklanmasýnda
kullanýlan yöntemlerden birisidir. Genel olarak,
Gematriya bize yeni bir şey öðretmez; sadece geleneksel bilgilere destek olur. Bu açýdan yapýlan her hesaptan bir sonuç çýkarýlabileceði düşünülmemelidir.
Hahamlarýmýz isimler, sözcükler ve cümlelerin Gematriya deðerleri ile çeşitli açýklamalar, fikirler üretmişler;
sözler söylemişlerdir. Örneðin “Yayin – şarap” sözcüðünün sayýsal karşýlýðý 70’tir. “Sod – Sýr” sözcüðü de
ayný sayýsal deðerdedir.
Talmud’daki (Ýruvin 65a) “Nihnas Yayin, Yatsa Sod
– şarap girince sýr çýktý” sözü, doðrudan anlamýnýn
dýşýnda, bu açýdan da ilginçtir.
Hahamlarýmýz: Bu kitapta, Mişna ve dönemi Hahamlarý ifade etmek için bu sözcük kullanýldý.
Hahamim Zihronam LiVraha: “Anýlarý Mübarek
Olan Hahamlar”. kýs. HaZa”L.
Hanuka: 1. Hizmete açýlýş; adanma; Teilim 30:1. 2.
II. Bet-Amikdaş dönemindeki Suriye-Yunan işgali
sýrasýnda içine putlar konularak kutsiyeti ihlal edilen
Bet-Amikdaş’ýn, Haşmonai ailesine mensup Makabi332

ler’in liderliðindeki Yahudilerin kazandýðý zafer sonucunda temizlenerek tekrar hizmete açýlýşýnýn kutlandýðý bayram (MÖ 165). Bet-Amikdaş’taki Menora’nýn
yanmasý için gereken saf yað temin edilene kadar,
bulunabilen ve sadece tek gün yanabilecek miktarda
olan yað, bir mucize sonucu sekiz gün boyunca yanmýştýr. Bu mucizenin anýsýna, 25 Kislev tarihinden
itibaren, sekiz gün boyunca, kandiller yakýlarak bu
bayram kutlanýr.
Hatat-korbaný: “Hata Korbaný”. Bet-Amikdaş döneminde, bilmeden ya da kazara işlenen günahlarýn affý
için getirilen korban; bkz. Vayikra 4:27 v.d. Bu Korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir;
bazý bölümleri de Mizbeah üzerinde yakýlýrdý.
Hol AMoed: Bayramýn Yom Tov olmayan günleri.
Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki] ve son [Diaspora’da
son iki] günleri arasýnda kalan günler. Ayný şekilde
Sukot’un ilk [Diaspora’da ilk iki] gününü takip eden,
ve şemini Hag Atseret’e kadar olan günler. Bu günlerde, Yom Tov’da yapýlmasý yasak olan bazý işler yapýlabilir; fakat tamamen serbesti yoktur.
Ýmaot: Anneler. Bkz. Anneler.
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Ýmenu: Annemiz. Anneler’in her birinin ismine eklenen sýfat: Sara Ýmenu, Rivka Ýmenu, Rahel Ýmenu,
Lea Ýmenu.
Ýn: Eski dönemlerde sývýlar için kullanýlan bir hacim
ölçüsü. Yaklaşýk 5lt.
Kabala: “LeKabel – Almak; Kabul” sözcüðünden gelir.
Genel olarak, nesilden nesile, öðretmenden öðrenciye, babadan oðula aktarýlan geleneði ifade eder. Talmud dilinde ise, Tanah’ýn Tora’dan sonraki kitaplarýný,
yani Neviim ve Ketuvim kitaplarýný belirtir. Kitabýmýzda, “Kabala” dendiðinde, bu geleneðin mistik
kýsmý kast edilmektedir. Bu geleneðin temel kitabý,
Rabi şimon Bar Yohay tarafýndan yazýlmýş olan Zoar’dýr.
Kabala genel olarak, doðaüstü dünyayý, Tora’nýn sýrlarýný, gizemleri ele alýr.
Kabala Maasit: “Pratik Kabala”. Kabala’daki mistik
bilgilerin kullanýlmasýyla doðaüstü güçlerin çeşitli
amaçlar yönünde harekete geçirilmesi. Gerçek Kabala ustalarý bunu yasaklama derecesinde dýşlamýşlardýr.

“Kodeş Akodaşim – Kutsallar Kutsalý”na verilen bir
takma isim. Aron Aberit’in bulunduðu yer.
Kaşer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel
olarak yenebilir yiyecekleri ifade etse de, örneðin bir
şofar’ýn da Kaşer olup olmadýðý söylenebilir. Başka bir
deyişle Kaşerut terimi, “yiyeceklerin uygunluðunu”
ifade etse de, Kaşer sözcüðü, başka şeylerin uygunluðunu da belirtebilir. kar. [yiyecekler için] Taref ya
da [diðer şeyler için] Pasul.
Kaşerut: Yiyeceklerin Kaşer olma durumu. Bu
konudaki kurallarýn tümü.
Adam Kaşer: “Kaşer Ýnsan”. Hareketlerinde dürüst
kişi.
Basar Kaşer: “Kaşer Et”.
Mitbah Kaşer: “Kaşer Mutfak”.
Keruvim: tek. Keruv. 1. Bir melek cinsi; bkz. Bereşit
3:24 açk. 2. Kaporet’in üzerinde kanatlarýný geren iki
melek figürü; şemot 25:20.
Yoşev Akeruvim: “Keruvim’le Oturan”. Tanrý için
kullanýlan bir ünvan; Teilim 80:2.

Kaporet: Aron Aberit’in altýndan yapýlmýş üst kapaðý;
şemot 25:17.
Bet AKaporet: Bet-Amikdaş’ýn en kutsal bölümü

Kiduş: 1. Kutsama; takdis etme; “Kutsal” ilan etme.
2. Ayýrma; ayrýcalýklý kýlma; özel kýlma. 3. şabat ve
bayram gecelerinde, bu günleri normal günlerden
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ayýrmak için yapýlan kutsama duasý. kar. Avdala.
En Kiduş, Ella BiMkom Seuda: “Kiduş sadece
yemek yenecek yerde yapýlýr” (Talmud – Pesahim
101a).
Kiduş Aşem: “Tanrý’nýn Ýsmi’ni Kutsal kýlma”. Bir
kişi örneðin puta tapmak yerine ölmeyi tercih ederse, bu en üst düzeydeki Mitsvayý yerine getirmiş olur.
Kiduş AHodeş: “[Yeni] Ayýn Kutsanmasý”. Eski
dönemde Bet-Din’in, yeni ayýn başlangýcýný ilan
etmesine verilen isim.
Kiduş Yadayim VeRaglayim: “Ellerin ve ayaklarýn
kutsanmasý”. Koenler’in Bet-Amikdaş’taki hizmetten
önce ellerini ve ayaklarýný yýkamalarý.
Kiduş Levana: bkz. Birkat Alevana.
Kiduşin: 1. Evlilik töreni. Bu törenle, erkek kadýný
“özel kýlar” ve kadýn, erkek için, diðer kadýnlardan
farklý bir konuma sahip olur. 2. Mişna’nýn “Naşim
– Kadýnlar” bölümündeki, evlilik kurallarýný ele alan
ünite.

Koen: çoð. Koanim. 1. Aaron’un soyundan gelen ve
Bet-Amikdaş’taki özel hizmetlerin yanýnda, halký eðit-

me ve mübarek kýlma görevine sahip erkek; bkz. Birkat Koanim. Sinagog’da Sefer Tora okunurken, ilk
çaðrýlma önceliði bir Koen’e aittir.
2. Rahip; yüksek görevdeki kişi.
Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen; Vayikra 21:10. Ayný zamanda “Koen AMaşiah – Meshedilmiş Koen” (Vayikra 4:3) ve “Koen ARoş – Baş
Koen” (Melahim II 25:18) olarak da adlandýrýlýr.
Koen Edyot: “Normal Koen”. Koen Gadol olmayan
her Koen.
Koen Mişne: “Koen Vekili”. Bir aksilik durumunda
Koen Gadol’un yerini alacak Koen.
Segan AKoanim: Koenler’in Bet-Amikdaş’taki görevlerinden sorumlu Koen.
Torat Koanim: “Koenler Yasasý”. Çoðunlukla Koenler’in görevlerine ayrýlmýş olan Vayikra kitabýna
verilen takma isim.
Mamlehet Koanim: “Koenler Krallýðý”. Bene-Yisrael’in ünvanlarýndan biri; şemot 19:6.
Koenet: Bir Koen’in eşi ya da kýzý. Koenler’i baðlayan
kýsýtlamalar, bir Koenet için geçerli olmasa da, Koenet diðer kadýnlara göre yine de farklý bir konuma
sahiptir; bkz. Vayikra 21:9.
Ma LeKoen BeVet AKevarot?: “Koen’in mezarlýkta işi ne?”. Bir Koen, Tanrý hizmetinde olduðu için
kutsaldýr ve bir ölüyle ayný çatý altýnda bulunamaz
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Kodeş AKodaşim: Kutsallar Kutsalý; şemot 26:33.
Bet-Amikdaş ve Mişkan’ýn en kutsal bölümü. Aron
Aberit burada bulunurdu.

ya da ona dokunamaz. Bu sebeple mezarlýða da giremez. Bu deyim, yüksek potansiyelli birinin, kendisine yakýşmayan bir konumda ne işi olduðunu sorgulamak için kullanýlýr.

ban”, şabat, Roş Hodeş ve bayramlarda yapýlan ek
korbanlar [Musaf] bu sýnýfa girerler.
Korban Pesah: Yahudi takvimine göre 14 Nisan
günü, bir yaşýnda bir kuzu ya da oðlakla yapýlan
Pesah Korbaný.
Korban Ole VeYored: “Yükselen ve Ýnen Korban”.
Başka bir deyişle getirilenin deðerinin kişiye göre
iniş-çýkýş gösterebileceði Korban. Kişinin, ekonomik
gücüne göre küçükbaş, kuş ya da un işi şeklinde
getirmesine izin verilen türden Korbanlara verilen
isim. Bkz Vayikra 5:6-11). Bu Korbana ayný zamanda “Korban Aşam – Suç Korbaný” adý da verilir.
Korban Ola: Bkz. Ola-Korbaný.
Korban Hatat: Bkz. Hatat-Korbaný.3
Korban şelamim: Bkz. şelamim-Korbaný.
Korban Toda: Bkz. şelamim-Korbaný; şalme Toda.
Korban Minha: Bkz. Minha.

Korban: “Karov – Yakýn” sözcüðüyle baðlantýlýdýr.
Tanrý’ya “yaklaşmayý” amaçlayan, bazen hayvan kesimiyle, bazen pişirilen un işleriyle yapýlan sunu; bkz.
Vayikra Peraşasý. Korban, diðer bazý inançlardan farklý olarak, “kýzgýn Tanrý’yý yatýştýrmak için rüşvet” ya
da daha kötüsü, “Tanrý’nýn yararlanacaðý bir hediye”
deðildir. Tanrý’nýn hiçbir şeye ihtiyacý yoktur. Korbanlarý tam olarak anlayamasak da, asýl amacýn bizlerin
kendimizi Tanrý’ya yakýn hissetmemiz, Korban olarak
sunulan hayvanýn başýna gelenleri dikkate alýp bundan sonuçlar çýkarmamýz vs. olduðu söylenebilir; bkz.
Vayikra Peraşasýndaki açýklamalar.
Peraşat AKorbanot: “Korbanlar Peraşasý”. Ya da
“Sefer AKorbanot – Korbanlar Kitabý”. Tora’nýn,
Korbanlarla ilgili bölümlerine verilen isim.
Korban Yahid: “Bireysel Korban”. Bir kişinin, vermiş olduðu bir söz, yapmýş olduðu bir adak, işlemiş
olduðu bir günah, Tanrý’ya yönelik şükran vb. sebeplerle getirdiði Korban.
Korban Tsibur: “Toplumsal Korban”. Tüm halk
için yapýlan Korban. “Olat Tamid – Daimi yakýlan-kor-

Lehem APanim: Her şabat öncesinde pişirilerek, bir
sonraki hafta yenileriyle deðiştirilene kadar Mişkan ve
Bet-Amikdaş’taki şulhan’ýn üzerine yerleştirilen 12
ekmek için kullanýlan isim. Tam çeviri “Yüz Ekmeði”
şeklindedir; bkz. şemot 25:30 açk. “Lehem AMaarehet – Dizim/Sýralama Ekmeði” (Divre Ayamim I 9:32)
ya da “Lehem ATamid – Daimi Ekmek” (Bamidbar
4:7) olarak da anýlýr.
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nün 1, 2, 4 ve 5. yýllarýnda Yeruşalayim’e götürülüp,
orada – etraftaki halkla paylaşýlarak – tüketilmeliydi. Miktar çoksa ve yol uzunsa, bu ürünlerin parasal
karşýlýðý Yeruşalayim’e götürülmeli, orada bu parayla
yiyecek ve içecek satýn alýnmalý ve tüketilmeliydi;
Devarim 14:22-27. 2. Mişna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümünde, Maaser şeni’yi ele alan
ünite.
Ma’sar Ani: “Yoksullar için ayrýlan Maaser”. şemita
döngüsünün 3 ve 6. yýllarýnda, Maaser şeni için ayrýlan ürünler, yoksullara daðýtýlmalýydý; Devarim
14:28-29; 26:12.
şenat AMaaser: “Maaser Yýlý”. Maaser Ani ayrýlmasý
gereken 3 ve 6. yýllar.
Maaserot: Mişna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]”
bölümünde, genel olarak Teruma ve Maaser kurallarýný ele alan, [Maaser şeni’den hemen önceki]
ünite.

