


















ahudi halk›na bir ulus olarak verilen ilk mitsva, M›s›r'dayken Tanr›'n›n Mofle'ye Rofl Hodefl'in,
yani ay bafllang›c›n›n ilan›n› emretmesiyle verilmifltir. Suriye-Yunan kral› Antiyohus Yahudi

inanc›n› yok etmeye gayret etti¤i zaman, özellikle hedef ald›¤› üç mitsvadan biri de Rofl Hodefl'ti.
Rofl Hodefl'te bu kadar özel olan ne vard›r?
Rofl Hodefl, Yahudi halk› için iki ifllev görür: Bir, takvimimizin olmas›n› sa¤lar. Di¤eri ise, t›pk› Ay'›n her
ay, önce kaybolur gibi görünüp sonra tekrar ortaya ç›kmas› gibi, ayn› flekilde Yahudi halk›n›n da, baz›
zor zamanlar olsa bile her zaman geri dönece¤ini hat›rlat›r. Dolay›s›yla olaylar ne kadar kötü görünürse
görünsün, hiçbir zaman ümidimizi yitirmememiz gerekir.
Gelin Rofl Hodefl'in verdi¤i bu iki derse bir göz at›p onlar›n bizim için tüm zamanlar boyunca ne kadar
önemli olduklar›n› görelim.
Her y›l Pesah, Rofl Aflana ve di¤er tüm bayramlar› özlemle bekleriz. Tora bayramlara, Tanr› ile "buluflmalar"
anlam›na gelen moadim ismini verir. Bayramlar ayn› zamanda mikrae kodefl yani "kutsal davetler" olarak
da adland›r›l›r, çünkü bunlar, Tanr›'n›n bizleri Kendisi'ne yak›n olmaya ve hem atalar›m›z hem de bizler
için yapm›fl oldu¤u tüm iyi fleyler nedeniyle neflelenmeye davet etti¤i zamanlard›r.
Örne¤in Pesah, sadece bizlerin M›s›r'dan kurtulup özgür hale gelmemiz hakk›nda tarihi bir dersten ibaret
de¤ildir. Pesah, Mofle gelip atalar›m›za, art›k Paro'nun köleleri olmayacaklar›n›, onun yerine Tora'y› almak
üzere Sinay da¤›na gideceklerini ve daima Tanr›'n›n hizmetkârlar› haline geleceklerini söyledi¤i zaman
atalar›m›z›n duyduklar› büyük heyecan› bizim de hâlâ hissetti¤imiz bir zamand›r. Sanki Tanr› bize "T›pk›
Yahudiler'in M›s›r'daki ac›lardan özgür kalm›fl olmalar› gibi, sizler de Yahudi halk›n›n 21. yüzy›lda yaflad›¤›
tüm dertlerden kurtulup özgür olabilirsiniz," der gibidir. fiavuot'ta Tanr› bize "Gelin çocuklar›m," demektedir;
"Size Sinay da¤›nda Tora'y› verdim ve siz bugün bile Humafl'› [=Tora'n›n befl kitab›n›] ya da Gemara'y›
[=Talmud'u] aç›p, Tora'n›n hâlâ size ait oldu¤unu görebilir, Tora'y› bugün bir kez daha alabilirsiniz."
‹flte her Yom Tov, yani her bayram böyle birer zamand›r. Bize halen Yahudi tarihinin içinde yafl›yor
oldu¤umuzu hat›rlat›r.
Ancak, bu Yamim Tovim [=Yom Tovlar] ne zaman kutlanacakt›r? Elbette her birinin belli bir tarihi vard›r