Maaser: Levi kabilesine verilmek üzere, tüm toprak
ürünlerinden, şaraptan ve yaðdan ayrýlan onda birlik
bölüm; Vayikra 27:30-32, Bamidbar 18:24. Bu ürünlerden öncelikle Koenler için Teruma [%2] ayrýlýr,
Leviler için olan Maaser ise, kalan [%98] üzerinden
ayrýlýrdý.
Ma’sar Kesafim: “Parasal Maaser”. Kişinin, Tsedaka gibi konularda kullanmak üzere kazancýndan
ayýrmasý gereken %10luk miktar.
Terumat Maaser: Ya da Maaser Min AMaaser ya
da Maasar Maaser. Leviler’in, Bene-Yisrael’den
aldýklarý Maaser’den ayýrarak Koenler’e verdikleri
onda birlik bölüm. Bu, tarladan çýkan ürünün
%0.98’lik bölümüdür.
Ma’sar Beema: “Hayvan Maaseri”. Sýðýr ve davardan ayrýlarak kutsal hizmete baðýşlanmasý gereken
onda bir. Yýlýn başýndan itibaren doðan her onuncu
hayvan verilirdi; Vayikra 27:32; Mişna – Behorot
9:1.
Maaser Rişon: “Ýlk Maaser”. Yukarýda tanýmý yapýlan Maaser.
Maaser şeni: 1. “Ýkinci Maaser”. Koenler’e Teruma,
Leviler’e de Maaser [Rişon] ayrýldýktan sonra kalan
%88.2’lik bölümden ayrýlan ikinci bir onda birlik
pay [%8.82]. Bu miktardaki ürün, şemita döngüsü-

Maşiah: Meshedilmiş. 1. Kutsal yaðla meshedilmiş
Koen (Vayikra 4:3) ya da krala (şemuel I 2:10) verilen
isim. 2. Gelecekte Yahudi Ulusu’nu kurtaracaðýna
inanýlan Kurtarýcý. Bu kurtarýcý, ayný zamanda kral
olacaðý için Maşiah ismiyle bilinir; zira krallar yaðla
meshedilirdi.
Maşiah Ben David: “David’in Oðlu Maşiah”. Maşi-
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ah döneminde tüm dünyanýn kabul edeceði, Kral
David’in soyundan gelecek olan Maşiah. “Meleh
AMaşiah – Kral Maşiah” ya da “Meşiah Tsidkenu –
Tsadik Maşiahýmýz” olarak da tanýmlanýr.
Maşiah Ben Yosef: “Yosef’in Oðlu Maşiah”. Asýl
Maşiah olan Maşiah Ben David’in gelişinden önce
ortaya çýkacak, fakat bir savaşta ölecek olan Maşiah.
Bu kişi Yosef’in soyundan gelecektir.
Meşiah şeker: “Sahte Maşiah”. Kendisini Maşiah
ilan ederek, Bene-Yisrael’i sürgünden kurtarmaya
çalýşan fakat başarýsýz olan kişiler için kullanýlýr.
Şelomo Molho ve şabetay Tsvi, bunlarýn arasýndadýrlar.
Hevle Maşiah: Ya da Hevlo şel Maşiah. “Maşiah’ýn
Doðum Sancýlarý”. Maşiah’ýn gelişine yakýn dönemde Yahudiler’in katlanmak zorunda kalacaðý sýkýntýlara verilen isim.
Yemot AMaşiah: “Maşiah Günleri”. Maşiah Dönemi. Bene-Yisrael’in kurtulacaðý, tüm dünyanýn gerçek barýşa kavuşarak Maşiah’ýn krallýðý altýnda Tanrý
hizmeti ve bilinciyle birleşeceði dönem. “Bütün peygamberler Maşiah Dönemi ile ilgili kehanette bulunmuşlardýr” (Talmud – Berahot 34b).

lanmamasý için, fýrýna verilmeden önce işlenmeden 18
dakikadan fazla bekletilmemesi gerekir. Bkz. şemot
12:16, 29:2.
Matsa Aşira: “Zengin Matsa”. Unun su yerine
yumurta, şarap, bal, meyve suyu ile karýştýrýlmasýyla
elde edilen hamurdan yapýlan Matsa.
Matsa şemura: “Korunmuş Matsa”. Hasat anýndan
fýrýndan çýkana kadar, buðday taneleri ve unun,
suyla temasa karşý titizlikle korunmasýyla yapýlan
Matsa. Özellikle Pesah gecesi, mümkünse, Matsa
şemura yemek tercih edilmelidir.
Hag AMatsot: “Matsalar Bayramý”. Pesah bayramýna verilen bir başka isim; şemot 23:15. Bkz. Pesah.
Menora: “Nur – Ateş” sözcüðünden gelir ve ýşýk verici araçlara verilen genel isimdir. Bu kitaptaki özel
Menora ismi, Mişkan ve Bet-Amikdaş’ta yer alan, altýndan yekpare olarak yapýlmýş yedi kollu şamdaný ifade
eder; şemot 25:31.

Matsa: Mayalanmamýş hamurun pişirilmesiyle yapýlan
ekmek. Un ve su ile yapýlan normal hamurun maya-

Mezuza: 1. Kapý Pervazý. 2. Hayvan derisine, belirli
kurallara göre bir Sofer tarafýndan yazýlan ve kapý pervazýna sabitlenen, Tora’dan iki bölüm: Devarim 6:4-9,
11:13-21. Mezuza geçici olarak oturulmayan her
odanýn girişine, dairenin ana girişine ve işyerlerine,
içeri gi-rerken saðda kalacak şekilde takýlýr.
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Mida KeNeged Mida: “Ölçüye karşý ölçü”. Kişinin,
yaptýðý iyi ya da kötü davranýşlarýn karşýlýðýný, davranýşýn kendisiyle paralel bir şekilde almasý. Kýsasa
kýsas. Tanrý insanlarý ödüllendirir ya da cezalandýrýrken Mida Keneged Mida davranýr.
Midraş: 1. Öðrenim; derin araştýrma. 2. Tora şeBeal
Pe’nin bir bölümü. Bu tipteki öðretiler, Tora metninin
düz ve basit anlamýnýn ötesine geçerek, bazen benzetmeler, bazen de mantýk dýşý tanýmlar ve anlatýmlar
kullanarak, bu şekilde belirli bir mesaj, öðreti ya da
yönlendirmeyi amaçlarlar. Midraşlar genelde çok
derindirler ve uzmanlýk gerektirirler. Zira konuya
aşina olmayan kişi, Midraş’ýn sýradýşý anlatým ve üslubundan çok yanlýş sonuçlara da varabilir. Fakat 1.
tanýmýn da ifade ettiði üzere, Midraş, “derin araştýrma”
ifade eder ve bunu gerektirir. 3. 2. tanýmda açýklanan
türdeki öðretilerin toplandýðý derlemelere verilen
genel isim. Örneðin Midraş Raba bu tipte bir derlemedir.
Midraş Agada: çoð. Midraşe Agada. Genel olarak
Tanah’taki belirli bir bölümle ilgili olarak, Hahamlarýmýz tarafýndan söylenmiş olan Midraşlar. Bunlar
daha çok eðitsel ve mesaj amaçlýdýr; genel olarak okuduðumuzda anladýðýmýz şeylerden çok farklý mesajlarý
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vermeyi hedeflerler. Midraşe Agada, özellikle Midraş
Raba ve Midraş Tanhuma’da toplanmýşlardýr.Midraş
Alaha: çoð. Midraşe Alaha. Tora’nýn bazý kanunlarýný
açýklar nitelikteki Midraşlar. Bunlar özellikle Mehilta
[şemot kitabý], Sifra [VayikraMidraş Alaha: çoð.
Midraşe Alaha. Tora’nýn bazý kanunlarýný açýklar nitelikteki Midraşlar. Bunlar özellikle Mehilta [şemot kitabý], Sifra [Vayikra kitabý], Sifre [Bamidbar ve Devarim
kitaplarý] ve başka eserlerde toplanmýşlardýr.
Bet Midraş: “Öðrenim Evi”. Tora öðrenilen mekan.
Sadece Midraş olarak da adlandýrýlýr.
Lo AMidraş Ýkar, Ella AMaase: “Asýl önemli olan
öðrenim ve araştýrma deðil, icraattýr” (Mişna – Pirke
Avot 1:17).
Minha: çoð. Menahot. 1. Hediye; sunu. 2. Unun çeşitli şekillerde pişirildikten sonra geti-rilmesiyle yapýlan
bir Korban türü; Korban Minha Vayikra Perek 2. Bazý
korbanlar, yanýnda Minha ve Neseh ile getirilirlerdi. 3.
Öðleden sonra, güneşin batýşýna kadar yapýlan duanýn
ismi.
Minha Gedola: “Büyük Minha”. şaot Zemaniyot’a
göre, güneşin doðuşundan 6,5 saat sonrasýndan itibaren 9,5. saate kadar söylenen Minha duasý.
Minha Ketana: “Küçük Minha”. şaot Zemaniyot’a
göre, günün 9,5. saatinden, gün batýmýna kadar söy345

lenen Minha duasý. Minha Gedola ve Minha Ketana
arasýnda fark yoktur. Sadece söylendikleri vakte
göre bu isimleri alýrlar.
Minhat ATamid: “Daimi Korbanýn Minhasý”.
Bet-Amikdaş’ta her gün sabah ve akşam yapýlan
Daimi Korban’ýn yanýnda getirilen Minha; Bamidbar
28:5.
Menahot: Mişna’nýn “Kadaşim – Kutsal Konular”
bölümündeki, Minha ve başka tip Korbanlarý ele
alan ünitesi.
Mişkan: Bene-Yisrael’in, çölde inşa ettikleri portatif
Buluşma Çadýrý [bkz. Oel Moed]; şemot 26:1. “Mişkan AEdut – Tanýklýk Mişkaný” (şemot 38:21), “Mişkan Oel Moed – Buluşma Çadýrý Mişkaný” (şemot
39:32), “Mişkan Aşem – Tanrý’nýn Mişkaný” (Vayikra
17:4) ve “Mişkan Bet AE-lo-im – Tanrý’nýn Evi olan
Mişkan” (Divre Ayamim I 6:33) olarak da adlandýrýlýr.
Sözcüðün kökü “şahan – Barýnmak”týr ve Mişkan, şehina’nýn Bene-Yisrael arasýnda barýndýðýný ifade eden bir
somut yapýdýr. Mişkan’daki çeşitli kutsal eşyalar arasýnda Aron Aberit, Menora, şulhan ve iki Mizbeah sayýlabilir. Mişkan, Erets-Yisrael’e girildikten sonra şilo’da
sabitlendi. Daha sonra sýrasýyla Nov ve Givon’da hizmet verdi ve Kral Şelomo’nun Bet-Amikdaş’ý inşa
etmesiyle görevi sona erdi.

Mişna: 1. Öðreti. 2. Tora şeBeal Pe’nin Moşe Rabenu’dan itibaren nesilden nesile aktarýlan detay ve
kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç nesil
Tana tarafýndan düzenlendikten sonra, Rabi Yeuda
Anasi [kýsaca Rabi olarak adlandýrýlýr] tarafýndan derlenerek kitaplaştýrýlan öðretiler. Mişna, 2. yüzyýlýn
sonlarýna doðru tamamlanmýştýr ve Talmud’un temelini oluşturur. Mişna, altý “Seder – Düzen/Bölüm”den
oluşur. Her Seder alt ünitelere [Masehet; çoð. Masahtot];
her Masehet paragraflara [Perek]; her Perek de
Mişnalar’a [Mişnayot] bölünür. “Mişna’yý düzenleyen
kişi, öðretileri Yazýlý Tora’ya dayandýrmýştýr” (Talmud
Yeruşalmi – Pesahim 30:4). “Rabenu AKadoş [Tabi
Yeuda ANasi], Moşe Rabenu’dan duyulup öðrenilen
ve her nesildeki Bet-Din’de bir sonraki nesle sýký bir
şe-kilde aktarýlan, Tora’nýn tümü hakkýndaki tüm
öðretileri, kanunlarý, açýklamalarý ve detaylarý derleyerek Mişna kitabýný yazdý … ve tüm hayatý boyunca
kendisi ve tüm Bet-Din’i bunu halka öðrettiler” (Rambam, Yad Ahazaka önsözü). 3. Mişna kitabýndaki her
bir kural.
şişa Sidre Mişna: kýs. şa”S. “Mişna’nýn Altý Bölümü”. Bunlar “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]”, “Moed
– Bayramlar”, “Naşim – Kadýnlar”, “Nezikin – Zararlar”, “Kadaşim – Kutsal Konular” ve “Taarot – Saflýk

346

347

Kurallarý”dýr.
Mişna Rişona: “Ýlk Mişna”. Ýlk Tana nesillerinin
öðrettiði Mişnalara [3. tanýma göre] verilen genel
isim.
Mişna Aharona: “Son Mişna”. Son Tana nesillerinin öðrettiði Mişnalara [3. tanýma göre] verilen
genel isim.
Mişna AHitsona: “Dýşta kalan Mişna”. Rabi Yeuda
ANasi’nin, [2. tanýma göre] Mişna’yý kýsa ve öz
tutma amacýyla, çeşitli sebeplerden dolayý yapýtýna
dahil etmediði [3. tanýma göre] Mişnalar’a verilen
genel isim. Bunlara genel olarak Barayta ismi verilir
ve büyük bir bölümü Tosefta adlý eserde toplanmýştýr.
Mitsva: çoð. Mitsvot. 1. Emir. Tanrý’nýn emri; bkz.
şemot 24:12, Devarim 4:2, Vayikra 4:2 vs. Tora’daki
mitsvalarýn sayýsý 613’tür. 2. Ýyi ve doðru davranýş.
Sevap.
Mitsvat Ase: çoð. Mitsvot Ase. “ ‘Yap’ Emri”.
Tora’nýn “yap” şeklindeki emri. Örneðin, “Anne ve
babana saygý göster” (şemot 20:12). Tora’da toplam
248 tane Mitsvat Ase vardýr. Bu, vücudun 248
organýna [RaMa”H Evarim] denk gelir (Talmud –
Makot 23b).
Mitsvat Lo Taase: çoð. Mitsvot Lo Taase. kýs. Lav.“
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‘Yapma’ emri”. Tora’nýn “yapma” şeklindeki emri.
Örneðin, “Cinayet işleme” (şemot 20:13). Tora’da
toplam 365 tane Mitsvat Lo Taase vardýr. Bu, vücudun 365 sinirine [şaS”A Gidim] ve yýlýn 365 gününe denk gelir (a.y.).
Mitsva ABaa BaAvera: “Günahtan gelen Mitsva”.
Yerine getirmek için bir günah işlenmiş Mitsva’ya
verilen isim. Bu tip bir Mitsva geçersizdir. Çalýntý
parayla Tsedaka vermek buna bir örnektir.
Mitsva şeAZman Gerama: “Zamanýn sebep olduðu
Mitsva”. Yapýlmasý zamana baðlý Mitsva. Örneðin
Sukot’ta Suka’da oturmak, sabahýn belirli bir vaktine
kadar şema söylemek vs. “Zamana baðlý ‘yap’ şeklindeki Mitsvalardan, erkekler sorumludur, kadýnlar ise
[istisnalar dýşýnda] muaftýr” (Mişna – Kiduşin 1:7).
Mitsvot Ben Adam LaMakom: “Ýnsan ve Tanrý
arasýndaki Mitsvalar”. Ýnsanlarýn Tanrý’ya yönelik
yükümlülüklerini belirleyen Mitsvalar. Örneðin
şabat; Kaşerut.
Mitsvot Ben Adam LaHavero: “Ýnsan ve Akraný
arasýndaki Mitsvalar”. Ýnsanlarýn diðer insanlara
yönelik yükümlülüklerini belirleyen Mitsvalar.
Örneðin Tsedaka.
Mitsvot Sihliyot: “Mantýklý Mitsvalar”. Ýnsanýn
mantýk yürüterek bir sebep bulabildiði Mitsvalar.
Örneðin Mitsvot Ben Adam Lahavero.
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Bar Mitsva: Mitsvalardan sorumlu erkek. Bir erkek
13 yaşýndan gün aldýðý anda Tora’nýn tüm emirlerinden sorumlu hale gelir.
Bat Mitsva: Mitsvalardan sorumlu kýz. Bir kýz 12
yaşýndan gün aldýðý anda Tora’nýn emirlerinden
sorumlu hale gelir.
Ýdur Mitsva: “Mitsvayý Güzel-leştirmek”. Bir Mitsvayý, asgari gerekliliklerin ötesine geçerek tüm
ayrýntýlarýyla titiz bir şekilde yerine getirmek.
Hibuv Mitsva: “Mitsvaya yönelik Sevgi”.
Met Mitsva: “Ölü Mitsvasý”. Bir kişi ölmüşse ve
onunla ilgilenecek kimse yoksa, onun gömülmesine
kadar olan işlemleri yapmak, üst düzeyde bir
Mitsvadýr. Zira bir ölünün bu iyiliðin karşýlýðýný
verme ihtimali yoktur. Öyle ki, “Tora öðrenimi ve
Met Mitsva arasýnda seçim yapma durumu söz konusu olduðunda, Met Mitsva önceliklidir” (Talmud –
Megila 3b).
Seudat Mitsva: “Mitsva Yemeði”. Bir Mitsva vesilesiyle verilen yemek. Örneðin bir Berit-Mila töreninden sonra, ya da Talmud’un bir bölümünün öðrenimi
tamamlandýktan sonra Seudat Mitsva verilir.
şeva Mitsvot şel Bene Noah: “Noah’ýn Soyu Ýçin
Yedi Mitsva”. Bkz. Noah peraşasýnýn sonundaki
açýklamalar.
TaRYa”G Mitsvot: “613 Mitsva”. TaRYa”G söz350

cüðü, 613 sayýsýnýn, harf karşýlýðýdýr; bkz. Bereşit
32:5 açk.
Sehar Mitsva, Mitsva: “Bir Mitsvanýn ödülü, bir
başka Mitsvadýr” (Mişna – Pirke Avot 4:2).
AMathil BeMitsva, Omerim Lo ‘Gemor’: “Bir
Mitsvaya başlayana, ‘bitir’ denir”.
şeluhe Mitsva En Nizokin: “Mitsva yapma konusunda elçilik edenler zarar görmezler” (Talmud –
Kiduşin 39b).
Mizbeah: Sunak. “Zevah – Hayvan Kesimi” sözcüðüyle baðlantýlýdýr. Mişkan’daki büyük Mizbeah akasya
aðacýndan yapýlmýş ve bakýrla kaplanmýştý; bkz. şemot
27:1 v.d. Bet-Amikdaş’taki ise taştan yapýlmýş, içi toprakla doldurulmuştu; bkz. şemot 20:22 açk. Bu büyük
Mizbeah’ta, Korban olarak getirilen hayvanlar kýsmen
ya da tümüyle yakýlýrdý. Bunun dýşýnda hem Mişkan
hem de Bet-Amikdaş’ta, üzerinde tütsünün yapýldýðý,
küçük boyutlu, altýn bir Mizbeah vardý; şemot 30:110.
Musaf: Ekleme. Özel günlerde Daimi Korbana ek olarak getirilen Korbana verilen isim; Bamidbar 28:9 v.d.
Bu Korbanýn anýsýna, özel günlerde yapýlan duaya da
ayný isim verilir.
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Musar: 1. Etik. Karakter gelişimini ele alan hareket.
Yahudilik’teki Musar hareketinin öncüsü, Salant’lý
Rabi Yisrael’dir. 2. Uyarý, azarlama ya da öðüt sözleri.
3. Ceza; kötü davranýşlarýn karşýlýðý.
Nazir: f. Nezira, çoð. Nezirim, f.çoð. Nezirot. 1. Normal yaşamdan kendisini ayýrarak, ha-yatýný Tanrý’ya
adayan kişi. Bu kişi, şarap ve üzüm ürünlerinden uzak
durur, saçlarýný kesmez; bkz. Bamidbar 6:2 v.d. En
ünlü Nazir, şimşon’dur; şofetim 13:1 v.d. Genelde bu
tipte bir adakta bulunan kişi, kýsýtlý bir süre, çoðunlukla 30 gün boyunca Nazir olarak kalýr. 2. Seçkin,
özel; Bereşit 49:26. 3. Mişna’nýn “Naşim – Kadýnlar”
bölümünde, Nazir ve Nezirut konularýný ele alan ünite.
Nezirut: Nazirlik.

na karşýn Neder yaptýysa, kocasý ya da babasý bu
Nederi iptal etme yet-kisine sahiptir. Bu iptale verilen isim. Bamidbar 30:4 v.d.
Atarat Nedarim: “Nederlerin Ýptali”. Hatayla yapýlan, ya da yapýlmasýna karşýn yerine getirilemeyen
Nederlerin, üç kişiden oluşan bir Bet-Din tarafýndan
iptal edilmesi töreni. Roş Aşana ve Yom Kipur’dan
önce bu işlemi yapmak büyük önem taşýr.
Kal Nidre: “Tüm Nederler”. Yom Kipur gecesi yapýlan ve Neder sýnýfýna giren tüm sözlerin iptalini
amaçlayan dua.
Beli Neder: “Nedersiz”. Neder olarak kabul edilebilecek bir vaadde bulunmadan önce söylenen ve söz
konusu vaadin Neder sýnýfýnda olmayacaðýný vurgulayan sözler.
Tov Aşer Lo Tidor, MişeTidor VeLo Teşalem:
“Neder yapýp yerine getirmemektense, hiç Neder
yapmamak daha iyidir” (Koelet 5:4).