- ki bu tarihler de bir takvimin parçalar›d›r! E¤er bir Yahudi takvimi olmasayd› hiç bayram olmazd›. ‹flte
Rofl Hodefl'in çok önemli olmas›n›n nedenlerinden biri budur ve iflte bu yüzden, Tanr› bize ilk ulusal mitsva
olarak Rofl Hodefl'i vermifltir.
Yahudi takvimi ay›n hareketlerine ba¤l›d›r, çünkü Tanr›, Yahudi halk›n›n t›pk› ay gibi, hiçbir zaman
"eskiyip y›pranmad›¤›n›" bilmemizi istemifltir. Ne zaman tarihten silinecek gibi olduysak, hep yine geri
gelmiflizdir - t›pk› Ay ›fl›¤›n›n her ay yapt›¤› gibi. Avrupa'daki Yahudi cemaatlerinin ve yeflivalar›n, yani
Tora okullar›n›n, neredeyse hepsinin yok edildi¤i önceki nesilden sonra bile - ki bu da Ay'›n, ay sonunda
gözden kaybolmas› gibiydi - yine geri geldik. Baruh A-fiem, Tanr›'ya flükür ki, dünyan›n her yerinde bugün
de güçlü ve geliflmekte olan Yahudi cemaatleri ve yeflivalar mevcuttur.
Bu kitap Yahudi bayramlar›n›, onlar›n ard›ndaki olaylar›, onlar hakk›ndaki kanun ve gelenekleri bir
araya getirmektedir. Bu kitap Tora'dan, Talmud'dan, Midrafl'tan ve bizim uzun ve güzel tarihimizden
birçok olay›n anlat›m› ve hikâyeler ile doludur. Bu kitab› okudu¤umuzda M›s›r Ç›k›fl› s›ras›nda atalar›m›za
efllik ediyor, Sinay da¤›nda onlarla birlikte Tanr›'n›n Sesi'ni duyuyor, çöl yolculu¤u boyunca halk› koruyan
mucizevî bulutlar› görüyor ve Man'›n alabildi¤i binlerce lezzeti tad›yor gibi hissedece¤iz kendimizi. Aman'a
karfl› mücadelelerinde Mordehay ve Ester'e kat›lacak; Hanuka olaylar› s›ras›nda Tora'y› Suriye-Yunan
ordusuna karfl› savunan Haflmonai'lerin saflar›nda yer alaca¤›z. Bu kitaptaki kanun ve gelenekler, sadece
geçmiflte olanlar› bilmekle yetinmeyip, o mucizeleri bugün de kutlamam›z gerekti¤ini ö¤retecek bize.
Shmuel Blitz'e bu kitab› yaratt›¤› için teflekkür borçluyuz. Dolu dolu bir kitap bu! Ve kendisi bu kitab›
en iyi flekilde haz›rlam›fl. Tova Katz'›n haz›rlad›¤› resimler, tarihi bizim için canl› haline getirmekte. Sonuç
olarak bu kitap bizim, Tanr›'n›n Tora'y› vererek özel k›ld›¤› halk›n bir parças› olmaktan gurur duymam›z›
sa¤layacak, y›l boyunca okuyabilece¤imiz ve zevk alabilece¤imiz güzel bir eserdir.
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nsanlar var olmadan önce, hayvanlar var olmadan önce, yeryüzü var olmadan önce,
gökler ve okyanuslar, hatta ›fl›k ve karanl›k var olmadan önce, hiçbir fley yoktu.