Neder: Vaad. Yeminle yapýlan ve “şu şu olursa, şunu
şunu yapacaðým” şeklindeki söz; bkz. Bereşit 28:20,
Bamidbar 30:3. Neder yapmamak tavsiye edilir; zira
yerine getirilmemiş Nederler için Tanrý katýnda hesap
sorulacaktýr.
Nedarim: “Nederler”. Mişna’nýn “Naşim – Kadýnlar”
bölümünde, Nederler ve iptalleri konusunu ele alan
ünitesi.
Afarat Nedarim: “Nederlerin Ýhlali”. Bir kadýn ekonomik olarak kocasýna ya da babasýna baðlý olmasý-

Neseh: Dini bir uygulama olarak, Mizbeah üzerine bir
içkinin [şarap ya da su] dökülmesi işlemi. Bazý korbanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr; Bamidbar 28:7 vs.
Yayin Neseh: “Neseh şarabý”. Putperestlerin, putlarýna sunduklarý kurbanlarýnda kullandýklarý şaraplar için kullanýlan terim. Ayný şekilde, bir putperestin bu amaçla kullanmayý düşündüðü ya da bu
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amaçla olmasa bile sadece dokunduðu açýk şaraba
da bu ad verilir. Bu şarabý içmek Yahudiler için
yasaktýr.
Oel Moed: Buluşma Çadýrý. Moşe Rabenu’nun, Aron
Aberit için yapmýş olduðu çadýr. Moşe’nin Tanrý ile
olan “buluşmalarý” burada gerçekleşirdi; bkz. Bamidbar 7:89.
Mişkan’daki avlunun merkezinde yer alýrdý ve Kodeş
Akodaşim’i içerirdi; bkz. şemot 40:22.
Ola-korbaný: çoð. Olot. Yükselen Korban. Mizbeah
üzerinde tamamen yakýlan ve duman halinde “yükselen” Korbana verilen isim; bkz. Bereşit 8:20 açk. Diðer
Korbanlarda ise bazý bölümler yakýlýrken bazý bölümler
Koenler, bazýlarý da Korban sahibi tarafýndan yenebilirdi; bkz. şelamim-korbaný, Hatat-korbaný.
Olat Tamid: “Daimi Ola-Korbaný”; bkz. şemot
29:38-44. Günde iki kez, sabah ve akşam olmak
üzere yapýlan toplumsal Ola-korbaný.
Olat Reiya: “Görünüş Korbaný”. Bet-Amikdaş
zamanýnda, şaloş Regalim günlerinde her erkeðin
Yeruşalayim’deki Bet-Amikdaş’a gelip Tanrý’nýn
önünde “görünmesi” gerekirdi; şemot 23:16, Devarim 16:16. Bu sýrada getirilen Ola-korbanýna bu isim
verilir.
354

Otoriteler: Kitap boyunca, Tora’yý açýklayan otoriteler için bu tanýmlamayý yaptýk. Ýbra-nicesi Mefareşim
olan genel isim genelde yanlýş bir şekilde “yorumcular” olarak çevrilmektedir. Oysa Tora’da yoruma deðil
bilgiye yer vardýr ve hiçbir Otorite, bir kanun söz
konusu olduðu zaman, geleneksel olarak bir önceki
nesilden öðrenmemiş olduðu bir şeyi, şahsi yorumuyla
üretemez. Bu çok açýk ve kesin bir kuraldýr. Tora’daki
“olaylar” söz konusu olduðunda ise, ortaya çýkan güçlükleri çözümlemek için yorum gücünü kullanabilir;
fakat burada da baðýmsýz deðildir ve geleneksel bilgilerle çatýşmamalý, fikirlerini önceki kaynaklara dayandýrmalýdýr. Mefareş sözcüðünün yaklaşýk karşýlýðý,
“açýklayýcý”dýr.
Pasuk: çoð. Pesukim. 1. Tanah’ta cümle. 2. Tüm
Tanah için kullanýlan bir takma isim. “Pasukta dendiði
gibi” = “Tanah’ta yazýlý olduðu gibi”.
Sof Pasuk: “Pasuk sonu”. Pasuk sonunu belirten
okuma notasý [Taam].
Pesuke DeZimra: “şarký Pasuklarý”. Sabah duasýnda
[şahrit] okunan ve Tanrý’yý öven çeşitli manzumelere verilen isim.
Pasul: Geçersiz. Dini gerektirmelere uygun olmayan
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eşya, hayvan [korban edilebilme açýsýndan], hareket.
Pesul Keuna: “Koenlik Konusunda Geçersiz”. Herhangi bir kusur sebebiyle Bet-Amikdaş’ta hizmet
etmeye uygun olmayan Koen.
Pesule AMukdaşim: “Kutsal işe ayrýlmýş olanlarýn
Geçersizliði”. Korban edilmek üzere Bet-Amikdaş’a
baðýşlanmýş, fakat sonradan bu amaca uygunluðunu
ortadan kaldýran bir kusura sahip olmuş hayvan.
Karov Pasul LaEdut: “Yakýn, Tanýklýk Konusunda
Geçersizdir”. Bir davada, taraflardan biri, tanýk olarak bir yakýnýný çaðýramaz.
Kol APosel Pasul: “[Başkasýný] Geçersiz Ýlan Eden,
Geçersizdir” (Talmud – Kiduşin 70a). Bir başkasýný
herhangi bir konuda eleştirmeye kalkan kişinin, ayný
konuda kusursuz olup olmadýðýndan şüphelenilmelidir.
Peraşa: Ya da Paraşa. çoð. Paraşiyot. 1. Sefer Tora’nýn
yýllýk okunuş döngüsünde, her hafta bir ya da iki tanesi okunan bölümler; Bereşit, Noah, Leh Leha vs.
Bereşit kitabýnda 12 Pe-raşa mevcuttur. 2. Tora’da,
önceki ve sonrakinden belirgin boşluklar verilmek
suretiyle ayrýlmýş her bir paragrafa verilen isim. 3. Bir
kitabýn, kendi içinde konu bütünlüðüne sahip bölümü.
Peraşa Setuma: “Kapalý Peraşa”. [2. tanýma göre]
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Kendisinden önceki Peraşanýn bittiði satýrda [yaklaşýk 9 harflik] bir aralýk verilerek başlayan Peraşa;
bkz. Vayhi Peraşasý’nýn başýndaki açýklamalar.
Peraşa Petuha: “Açýk Peraşa”. [2. tanýma göre]
Kendisinden önceki Peraşanýn bittiði yerin bir alt
satýrýndan başlayan Peraşa. Bkz. a.y.
Peraşat Aşavua: “Haftanýn Peraşasý” [1. taným].
Semihut AParaşiyot: “Peraşalarýn Bitişikliði”. Birbirine bitişik olarak yazýlmýş iki Pe-raşa [2. taným]
arasýnda, görünürde baðlantý yoksa bile, mutlaka
kanuni ya da organik bir baðýn mevcut oluşunu ifade
eder.
Arba Paraşiyot şeBaTefilin: “Tefilindeki Dört Peraşa”. Bkz. Tefilin.
şete Paraşiyot şeBaMezuza: “Mezuzadaki Ýki Peraşa”. Bkz. Mezuza.
Arba Paraşiyot: “Dört Peraşa”. Yýlýn dört şabat
günü Peraşat Aşavua’ya ek olarak okunan Peraşalar.
Sýrayla şunlardýr:
Peraşat şekalim: “şekalim Peraşasý”: şemot 30:1116. Roş Hodeş Adar’dan önceki şabat günü okunur.
Zira Bet-Amikdaş’a “yarým şekel” miktarýndaki yýllýk
baðýş (şemot 30:13), Roş Hodeş Adar’dan itibaren
yapýlmalýydý.
Peraşat Zahor: “Zahor [Hatýrla] Peraşasý”: Devarim
25:17-19. Purim bayramýndan önceki şabat günü
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okunur. Bunun sebebi, Purim olaylarýndaki kötü
adam Aman’ýn, Amalek soyuna mensup olmasýdýr.
Peraşat Zahor, “Amalek’in sana Mýsýr’dan çýkýş yolunda yaptýðýný hatýrla” şeklinde başlar.
Peraşat Para: “Ýnek Peraşasý”: Bamidbar Perek 19.
Purim bayramýndan sonraki şabat günü okunur.
Konusu, ölüyle temas sebebiyle Tame olan kişilerin
saflaşmasý için gerekli olan “Para Aduma – Kýzýl
Ýnek” seremonisidir. Bu zamanda okunmasýnýn sebebi, yaklaşmakta olan Nisan ayýna hazýrlýktýr. Tame
bir kişi Bet-Amikdaş’a giremezdi. Kurtuluş’un Nisan
ayýnda gerçekleşeceði inancýyla baðlantýlý olarak,
Bet-Amikdaş’ýn da kurulacaðý ümidiyle, bu Peraşa bu
zamanda okunur.
Peraşat AHodeş: “‘Bu Ay’ Peraşasý”: şemot 12:120. Roş Hodeş Nisan’dan önceki şabat günü okunur.
Peraşanýn konusu, Nisan ayýnýn “ilk ay” olarak belirlenmesidir.

Avot’a yazdýðý açýklamasýnýn tanýnmýş önsözü.
Eno Dome şone Pirko Mea Peamim, Leşone Pirko
Mea VeAhat: “Öðrenimini [Perekini] 100 kez tekrarlamýş kişi, 101 kez tekrarlamýş kişiye benzemez”.
Hahamlarýmýz’ýn, öðrenimde tekrarýn önemini vurgulayan deyişi.

Perek: çoð. Perakim. 1. Tanah’ýn paragraflarýna verilen isim. 2. Paragraf; ünite.
Pirke Avot: “Atalarýn Perekleri”. Mişna’nýn “Nezikin – Zararlar” bölümündeki “Avot” ünitesi. Burada
Hahamlarýmýz’ýn, ahlak, davranýş, Tora öðrenimi ve
diðer konulardaki özdeyiş ve tavsiyelerine yer verilir.
şemona Perakim: “Sekiz Perek”. Rambam’ýn, Pirke

Pesah: Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýşý anýsýna kutlanan bayram; Vayikra 23:4. “Hag AMatsot –
Matsa Bayramý”, “Hag AAviv – Bahar Bayramý”; “Hag
AHerut – Özgürlük Bayramý” olarak da bilinir. Pesah
15 Nisan günü, bir önceki gece başlar ve Erets-Yisrael’de 7, Diaspora’da ise 8 gün kutlanýr. Erets-Yisrael’de
ilk ve son, Diaspora’da ise ilk iki ve son iki günler Yom
Tov’dur. Bu bayramýn en önemli özelliði Hamets maddelerin yenmesinin ve bulundurulmasýnýn yasak
olmasýdýr.
Pesah Rişon: “Birinci Pesah”. Yahudi takvimine
göre 14 Nisan’da yapýlan Korban Pesah (bkz. Korban). “Pesah Gadol – Büyük Pesah” olarak da adlandýrýlýr.
Pesah şeni: “Ýkinci Pesah”. Çeşitli geçerli sebeplerle
Pesah Rişon’u yapamamýş olanlar için, ondan tam bir
ay sonra, 14 Ýyar’da yapabilecekleri Korban Pesah;
bkz. Bamidbar 9:9 v.d. “Pesah Katan – Küçük Pesah”
olarak da anlandýrýlýr.
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Pesah Mitsrayim: “Mýsýr’daki Pesah”. Bene-Yisrael’in Mýsýr’dan çýktýklarý zaman yaptýklarý ilk Korban
Pesah ve kutladýklarý ilk Pesah bayramý.
Pesah Dorot: “Nesiller Pesahý”. Her yýl kutlanan
Pesah bayramýna verilen takma isim.
Pesah Meuhin: “Ezilme Pesahý”. II. Bet-Amikdaş
döneminde bir yýl, bayram kutlamalarý sýrasýnda aşýrý
izdihamdan dolayý yaşlý bir adamýn ezilmesinden
dolayý bu şekilde anýlan Pesah.
Agada şel Pesah: “Pesah Anlatýsý”. Pesah’ýn ilk
[Diaspora’da ilk iki] gecesi Seder sýrasýnda okunan
ve Mýsýr Çýkýşý olaylarýný temel alan anlatý.
Seder Lel Pesah: “Pesah Gecesi Düzeni”. Pesah’ýn
ilk [Diaspora’da ilk iki] gecesi, Agada eşliðinde yapýlan düzenli ritüellerden oluşan ziyafet.
Erev Pesah: “Pesah Arifesi”. Pesah’tan hemen önceki gün. 14 Nisan.
Pesahim: Mişna’nýn “Moed – Bayram” bölümündeki, Pesah bayramý ve Korbaný ile ilgili konularý ele
alan ünite.

olanlarda 15 Adar tarihinde kutlanan sevinçli bayram. Artýk yýllarda bayram, Ýkinci Adar ayýna kaydýrýlýr. 2. Buna benzer kurtuluş olaylarýnýn yaşandýðý
cemaatlerin, yerel olarak belirledikleri bayramlar.
Örneðin Purim Saragosi, Saragoza cemaatinin, benzeri
bir yok oluştan kurtuluşunun anýsýna kutlanýr. Ayný
şekilde Purim Frankfurt, Purim Hevron ve başkalarý da
vardýr.
Purim Katan: “Küçük Purim”. Purim’in Ýkinci Adar
ayýna kaydýrýldýðý artýk yýllarda, Ýlk Adar ayýnýn 14
ve 15’i. Bu yýllarda kutlanan Purim de “Purim Gadol
– Büyük Purim” adýný alýr.
Purim şuşan: “şuşan Purimi”. Adýný, Purim olaylarýnýn merkezindeki başkent şuşan şehrinden alýr.
Buradaki Yahudiler, Purim’i 15 Adar’da kutladýklarýndan, [Yeoşua zamanýnda] etrafý surlarla çevrili
olan ve dolayýsýyla bayramý 15 Adar’da kutlayan
yerler için, Purim’e bu isim verilir.

Purim: 1. Pers Ýmparatorluðu döneminde, Ester ve
Mordehay’ýn liderliðindeki Yahudi-ler’in, başvezir
Aman’ýn buyruðuyla yok edilmekten, doðal görünen
mucizevi “rastlantýlar” sonucu kurtulmasýnýn anýsýna,
sursuz şehirlerde 14 Adar, [Yeoşua zamanýnda] surlu

Raşa: 1. Kötü; kötülük eden; günahkar. 2. Mahkemede haksýz çýkan kişi; suçlu.
Raşa Ra: “Kötünün Kötüsü”.
Malhut ARişa: “Kötülük Krallýðý”. II. Bet-Amikdaş’ý
yýkan Roma Ýmparatorluðu’na verilen bir takma isim.
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Rabenu: Öðretmenimiz. Moşe Rabenu.

Al Tei Raşa BiFne Atsmeha: “Kendi kendine Raşa
olma”. Hahamlarýmýz’ýn, insanýn kendisini alçak görmemesi gerektiðini vurgulayan deyişi.
Roş Aşana: 1. Yahudi takvimine göre yýlbaşý. Tişri
ayýnýn ilk gününde, bu vesileyle yapýlan bayram;
Vayikra 23:23. Bu günde Tanrý insanlarý yargýlar ve
gelecek yýl ile ilgili kararlarýný belirler. Fakat kişinin
Teşuva yapma şansý, Tanrý’nýn kararý mühürleyeceði
gün olan Yom Kipur’a kadar devam eder. 2. Mişna’nýn
“Moed – Bayram” bölümünün, Kiduş Ahodeş, artýk
yýllar ve Roş Aşana kurallarýný ele alan ünitesi.
Roş Aşana Laşanim: “Yýllarýn Yýlbaşýsý”. Normal
Roş Aşana.
Roş Aşana LaÝlanot: “Aðaçlarýn Yýlbaşýsý”. Baharda
doðanýn uyanýşýný ve aðaçlarla ilgili yýla baðlý kurallarýn yürürlüðe girmesini işaretleyen gün. Yahudi
takvimine göre bu, 15 şevat’týr ve Tu Bişvat olarak
bilinir.
Roş Aşana Lişmitin: “şemitalarýn Yýlbaşýsý”. şemita
yýlýna girişi ve çýkýşý belirleyen gün. Bu, normal Roş
Aşana ile ayný gündür.
Roş Aşana LeYovelot: “Yovellerin Yýlbaşýsý”. Yovel
yýlýna girişi ve çýkýşý belirleyen gün. Bu, normal Roş
Aşana ile ayný gündür.
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Roş Hodeş: Yeni Ay’ýn ilk günü; şemot Perek 12 açk.
Erev Roş Hodeş: “Roş Hodeş Arifesi”.
Ruah AKodeş: Kutsal Ruh. 1. şehina’ya verilen takma
bir isim. 2. Yüksek dereceye ulaşmýş bir insanýn, gelecekle ilgili öngörüde bulunmasýný saðlayan peygamberlik ruhu. [Hýristiyan inancýndaki Kutsal Ruh kavramýyla bunun ilgisi yoktur. Yahudilik’te her şeyin tek
kaynaðý Tanrý’dýr ve gerek şehina, gerekse de Ruah
Akodeş doðrudan Tanrý’yý simgeler; O’nun yanýnda
başka bir gücü deðil].
Sanedrin: çoð. Sanedraot. 1. [Yunanca Synedrion –
“Konsey; meclis; danýşma kurulu” sözcüðünden] II.
Bet-Amikdaş dönemindeki, halkýn 71 ileri geleninden
oluşan kanuni merkezi organ. Ayný zamanda Yisrael’in en yüksek adli mercii. 2. Mişna’nýn “Nezikin –
Zararlar” bölümünün, yasalar ve yargý organlarý ile
ilgili konularý ele alan ünitesi.
Satan: Tanrý’nýn meleklerinden biri. Görevi, insanlarý
günaha teşvik etmek, Tanrý’nýn yo-lundan uzaklaştýrmaya gayret etmek ve daha sonra Tanrý’nýn önünde
onlara karşý savcýlýk yapmaktýr. Tam sözcük anlamý
“yoldan çýkarýcý” ya da “suçlayýcý” şeklindedir. Ayný
zamanda cinlerin Aşmeday ya da Samael olarak bili363

nen başkanýdýr. Ayný zamanda “Malah Amavet –
Ölüm Meleði”dir. Başka inançlardaki “Tanrý’ya baş
kaldýran ve O’na karşý savaşmak için insanlarý günaha
teşvik edip güç toplayan şeytan” kavramý, Yahudilik
dýşý bir inançtýr. Yahudilik’teki Satan, diðer tüm
melekler gibi Tanrý’nýn bir kuludur ve temel işlevi,
insanlarýn birer robot deðil seçim hakkýna sahip varlýklar olmasýný saðlamaktýr. “Satan, Yetser Ara ve
Malah Amavet – bu üçü aynýdýr” (Talmud – Bava Batra
16a).

Divre Soferim: “Soferler’in Sözleri”. Yazýlý Tora’daki
kurallar dýşýnda, çaðýn gereksi-nimlerini karşýlamak
amacýyla Soferim tarafýndan belirlenen bazý kurallar.
Kinat Soferim: “Sofer Kýskançlýðý”. Tek olumlu kýskançlýk. Soferler arasýndaki rekabeti ve daha bilgili
olma konusundaki hýrsý tanýmlar. “Sofer kýskançlýðý,
bilgeliði artýrýr” (Talmud – Bava Batra 21a).

Sofer: 1. Sofer STa”M. [S]efarim [Kitaplar: Sefer
Tora vs.], [T]efilin ve [M]ezuza gibi kutsal eşyalarýn
içeriðini, Yahudi kurallarýna uygun bir şekilde yazan,
bu konuda eðitim ve diploma sahibi kişi. 2. Yazar.
Soferim: “Soferler”. Ezra ve Anşe Keneset Agedola
zamanýndan, Mişna döneminin sonuna kadar varlýk
gösteren Hahamlar ve Tora büyüklerine verilen genel
isim.

Sukot: Çardaklar [Bayramý]. Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i
Mýsýr’dan çýkarýşýndan sonra, çölde çardaklarda oturtmasý anýsýna kutlanan bayram; Vayikra 23:34, 23:42.
“Hag AAsif – Hasat Bayramý” olarak da bilinir. 15
Tişri günüdür; bir önceki gece başlar ve 7 gün kutlanýr. Erets-Yisrael’de ilk, Diaspora’da ise ilk iki günler
Yom Tov’dur. Ona hemen bitişik olarak şemini Hag
Atseret bayramý Erets-Yisrael’de bir [ki ayný gün Simhat
Tora olarak da kutlanýr], Diaspora’da iki gün [ikinci
gün Simhat Tora] olarak kutlanýr. Sukot’un en önemli
özelliði, tüm öðünlerin Suka adý verilen belirli özelliklere sahip olmasý gereken çardaklarda yenmesi ve
bereketli ürün alýnacak bir sene için dualarda çeşitli
bitkilerle sembolik hareketler yapýlmasýdýr.
Suka: 1. Çardak. 2. Mişna’nýn “Moed – Bayram”
bölümündeki, Sukot bayramý, Suka kurallarý ve bayramda kullanýlan dört sembolik bitki [Arbaat AMinim] ile ilgili konularý ele alan ünite.
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Sea: Eski dönemde hem sývýlar hem de katýlar için
kullanýlan yaklaşýk 7.3lt.ye denk bir hacim ölçüsü.
Sefaradlar: Ýbranice “Sefarad – Ýspanya” sözcüðünden
gelir. Ýspanya, Portekiz, Güney Avrupa ve Kuzey Afrika kökenli Yahudiler’e verilen isim.

şabat: 1. Haftanýn yedinci günü. Tam anlamý “işi
býrakmak”týr; bkz. Bereşit 2:1-3 açk. Bu günde Melaha
adý verilen yaratýcý karakterli işleri yapmak yasaktýr;
şemot 20:8 v.d. “[Bene-]Yisrael iki şabat’ý Alaha’ya
göre kutlasa, hemen kurtarýlýrlar” (Talmud – şabat
118b). 2. Hafta; Vayikra 23:15. 3. Ýş yapmanýn yasak
olduðu Yom Tov’lar için de kullanýlýr; Vayikra 23:15.
4. şemita yýlý için de “şabat Yýlý” tanýmý vardýr; Vayikra
25:4. 5. Mişna’nýn “Moed – Bayram” bölümünün,
şabat günü ile ilgili kurallarýný ele alan ilk ünitesi.
şabat Bereşit: 1. “Başlangýç şabatý”. Dünyanýn
yaratýlýşýný takip eden ilk şabat; Bereşit 2:1-3. 2.
Tora’nýn ilk peraşasý Bereşit’in okunduðu şabat.
şabat Kodeş: “Kutsal şabat”. şabat’a verilen bir
ünvan.
şabat AMalka: “Kraliçe şabat”. şabat’a verilen bir
onur ünvaný.
şemirat şabat: “şabat’ýn Korunmasý”. şabat’ýn kurallarýna titizlikle uymak.
Hilul şabat: “şabat’ýn Ýhlali”. şabat günü yapýlmasý
yasak olan işlerden birini yaparak şabat’ý küçümsemek.
Erev şabat: “şabat Arifesi”. Cuma günü. “Erev
şabat’ta çaba gösteren, şabat günü yemek yer” (Talmud – Avoda Zara 3a).
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Lel şabat: “şabat Gecesi”.
Kabalat şabat: “şabat’ýn Kabul Edilmesi”. şabat’ýn
başlangýç saati. Ayný zamanda şabat’ýn karşýlanmasý
vesilesiyle söylenen şarkýlý dualarýn tümü.
Yetsiat şabat: Ya da Motsae şabat. “şabat’ýn Çýkýşý”.
şabat’ýn bitiş saati.
Oneg şabat: “şabat Zevki”. şabat gününden zevk
almak; bkz. Yeşayau 58:3. Ayný zamanda, genelde
öðleden sonra Tora sözleri ve şarkýlarla yapýlan
yemekli kutlama.
şabat şalom: “Barýş içinde bir şabat olsun”. şabat
günü yapýlan selamlama. Cevaben “şabat şalom
UMvorah – Barýş içinde ve Mübarek bir şabat olsun”
denir.
şabat şabaton: “şabatlar şabatý”. Kesin ve tam bir
şabat; şemot 31:15. Ayný zamanda Yom Kipur için
bir takma isim; Vayikra 16:31.
şabat şira: “şarký şabatý”. Bene-Yisrael’in Mýsýr
çýkýşýnýn ardýndan Kýzýl Deniz’den çýktýklarýnda söyledikleri şarkýyý (şemot 15:1-18) içeren Beşalah Peraşasýnýn okunduðu şabat’a verilen isim.
şabat şekalim: Roş Hodeş Adar’dan önceki şabat’a
verilen isim; bkz. Peraşat şekalim.
şabat Zahor: Purim bayramýndan önceki şabat’a
verilen isim; bkz. Peraşat Zahor.
şabat Para: Purim bayramýndan sonraki şabat’a veri367