Biliyor muydunuz?
Tanr›, evreni yaratmadan önce Tora'y› yarattı.
T›pk› bir mimar›n bir bina tasarlarken planlar
kullanmas› gibi, Tanr› da Tora'y›, evreni
yarat›rken Kendi planı olarak kullanm›flt›r.

Sonra Tanr›  yaratmaya bafllad› .
‹lk günde Tanr› Gökler'i ve Yeryüzü'nü
yaratt›. ‹kinci günde Tanr› gökleri ve
yukar›daki sular›, afla¤›daki sulardan ay›rd›.
Üçüncü günde Tanr› çimenleri, bitkileri,
tar›m ürünlerini ve a¤açlar› yaratt›.
Ayr›ca üçüncü günde Tanr› Gan Eden'i de yaratt› (ilk insanlar Adam ve Hava, hayatlar›n›n
ilk günlerinde burada yaflayacaklard›).

Biliyor muydunuz?
‹kinci gün melekler de yarat›lm›flt›. Ayr›ca Tanr› ölümden sonra
cezan›n gerçekleflece¤i Geinam'ı da yaratt›. Tora'n›n ikinci günün
sonunda "ve bu iyiydi" dememesinin nedenlerinden biri de
budur. Tanr› cezaland›r›lmas› gereken kötü insanlar›n da
olacak olmas›ndan memnun olmam›flt›. "Ve bu iyiydi" denmemesinin bir
baflka nedeni ise, Tanr›'n›n ikinci günde yaratm›fl oldu¤u Gökler'in, ancak
üçüncü günde tamamlanm›fl olmas›d›r.

Biliyor muydunuz?
Tanr› henüz ya¤muru
yaratmad›¤› için hiçbir bitki
büyüyemiyordu. Alt›nc› günde
insan yarat›lana kadar hiç
ya¤mur ya¤mad›. Bunun nedeni,
Tanr›'n›n ya¤mur için insan›n
dua etmesini istemesiydi.
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Dördüncü günde, Tanr›, Günefl, Ay ve y›ld›zlar› yaratt›.

Biliyor muydunuz?
En baflta Günefl ile Ay ayn› boydayd› ve ikisi de ayn› parlakl›¤a sahipti. Ay k›skançl›¤a kap›l›p Tanr›'ya "Nas›l olur da
Günefl ve ben ayn› boyda oluruz?" diye itiraz edince, Tanr› Ay'› bu yak›nmas› nedeniyle cezaland›rd› ve hem onun
boyunu küçülttü hem de kendi bafl›na ›fl›k kayna¤› olmaktansa sadece Günefl'in ›fl›¤›n› yans›tacak hale getirdi.
Ancak Ay'›n kendisini çok kötü hissetmemesi için Tanr› onun yan›nda geceyi aydınlatması için y›ld›zlar› da yaratt›.

Beflinci günde Tanr›, bal›klar› ve kufllar› yaratt›.

            Yak›n Bir Bak›fl
            Tanr›, kufllara ve bal›klara özel bir bereket verdi; bu sayede
              çok fazla ço¤alacaklar ve insanlar yemek için onlardan
          bol miktarda bulabileceklerdi. Ancak di¤er hayvanlar, alt›nc›
günde yarat›ld›klar›nda bu özel bereketi elde etmediler, çünkü
Tanr›, y›lan›n daha sonra Hava'ya günah iflletece¤ini ve bu flekilde
dünyaya dert ve ac› getirece¤ini bildi¤i için, y›lan›n da bu özel
bereketten faydalanmas›n› istememiflti.

Biliyor muydunuz?
Beflinci günde Tanr›, okyanusta yaflayan
devasa bir bal›k olan Livyatan'› da
yaratt›. Hahamlar›m›z›n ö¤rettiklerine
göre, Mafliah gelece¤i zaman Tanr›, tsadikler, yani
Tanr›'ya tamamen ba¤l› olan kifliler için büyük bir
ziyafet haz›rlayacak ve yemekte Livyatan verilecektir.
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Biliyor muydunuz?
Hahamlar›m›zdan baz›lar› Tanr›'n›n, ileride Bet-Amikdafl'›n kurulaca¤› yerdeki topraktan al›p, insan› onunla
yaratt›¤›n› belirtirler.
Yarat›l›fl'›n alt›nc› günü, Tiflri ay›n›n ilk günü, yani Rofl Aflana idi.
O Cuma günü, fiabat'tan hemen önce on fley yarat›lm›flt›. Bunlar aras›nda, Noah'›n Tufan'dan sonra görece¤i
gökkufla¤›, Yahudiler'in M›s›r'dan ayr›ld›ktan sonra çölde yedikleri yiyecek olan Man, Mofle Rabenu'nun birçok
mucizeyi gerçeklefltirirken kullanaca¤› asa, kayalar› bile kemirebilen flamir adl› bir böcek (Kral fielomo, Bet-
Amikdafl'›n tafllar›n›n kesilmesi için flamirden faydalanm›flt›r) ve Alef-Bet'teki harfler say›labilir.