len isim; bkz. Peraşat Para.
şabat AHodeş: Roş Hodeş Nisan’dan önceki şabat’a
verilen isim; bkz. Peraşat Ahodeş.
şabat AGadol: “ ‘Büyük’ şabatý”. Pesah bayramýndan
hemen önceki şabat. Bu günde cemaatin Hahamý,
bayramla ilgili bir konuşma yapar. Bu konuşma
“büyük” öneme sahip olduðu için şabat da bu ismi
alýr. Başka bir görüşe göre sebep, bu şabat gününde
okunan Aftara’nýn sonlarýnda “büyük gün”den söz
edilmesidir (Malahi 3:23). Bir başka görüşe göre ise
sebep, Mýsýr’dan çýkmadan önceki son şabat günü
gerçekleşen “büyük” bir mucizedir.
şabat Hazon: Tişa BeAv’dan önceki şabat’a verilen
isim. Bunun sebebi, bu şabat okunan Aftara’nýn
“Hazon Yeşayau” (Yeşayau 1:1 v.d.) olmasýdýr.
şabat Nahamu: Tişa BeAv’dan sonraki şabat’a verilen isim. Bunun sebebi, bu şabat okunan Aftara’nýn
“Nahamu – Teselli edin” sözleriyle başlamasýdýr
(Yeşayau 40:1 v.d.).
şabat Hatan: “Damat şabatý”. Bir düðünün ardýndan gelen şabat günü. Gelin ve damat, yakýnlarýyla
birlikte bu mutlu olayý kutlarlar.
şabat Kala: “Gelin şabatý”. Sefarad terminolojisinde,
bir geline benzetilen Tora’nýn alýnýş günü olan şavuot
bayramýndan önceki şabat’a verilen isim.
şabat Mevarehim: “[Yeni Ay’ýn] Mübarek Kýlýndýðý
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şabat”. Roş Hodeş’ten önceki şabat. Bu günde, Yeni
Ay’ýn gelişini ilan eden “Yei Ratson” isimli bir dua
okunur ve Roş Hodeş günü bildirilir.
Yom şeKulo şabat: “Bütünüyle şabat olan Gün”.
Gelecek Dünya için kullanýlan bir sýfat.
Tehum şabat: “şabat Alaný”. şehir dýşýnda 2000
Ama [yaklaşýk 1km.] uzaklýða kadar olan bölge.
şabat günü, bunun dýşýna çýkmak yasaktýr.
şena Beşabat Taanug: “şabat Günü Uyku, Zevktir”.
şabat günü fiziksel dinlenmenin de önemli olduðunu
vurgulayan deyiş. Bu sözcüklerin baş harfleri de
şaBaT kelimesini oluşturur.
şabat, Ehad Mişişim LaOlam Aba: “şabat, Gelecek
Dünya’nýn Altmýşta Biridir” (Talmud – Berahot
57b). Hahamlarýmýz’ýn, şabat’ýn önem ve deðerini
vurgulayan bir deyişi.
Pikuah Nefeş Dohe şabat: “Can Tehlikesi, şabat’ý
Ýteler”. Can tehlikesi durumunda şabat’ýn kurallarý
ihlal edilmelidir.
şaloş Regalim: Üç Bayram. Üç Hac. “Regel” sözcüðü
“kez/defa” anlamýndadýr (bkz. Bamidbar 22:28) ve
yýlýn üç vaktinde, Bene-Yisrael’in Yeruşalayim’deki
Bet-Amikdaş’a ge-lerek yaptýklarý bayramlarý ifade
eder; krş. şemot 23:14, 23:17. Bu üç bayram, Pesah,
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şavuot ve Sukot’tur. Bet-Amikdaş zamanýnda özel korbanlarýn yapýldýðý bu bayramlar, günümüzde de özel
dualarla kutlanýr.
Ole Regel: “Bayrama Çýkan”. Bu üç bayramýn birinde, bayramý kutlamak ve Tanrý’nýn önünde görünmek Mitsvasýný (şemot 23:16) yerine getirmek üzere
Yeruşalayim’e gelen Yahudi’ye verilen takma isim.
Hacý.
Aliya Leregel: “Bayrama Çýkýş”. şaloş Regalim’den
birini kutlamak için Yeruşalayim’e geliş. Hac.
şaot Zemaniyot: “Zamansal Saatler”. Sabah güneşin
doðuşundan, akşam batýşýna kadar olan sürenin 12’ye
bölünmesiyle elde edilen saatler. Anlaşýldýðý üzere bu
“saatler”, günün uzunluðuna baðlý olarak deðişkenlik
gösterir. Gün içinde özellikle dua saatlerinin belirlenmesinde bu saatler kullanýlýr.
şavuot: Ýbranice “şavua – Hafta” sözcüðünden, Haftalar [Bayramý]. Pesah’ýn ikinci gününden itibaren
sayýlan yedi haftanýn tamamlanýşýnýn ardýndan kutlanan bayram; Devarim 16:9-10. Tora’nýn Sinay Daðý’nda Bizzat Tanrý tarafýndan tüm Bene-Yisrael’e ve-rildiði gündür (Talmud – şabat 86b). Bu günde Bene-Yisrael Tanrý’ya baðlýlýk yemini etmiş, Tanrý da Bene-Yisrael’i Kendi Halký olarak alacaðýný bildirmiştir. Bay370

ramýn isminin sebebi, bu karşýlýklý yeminler [şevuot]
de olabilir. Bu bayram ayný zamanda “Hag AKatsir –
[Buðdayýn Tarladan] Kesim Bayramý” ve “Hag ABikurim – Turfanda Bayramý” olarak da bilinir. Bu günde,
yýlýn yeni çýkan meyveleri Bet-Amikdaş’a getirilirdi.
şaloş Regalim’den biri olan şavuot, bir Yom Tov’dur ve
Erets-Yisrael’de bir, Diaspora’da ise iki gün kutlanýr.
şehina: Tanrý’nýn Kutsal Varlýðý; Tanrý’nýn Onuru.
Sözcük anlamý “Barýnmak; barýnýş”týr; bkz. şemot
25:5, 29:45. “şehina, sadece şem’in çadýrlarýnda barýnýr”
(Talmud – Yoma 10a). “şehina keder ve tembellik olan
yerde barýnmaz; ... sadece Mitsvadan kaynaklanan
mutluluk olursa şehina vardýr” (Talmud – şabat 30b).
“On kişi bir araya gelip Tora ile ilgilenirlerse, şehina
gelir ve aralarýnda barýnýr” (Mişna – Pirke Avot 3:10).
“şehina, Bet-Amikdaş’ýn batý duvarýndan [AKotel
AMaaravi] hiçbir zaman ayrýlmaz” (Midraş Teilim
11:3).
Ýhnis Tahat Kanfe Aşehina: “[Birini] şehina’nýn
Kanatlarý altýna soktu”. Bir kişiyi Yahudiliðe yaklaştýrdý; Yahudiliðe aldý.
Bet-Aşehina: “şehina Evi”. Bet-Amikdaş için bir
takma isim.
şehita: Hayvan Kesimi. Yahudi kanununa göre hay371

vanýn kesileceði býçaktan, kesiliş şekline kadar her şey
titiz kurallara baðlýdýr. Yanlýş bir kesim, hayvaný Terefa yapmaya yetecektir. şehita’da, hayvanýn boynu –
nefes ve yemek borularý – omurgaya kadar, býçaðýn bir
gidip gelişiyle kesilmelidir. “şehita kurallarýný bilmeyen
kasabýn kestiði hayvaný yemek yasaktýr” (Talmud –
Hulin 9a). Hayvan kesimi konusunda sadece şehita
diplomasý olan kişi [şohet] yetkilidir.
şehitat Kadaşim: “Kutsal Kesim”. Korbanlarla ilgili
şehitaya verilen isim.
şehitat Hulin: “Kutsal Olmayan Kesim”. Et yeme
amaçlý yapýlan şehita.
Bet Aşehita: “şehita Evi [=Yeri]”. 1. şehita sonucu
hayvanýn gýrtlaðýnda oluşan kesiðin yeri. 2. Mezbaha.
şohet: şehita konusunda gereken eðitim ve diplomaya sahip kişi.
şekel: Eski dönemde, altýn ve gümüş gibi deðerli
metaller için kullanýlan bir aðýrlýk birimi. Yaklaşýk
22.8 gram; bkz. Bereşit 23:15 açk.
şekel AKodeş: “Kutsiyet [konularýndaki] şekel standardý”. Bu, iki normal şekel civarýndadýr.
şekalim: Mişna’nýn “Moed – Bayram” bölümündeki,
Bet-Amikdaş döneminde Bene-Yisrael’in baðýşladýðý
yarýmşar şekel ile ilgili kurallarý ele alan ünite; bkz.
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Peraşat şekalim.
şelamim-korbaný: Barýş Korbaný. Kişinin, Tanrý ile
arasýndaki uyumlu ilişkiyi vurgulamak, teşekkür etmek,
ya da bir Nederi ödemek amacýyla yaptýðý Korban.
şelamim-korbanýnýn bir bölümü Mizbeah’ta yakýlýr,
çoðunluðu ise, getiren tarafýndan yenirdi; Vayikra
7:11-36.
şalme Toda: “Teşekkür için yapýlan şelamim-korbaný”.
şema: Tanrý’nýn Bir’liðini ilan eden ve Yahudi inancýnýn temellerini oluşturan parça. Sabah ve akşamleyin şema okumak, doðrudan Tora’nýn bir emridir;
Devarim 6:7. Sabahleyin şema söyleme vakti, günün
şaot Zemaniyot’a göre ilk üç saatidir. Geceleyin ise yýldýzlarýn çýkýşýndan itibaren söylenir. şema üç paragraftan oluşur: Devarim 6:4-9, 11:13-21 ve Bamidbar
15:37-41.
Keriat şema: “şema’nýn Okunuşu”. “şema ve Tefila
[=Amida] okuma konusunda titiz ol” (Mişna – Pirke
Avot 2:13).
Keriat şema şeAl AMita: “Yataðýn Üzerindeki Keriat şema”. şema’nýn, yatmadan önce okunduðunda
aldýðý isim.
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şemini Hag Atseret: Sekizinci [güne rastlayan] Durdurma Bayramý. Sukot’un yedi gününü takip eden ve
bu bayramý “durduran”; sona erdiren bayram; Bamidbar 29:35. 22 Tişri tarihine rastlar ve Suka’da oturma
işlemi bu günde yapýlmaz. Erets-Yisrael’de tek gün kutlanýr ve ayný zamanda Simhat Tora kutlamasý yapýlýr.
Diaspora’da ise bayram iki gündür ve ilk gün şemini
Hag Atseret iken, Simhat Tora kutlamasý ikinci gün
yapýlýr.
şemita: Býrakma, terk etme, feragat etme. Tora’nýn
emrine göre, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e girişinden
itibaren, her yedinci yýl şemita yýlýdýr. Bu yýlda toprak
nadasa býrakýlýr, ekim-dikim yapýlmaz ve ürün toplanmaz. Yine bu yýlýn sonunda, tüm borçlar affedilir. Hem
bu Mitsvaya hem de bu Mitsvanýn uygulandýðý yýla
şemita adý verilir.
şemitat Kesafim: “Paralardan [=alacaklardan]
Feragat Edilmesi”.
şemitat Karka: “Topraðýn [kendine] Terk Edilmesi”.

şofar çalmak, Tora’nýn emridir; Vayikra 23:24. Yom
Kipur’da ise şofar çalýnarak yüce günün bitişi ilan edilir. “Ýnek boynuzundan yapýlan hariç, tüm şofarlar
Kaşerdir” (Mişna – Roş Aşana 3:2).
Tekiat şofar: “şofarýn Çalýnmasý”.
şofarot: “şofarlar”. Roş Aşana’daki Musaf duasý Amidasý’nda, Tekiat şofar ile ilgili on Pasukun okunduðu
bölüme verilen ad.
şulhan: Masa. Mişkan ve Bet-Amikdaş’ta bulunan,
altýndan yapýlmýş olan ve üstüne Lehem Apanim’in
yerleştirildiði masa; şemot 25:23 v.d. “şulhan Apanim
– Yüz Masasý” (Bamidbar 4:7) ve “şulhan Amaarehet
– Dizim/Sýralama Masasý” (Divre Ayamim II 29:18)
olarak da bilinir.