Alt›nc› günde Tanr› hayvanlar› ve ‹nsan› yaratt›.

           Yak›n Bir Bak›fl
                   ‹nsan neden en son yarat›lm›flt›r? Tanr›, insan›n
                   yarat›lmas›ndan önce dünyadaki her fleyin tamamlanmas›n›
                 istemifltir, ne de olsa bunlar›n hepsi insan için yarat›lm›flt›.
               Bunun yan›nda, insan›n en son yarat›lmas› sayesinde bir
kifli çok kaba ve kibirli bir tutum içine girerse, kendisine "Her fley,
hatta en küçük böcek bile senden önce yarat›ld›" denebilecektir.
Her insan Adam ve Hava'n›n soyuna mensuptur. Kimse bir baflkas›na
"Ben senden daha üstünüm, çünkü benim atalar›m seninkilerden
daha büyüktü!" diyemez.
‹nsan› yaratmadan önce, Tanr› meleklere "‹nsan yapal›m" demifltir.
Baz› melekler insan›n yarat›lmas›n› istemezken, di¤erleri ise istemifltir.
Ancak Tanr›’ya göre ‹nsan tüm Yarat›l›fl'›n as›l amac›d›r.

Alt›nc› günün sonunda, Tanr›, yaratma ifllemini bitirdi ve yedinci günde dinlendi.
Bu, bizim en kutsal günümüz olan fiabat't›r.

Biliyor muydunuz?
fiabat, Tanr› taraf›ndan mübarek k›l›nm›fl özel bir
gündür. Hahamlar›m›z bize, fiabat'› onurland›ran
kiflinin iyi bir yaflam ve refahla ödüllendirilece¤ini
ö¤retirler. ‹nsan'a fiabat günü ek bir ruh verilir;
buna "Neflama Yetera" ad› verilir. Bu ruh bize fiabat'› daha
nefleli ve kutsal hale getirmekte yard›mc› olur. fiabat sona
erdi¤inde bu özel neflama bizi terk eder, ancak bir sonraki
fiabat tekrar geri gelir.

               Yak›n Bir Bak›fl
                 Yarat›l›fl sona erdikten sonra fiabat Tanr›'n›n
                 huzuruna gelir. "Ben hariç her günün bir efli
               var" der fiabat. "Pazar'›n Pazartesi'si, Sal›'n›n
Çarflamba's› ve Perflembe'nin Cuma's› var. Oysa ben
yaln›z›m." "Üzülme" diye cevap verir Tanr›, "Bene-Yisrael
senin eflin olacaklar." Yahudi Ulusu fiabat'› özenle korudu¤u
takdirde, fiabat da Yahudi Ulusu'nu koruyacakt›r.
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Tanr›, Adam'› Eden Bahçesi'ne yerlefltirdi. Adam'›n yaln›z oldu¤unu gördü ve onun için
bir efl yaratt›. Adam bu efline, "yaflam" anlam›na gelen Hava ismini verdi, çünkü onun tüm
insanlar›n annesi olaca¤›n› biliyordu.

Yak›n Bir Bak›fl
Tanr›, Adam'› derin bir uykuya sokmufl
ve Hava'y› onun kaburga kemi¤inden
yaratm›flt›r. Adam uyand›¤›nda
Hava'y› yan›nda bulmufltur.

Yak›n Bir Bak›fl
Bilgi A¤ac›'n›n meyvesinden yiyen bir kifli büyük bilgelik
elde edecek, iyi ve kötünün tam olarak ne oldu¤unu
anlayabilecekti. Yaflam A¤ac›'n›n meyvesinden yiyen
bir kifli ise ebediyen yaflayabilecekti.