şemone Esre: Bkz. Amida.
şofar: Genelde koç boynuzundan yapýlmýş, eski
dönemde ordunun toplanmasý ya da bayramlarýn ilaný
için kullanýlan üflemeli alet. Roş Aşana bayramýnda

Talmud: 1. Öðrenim. 2. Tora şeBeal Pe için kullanýlan
ve Mişna, Gemara, Tosefta, Midraşe Alaha ve Midraşe
Agada’yý içinde barýndýran genel isim. Bazý durumlarda sadece Gemara için de kullanýlýr.
Talmud Bavli: “Babil Talmudu”. Mişna’nýn derlenip
tamamlanmasýnýn ardýndan gelen dönemde, Mişna’daki kurallarý açýklayan Babil ve Erets-Yisrael’de
yaşamýş olan Amoralar’ýn bu açýklamalarýnýn derlendiði yapýt. Bu Talmud, Talmud Yeruşalmi’ye göre
daha kapsamlý olduðundan daha yaygýn olarak öðre-
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nilir ve bu yüzden “Talmud şelanu – Bizim Talmud”
olarak da adlandýrýlýr. Talmud Bavli, Ravina’nýn da
yardýmýyla Rav Aşe tarafýndan düzenlenmiş ve
ondan sonraki nesilde Rav Yose tarafýndan son haline geti-rilerek kapatýlmýştýr (6. yüzyýl). Talmud Bavli
de týpký Mişna gibi altý bölüm halinde düzenlenmiştir ve toplam 36 üniteden [Masehet] oluşur ve Yahudi kanununun temelini oluşturur.
Talmud Yeruşalmi: “Yeruşalayim Talmudu”.
Erets-Yisrael’deki, ve özellikle Teverya, Tsipori ve
Keysarin şehirlerindeki Amoralarýn ve biraz da
Babil’dekilerin Mişna açýklamalarýndan derlenmiştir. Talmud Bavli’nin barýş ve sükunet ortamýndaki
derlenmesine karşýlýk, Erets-Yisrael’de derlenen bu
Talmud, büyük bir baský ortamýnda gerçekleşti-rildiði için, Talmud Bavli kadar kapsamlý deðildir; fakat
içindeki öðretiler elbette eşit deðerdedir. Ayný
zamanda Talmud Erets-Yisrael ya da “Talmud DiVne
Maarava – [Babil’e göre] Batýdakilerin Talmudu” olarak da adlandýrýlýr. Temelde Rabi Yohanan tarafýndan düzenlenmiş ve Talmud Bavli’den 150 yýl kadar
önce kapatýlmýştýr. Elimizdeki Talmud Yeruşalmi,
Mişna’nýn altý bölümünden dördü hakkýnda Gemara’ya sahiptir [Zeraim, Moed, Naşim, Nezikin].
Talmud Tora: bkz. Tora.
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Tame: f. Temea; çoð. Temeim; kar. Taor. 1. Tora’nýn,
belirli şartlar altýnda bazý kýsýtlamalarý öngördüðü
duruma sahip kişi. Kirli, murdar gibi sözcükler Tame’yi
tam olarak karşýlayamamaktadýr. Bu sözcük “Atum –
Kapalý” kelimesiyle ilişkilidir ve kutsiyet ve saflýkla
arasýnda bir tür manevi engel olan kişi ya da eşyayý
tanýmlar; Vayikra 13:44, 15:25 vs. 2. Kaşer olmayan
hayvan; Devarim 14:7. 3. Kötü ve yozlaşmýş kişilere
verilen bir aşaðýlama sýfatý; Yeşayau 52:1.
Tame Nefeş: Bir ölüyle temastan ya da ayný çatý
altýnda durmaktan dolayý Tame olan kişi. Ya da
Tame Met.
Tame Sefatayim: “Tame Dudaklý”. Aðzýndan çýkana dikkat etmeyen kişi.
Tame Levav: “Tame Kalpli”. Günahkar.
Tuma: Tame olma durumu.
Tumat Oalim: “Çadýr Tumasý”. Bir ölünün bulunduðu çadýrýn, içindeki insan ve eşyalarý Tame haline
getirmesiyle oluşan Tuma. Bu Tuma çeşidi çadýrla
sýnýrlý deðildir; insan ya da eşyalarýn ölü ile ayný çatý
altýnda olmasý da ayný duruma sebebiyet verir.
Ruah Tuma: “Tuma Ruhu”. Putperestlik.
Mem-Tet şaare Tuma: “49 Tuma Kapýsý”. Tuma’nýn
derecelerini belirten bir söz. 50. kapýyý geçenin
düzelme ümidi yoktur.
Avi Avot ATuma: “Tuma’nýn BüyükBaba Katego377

risi”. Bir ceset; en üst düzeydeki Tuma kaynaðýdýr.
Av ATuma: “Baba Tuma Kategorisi”. Temas sonucunda insan ve eşyalarýn Tame olmasýna yol açan
Tuma kaynaklarý. Bunlar arasýnda, Tame Met, sperma ve böcekler vardýr (Talmud – Bava Kama 2a).
[Tuma kurallarý, Bet-Amikdaş dönemi için geçerlidir. Bet-Amikdaş’ýn olmadýðý günümüzde, saflaşma
olasýlýðý bulunmadýðýndan bütün Yahudiler Tame
Met kategorisindedir].
Valad ATuma: “Çocuk Tuma Kategorisi”. Bir Av
Atuma’nýn temasý sonucu Tame olmuş kişi ya da
eşya, ikinci derecede Tuma kaynaðý haline gelir.
Tuma derecesi daha düşüktür. Bu derecedeki bir
Tame, temas halinde sadece yiyecek, içecek ve elleri Tame haline getirebilir.
Tana: çoð. Tanaim. II. Bet-Amikdaş dönemi ve sonrasýnda varlýk gösteren Hahamlar’a ve-rilen genel bir
ünvan. Ýlk Tana, MÖ 3. yüzyýlýn sonlarýnda yaşamýş
olan, Anşe Keneset Agedola’nýn son üyesi şimon Atsadik’tir. Son Tanalar ise, Rabi Yeuda Anasi’nin öðrencileridirler [MS 3. yüzyýlýn başlarý]. Bu nesiller boyunca yaşamýş olan Tanalar, Moşe Rabenu’dan itibaren
süregelmiş sözlü aktarýmý devam ettirmişler ve gerek
Mişna’daki, gerek Tosefta’daki gerekse de benzeri diðer
öðretiler, onlarýn sözlerine göre yazýlmýştýr.
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Tana Bara: “Dýş Tana”. Öðretisine Mişna’da deðil
sadece Barayta’da [bkz. Mişna] rastlanan Tana’ya
verilen isim.
Tana Kama: “Ýlk Tana”. Bir kural hakkýnda iki ya
da daha çok fikrin verildiði bir Mişna ya da Barayta’da, ilk görüşün sahibi olan Tana.
Tana Batra: “Son Tana”. Bir kural hakkýnda iki ya
da daha çok fikrin verildiði bir Mişna ya da Barayta’da, son görüşün sahibi olan Tana.
Tanah: TaNa”H. [T]ora, [N]eviim ve [K]etuvim sözcüklerinin baş harflerinden oluşturulmuş sözcük. Tora,
Moşe Rabenu’nun, tamamýný Tanrý’nýn kendisine
dikte etmesiyle yazdýðý ilk beş kitaptýr; bkz. Tora.
Neviim [Peygamberler], peygamberler tarafýndan
Ruah Akodeş ile yazýlan, hem tarihi, hem kehanetsel,
hem de ahlaki kitaplarýn toplamýdýr. Ketuvim [Kitaplar] ise, bazýlarý peygamberler bazýlarý da David Ameleh, Şelomo Ameleh gibi kutsal kişiler tarafýndan,
yine Ruah Akodeş ile yazýlmýş manzum, dersler içeren,
tarihi deðeri de olan kitaplardýr.
Min ATanah, Yadeha Al Tanah: “Elini Tanah’tan
ayýrma”. Tanah öðreniminin en temel gerekliliklerden biri olduðunu vurgulayan deyiş.
Taor: f. Teora; çoð. Teorim; f. çoð. Teorot; kar. Tame.
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1. Saflýk. 2. Tuma’dan uzak duran kişi.
Taara: Taor olma durumu.
Taarot: Mişna’nýn altý bölümünün altýncýsý ve buradaki, Tuma/Taara konularýný ele alan ünite.
Taarat ALaşon: “Dilin Saflýðý”. Bir lisaný, hatasýz
kullanmayý ifade eder.
Taref: f. Terefa; f. çoð. Terefot. Kaşer olmayan. Yenmesi, kullanýlmasý ya da pişirilmesi yasak olan yiyecek.
Et ve sütün birlikte kullanýldýðý kaplar da Yahudi
kanununa göre Taref sýnýfýna girer.

Kutularýn içindeki bölümlerin Rabenu Tam’ýn kabul
ettiði sisteme göre dizildiði Tefiline verilen isim.
Rabenu Tam [Rabi Yaakov], Raşi’nin torunuydu.
Bu dizilişe göre, Raşi’nin sistemine göre tek farklýlýk,
Tefilin şel Raşi’de son iki sýradaki olan bölümlerin
birbiriyle yer deðiştirmiş halde yerleştirilmeleridir.
Her ne kadar Raşi ve Rabenu Tam’ýn isimleriyle
anýlýyorlarsa da, her iki Tefilin de, Moşe Rabenu
zamanýndan beri süregelen farklý iki geleneði takip
eder.
Tefilin şel Yad: “Kol Tefilini”. Kola takýlan Tefilin.
Tefilin şel Roş: “Baş Tefilini”. Başa takýlan Tefilin.

Tefilin: şabat ve bayram günleri haricinde her gün
sabah duasýnda sol kola ve başa yerleştirilen; içinde
Tora’dan dört bölümün (şemot 13:1-10, 13:11-16,
Devarim 6:4-9, 11:13-21) yazýlý olduðu parşömenler
bulunan, hayvan derisinden yapýlmýş iki siyah renkli
küp kutu. Bu kutulardan çýkan deri şeritler, kutularýn
yerleştirilmesini ve baðlanmasýný saðlarlar ve kendilerine göre kurallara sahiptirler.
Tefilin şel Raşi: “Raşi’nin Tefilini”. Kutularýn içindeki bölümlerin Raşi’nin kabul ettiði sisteme göre
dizildiði Tefiline verilen isim. Bu sýra, yukarýda verilen şekildedir ve yaygýn olarak Raşi’nin Tefilini kullanýlýr.
Tefilin şel Rabenu Tam: “Rabenu Tam’ýn Tefilini”.

Terefa: Yýrtýlmýş, parçalanmýş, kesilmiş. 1. Yýrtýcý bir
hayvan tarafýndan öldürülmüş hayvan. 2. şehita kurallarýna aykýrý bir şekilde kesilmiş hayvan. 3. Kaşer
olmasýný engelleyen bir hastalýk, lezyon vs. tespit edilen hayvan. 4. Tora’nýn verdiði Kaşerut işaretlerine
(Vayikra Perek 11) uygun olmayan tüm hayvanlara
verilen genel isim.
Nevelot UTrefot: “Leşler ve Parçalanmýşlar”. Bu da
genel olarak yenmesi yasak hayvanlarý tanýmlayan
bir sýfattýr. “Nevela – Leş”, kendiliðinden ölmüş hayvaný ifade ederken “Terefa”, öldürülmüş bir hayvaný
tanýmlar.
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Teşuva: Sözlük anlamý “dönüş/kaynaða geri geliş”tir.
Yahudi geleneksel dilindeki anlamý ise “pişmanlýk
duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek”
şeklindedir. “Teşuva yapmak/Teşuva’ya dönmek” şeklinde kullanýlýr.
Baal-Teşuva: çoð. Baale-Teşuva; f. Baalat-Teşuva f.
çoð. Baalot-Teşuva. “Teşuva Sahibi”. Teşuva yapan
kişi.
Aseret Yeme Teşuva: “10 Teşuva Günü”. Roş
Aşana ile başlayýp Yom Kipur ile sona eren on gün.
Teşuva yapmak her ne kadar yýlýn her günü mümkünse de, bu günlerdeki hava ve manevi ortam bunu
kolaylaştýrýr niteliktedir.
şaare Teşuva Leolam Petuhim: “Teşuva kapýlarý
daima açýktýr”.
Bimkom şeBaale Teşuva Omedin, Tsadikim
Gemurim Enam Omedin: “Kusursuz Tsadikler bile
Baale-Teşuva’nýn düzeyinde deðildir”. Bu, Hahamlarýmýz’ýn, Teşuva yapmanýn önemini belirten bir
deyişidir.

Bene-Yisrael’in, casuslarýn raporu sonrasýnda işledikleri günah üzerine çarptýrýldýklarý, çölde kýrk yýl dolaşma
ve o neslin Erets-Yisrael’e girememesi cezasýnýn verilmesi (Bamidbar Perek 13 ve 14) [MÖ 1311]. [2] I.
Bet-Amikdaş’ýn yýkýlmasý [MÖ 422]. [3] II. Bet-Amikdaş’ýn yýkýlmasý [MS 68]. [4] Betar şehrinin düşmesi
[MS 135]. [5] Yeruşalayim’in tamamen yýkýlarak bir
tarla gibi sürülmesi. Mişna’da belirtilen bu olaylarýn
dýşýnda tarihin daha yakýn dönemlerinde, örneðin
Ýngiltere’den kovuluş [1290] Ýspanya’dan kovuluş
[1492] gibi olaylar da Tişa Beav’da gerçekleşmiştir.

Tişa BeAv: Ýbrani takvimine göre 9 Av. Bu gün, tarih
boyunca Yahudiler için bir yas günü olarak bilinir. Bu
günde meydana gelen felaketler sebebiyle Yom
Kipur’daki kurallara göre oruç tutulur. Bu tarihte
meydana gelen olaylar arasýnda şunlar sayýlabilir: [1]

Tora: 1. Yasa; Bereşit 26:5. 2. “Oraa – Eðitim/Rehberlik” sözcüðüyle baðlantýlý olarak “Öðreti”. 3. Tanrý’nýn,
Moşe Rabenu’ya dikte ettiði ve Bene-Yisrael’e verdiði,
Yahudilik’in temel kitabý. “Torat E-lo-im – Tanrý’nýn
Torasý” (Yeşayau 24:26), “Torat Moşe – Moşe’nin
Torasý” (Malahi 3:22), “Torat Emet – Gerçek Yasa”
(Nehemya 9:13) olarak da bilinir.
Tora şeBiHtav: “Yazýlý Tora”. Tora’nýn beş kitabý.
Bazý durumlarda tüm Tanah için de kullanýlýr.
Tora şeBeal Pe: “Sözlü Tora”. Moşe’nin, doðrudan
Tanrý’dan öðrenerek halka tüm detaylarýna kadar
açýkladýðý, Yazýlý Tora’daki emirlerin tüm uygulamalarý, öðretiler, gelenekler, kurallar. Talmud.
Torat Koanim: bkz. Koen.
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Ben Tora: “Tora Oðlu”. Tora öðrenimi görmüş, bu
konuda çalýşkan kişi.
Din Tora: “Tora Kanunu”. Yahudi kanununa
göre görülen dava.
Sefer Tora: “Tora Kitabý”. Tora’nýn, hayvan derisi
üzerine, usta bir Sofer tarafýndan, özel bir mürekkeple ve belirli çok titiz kurallara göre yazýlý olduðu
tomar.
Simhat Tora: “Tora Sevinci”. Tora’nýn yýllýk okunma döngüsünün tamamlanýşý sebebiyle yapýlan kutlama. Bu günde Tora’nýn son peraşasý olan Vezot
Aberaha okunur ve hemen ardýndan ilk peraşa
Bereşit’e başlanýr. şemini Hag Atseret bayramýna
dahildir ve Erets-Yisrael’de bu bayramýn tek gününde, Diaspora’da ise, ikinci günde kutlanýr; bkz. şemini Hag Atseret.
Talmud Tora: 1. Tora Öðrenimi. “Tora öðrenimiyle
meşgul kişi kadar özgür insan yoktur” (Mişna – Pirke
Avot 6:2). 2. Tora öðrenimi veren kurumlar için kullanýlan genel isim.
Tora Ý Ora: “Tora Işýktýr”. Tora’yý öven bir deyiş.
Tov Tora MiKol Sehora: “Tora, tüm ticari mallardan daha iyidir”.
Zo Tora VeZo Sehara?!: “Tora bu, karşýlýðý bu
mu?!”. Bir Tora büyüðünün zorluklar içinde yaşamasýna anlam verememe ifadesi.
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Dibera Tora KiLşon Bene Adam: “Tora, insanoðlunun diliyle konuştu”. Tora’nýn çeşitli yerlerinde,
Tanrý ile ilgili olarak insansal terimler kullanýlmasý
gibi zorluklara Talmud’un cevabý; bkz. Bereşit 11:5
açk.
Tosefta: Ekleme. Rabi Yeuda ANasi’nin, çeşitli sebeplerle Mişna’ya katmadýðý ve son Tanalar Rabi Oşaya
ve Rabi Hiya tarafýndan derlenen “dýşta kalmýş
Mişnalar”dan [Barayta; çoð. Baraytot] oluşturulmuş
eser. Buradaki öðretiler Mişna’dakilerle neredeyse
eşdeðerdirler ve onlarýn anlaşýlmasýnda yardýmcý ya da
karşýlaştýrma yaparken dayanak niteliðindedirler.
Fakat yine de Mişna’da yer almýş olan öðretilerle çeliştikleri görülürse, kabul edilen taraf Mişna’dýr.
Tsadeket: Bkz. Tsadik.
Tsadik: çoð. Tsadikim; f. Tsadeket; f. çoð. Tsadikot; kar.
Raşa. 1. Tanrý’dan korkan, Tora’nýn tüm Mitsvalarýný
yerine getiren; 2. Adaleti işleten; dürüst; 3. Haklý.
Tsadik Yesod Olam: “Tsadik kişi, dünyanýn temelidir”. Büyük bir Tsadik için kullanýlan sýfat.
Tsadiko şel Olam; Tsadik Olamim: “Dünyanýn
[Tek Gerçek] Tsadik’i; [Tüm] Dünyalarýn [Tek Gerçek] Tsadik’i”. Tanrý için kullanýlan bir sýfat.
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Tov LaTsadik, Tov Lişheno: “Tsadik için iyiyse,
komşusu için de iyidir”. Hahamlarýmýz’ýn, çevresindeki insanlara iyi yönde etki eden kişi için kullandýklarý övgü deyişi.
Tsadik VeRa Lo, Raşa VeTov Lo: “Tsadik, ama
onun için her şey kötü gidiyor; Raşa, ama onun için
her şey iyi gidiyor”. Tarihin en büyük ikilemini belirten, dürüst kişilerin zor şartlar altýnda yaşarken,
kötülerin rahat yaşam sürmelerini sorgulayan kötümser deyiş.
36 Tsadik: Her nesilde, dünyanýn ayakta durmasýný
saðlayan 36 gizli Tsadik olduðunu belirten söz.
Zeher Tsadik LiVraha: kýs. ZaTSa”L “Tsadik’in
anýlmasý, Beraha getirir”. Ölmüş bir Tsadikten bahsedildiðinde, isminin ardýndan söylenen sýfat.
Tsedaka: 1. Adalet, dürüstlük. 2. Ýhtiyaç sahiplerine
yardým. Elindekiyle “adalet ve dürüstlüðe uygun bir
şekilde” ihtiyaç sahiplerine yardým etmek.
Tsedaka Tatsil MiMavet: “Tsedaka Ölümden Kurtarýr” (Mişle 6:2). Kendilerine baðýş yapýlmasýný isteyen ihtiyaç sahiplerinin, genelde bir cenaze sýrasýnda
etraftakilere yaptýklarý “hatýrlatma”.
Baal Tsedaka: “Tsedaka Sahibi”. Cömert, çok Tsedaka yapan kişi.
Gabay Tsedaka: “Tsedaka Tahsildarý/Kasadarý”.
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Ýhtiyaç sahiplerine daðýtmak üzere insanlardan Tsedaka toplayan ve bu konuda aracýlýk yapan kişi.
Maot şel Tsedaka: “Tsedaka Paralarý”. Ýhtiyaç sahiplerine daðýtýlmak üzere toplanmýş para.
Tsedaka; En La Kitsba: “Tsedakanýn Belirli Bir Bütçesi Yoktur”. Tora Tsedaka verme Mitsvasý konusunda bir alt ya da üst sýnýr koymamýştýr (Talmud – Gitin
52a, Raşi o.a.).
Tsitsit: Dört köşeli elbiselerin köşelerine baðlanmasý
gereken iplik düðümleri ve saçaklar; Bamidbar 15:37
v.d. Bu emrin yerine getirilmesi için, sabah dualarýnda
dört köşesinde Tsitsit olan bir dua şalý [“Talit Gadol –
Büyük Talit”] ve gün boyu giysilerin altýnda yer alan
dört köşeli ve Tsitsit baðlý bir iç kýyafeti [“Talit Katan
– Küçük Talit”] giyilir. Ama bunun dýşýnda, dört köşeli başka elbiselere de Tsitsit baðlamak gerekir. Dört
köşesi olmayan elbiseler ise bundan muaftýr.
Tufan Nesli: Noah zamanýndaki Tufan’la ortadan
kalkan nesil; bkz. Noah peraşasý.
Yeşiva: 1. Oturuş; 2. Toplantý; 3. Hahamlar’ýn Tora
öðrenimi ya da araştýrma amacýyla bir araya gelmeleri.
4. Tora öðrenilen akademi.
Yeşiva şel Ma’la: “Yukarýdaki Yeşiva”. ‘Gerçek
387

Dünya’da, melekler ve Tsadikler’in ruhlarýnýn bir
araya gelişlerine verilen isim.
Bahur Yeşiva: “Yeşiva Öðrencisi”.
Roş Yeşiva: “Yeşiva Başkaný”.
şem ve Ever’in Yeşivasý: Noah’ýn oðlu şem ve onun
torununun oðlu Ever’in, Tanrý’yý ve Tora’nýn temellerini öðrettikleri Yeşiva.
Yetser ARa: Kötü Eðilim. Ýnsaný kötülüðe, zarar vermeye, kýskançlýða, nefrete, günaha vs. teşvik eden
zayýf yaný; bkz. Satan.
Yetser ATov: Ýyi Eðilim. Ýnsaný iyiliðe, adalete, yardýmseverliðe, sevgiye vs. teşvik eden yaný.
Yom Kipur: Af Günü; Vayikra 23:26-32. Ya da Yom
Akipurim. Tişri ayýnýn 10’u. Yýlýn en kutsal günüdür
ve bu günde, Yahudiler oruç tutup gün boyu af için
dua ederler. Bu günde Mitsvot Ben Adam Lamakom
affedilir; fakat Mitsvot Ben Adam Lahavero, hatanýn
hedefi olan kişi affetmediði sürece yerinde kalýr. “Yom
Kipur’da, yemek, içmek, ferahlatýcý bir şeyler sürmek,
eşlerarasý ilişkide bulunmak, deri ayakkabý giymek ve
yýkanmak yasaktýr (Mişna – Yoma 8:1).
Yom Kipur Katan: “Küçük Yom Kipur”. Erev Roş
Hodeş için kullanýlan bir takma isim. Kabalist Rabi
Moşe Kordovero tarafýndan oturtulan, bu günde
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oruç tutulmasý geleneði, dünyanýn bazý cemaatlerinde benimsenmiştir.
Yom Tov: “Ýyi Gün”. Bayram günü. şaloş Regalim ve
Roş Aşana’da iş yapmanýn yasak olduðu günler.
şabat’tan farklý olarak, Yom Tov’da “Ohel Nefeş –
Yemek Ýhtiyacý” için gereken işler yapýlabilir; şabat
günü yapýlamaz.
Yom Tov Rişon: “Ýlk Yom Tov”. Pesah ve Sukot’un,
Yom Tov olan ilk günü. Diaspora’da iki gündür.
Yom Tov Aharon: “Son Yom Tov”. Pesah’ýn son
günü ve Sukot’u takip eden şemini Hag Atseret. Diaspora’da her ikisi de ikişer gündür.
Yom Tov şeni şel Galuyot: “Sürgünlerin Ýkinci
Yom Tovu”.
Her bayramda Diaspora’da kutlanan ikinci Yom Tov
gününe verilen isim.
Yovel: Yedi şemita yýlýný takip eden 50. yýl. Bu yýlda,
geçmiş 49 yýl içinde el deðiştirmiş tüm topraklar eski
sahiplerine geri döner ve tüm Yahudi köleler serbest
kalýr; Vayikra 25:10; şemot 21:6 açk.
Paam Ahat BaYovel: “Yovelde Bir”.
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