Eden Bahçesi güzel a¤açlarla doluydu. Orada iki özel a¤aç bulunuyordu: Bilgi A¤ac› ve
Yaflam A¤ac›.
Tanr›, Adam ve Hava'ya bahçenin tümünde, Bilgi A¤ac› d›fl›ndaki herhangi bir a¤açtan
yiyebileceklerini söyledi.
O s›rada y›lan›n, t›pk› insan gibi, iki normal aya¤› vard›. Hava'ya do¤ru yürüyüp "Tanr›
size Bahçe'deki hiçbir a¤ac›n meyvesini yiyemeyece¤inizi söylemedi mi?" diye sordu. "Hay›r,"
diye cevaplad› Hava, "Tanr› a¤açlar›n meyvelerini yiyebilece¤imizi söyledi. Ancak Bilgi
A¤ac›'na dokunmam›z bile yasak." "Dokun ona," dedi y›lan. "Göreceksin. Hiçbir fley
olmayacak." Böylece y›lan, Hava'y› A¤aç'a do¤ru itti ve Hava a¤aca dokundu. Gerçekten
de hiçbir fley olmad›.
"A¤aca dokundu¤un zaman bir fley olmad›¤› gibi," diye öne sürdü y›lan, "A¤aç'›n meyvesini
yedi¤in takdirde de bir fley olmayacak." Bunun üzerine Hava Bilgi A¤ac›'n›n meyvesini
ald› ve yedi.

                    Yak›n Bir Bak›fl
                       Tanr›, Adam ve Hava'ya
                      A¤aç'a dokunmamalar›n› hiçbir
zaman söylememiflti. A¤ac›n sadece meyvesini
yemelerine izin yoktu. Hava, Tanr›'n›n Ad›na
O'nun söylemedi¤i bir fleyi ekledi¤i için
sonunda hataya düflüp yasa¤› ihlal etmifltir.
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Hava, meyveyi Adam'a da verdi ve o da yedi.
Tanr›, Adam'›, Hava'y› ve y›lan› cezaland›rd›. Y›lan, daima toprak üzerinde kar›n üstü
sürünmek zorunda olup yedi¤i hiçbir yiyecekten tat alamayan lanetli bir hayvan haline
geldi. ‹nsan›n düflman› olacak, hep insanlar› sokmaya çal›flacak, insanlar da hep y›lanlar›
öldürmek isteyeceklerdir. Hava'n›n günah› nedeniyle, kad›nlar çocuk sahibi olduklar›nda
ac› çekeceklerdi. Ve Adam'›n günah› nedeniyle insanlar ölümlü hale geldiler. ‹nsanlar,
geçimlerini sa¤lamak için gayretle çal›flmak zorunda olacaklard›. Tanr›, Adam ve Hava'y›
Eden Bahçesi'nden d›flar› gönderdi.
Tanr›, Adam ve Hava'y› Rofl Aflana günü yarg›lam›flt›. Bizler de ayn› flekilde Rofl Aflana'da
Tanr› taraf›ndan yarg›lan›r›z. Kimin yaflayaca¤› kimin yaflamayaca¤›, kimin hastalan›p
kimin tedavi olaca¤›, kimin zengin kimin fakir olaca¤›, hangi ülkelerin bar›fl içinde
yaflayaca¤›, hangilerinin savaflmak zorunda kalaca¤›, k›sacas› her fley, Rofl Aflana'da
kararlaflt›r›l›r.

Biliyor muydunuz??
Adam ve Hava, yarat›ld›klar› gün içinde, yani fiabat'tan önce, Cuma ö¤leden sonra günah
ifllemifller ve Eden Bahçesi'nden gönderilmifllerdir. Baz› otoritelere göre ise fiabat gününü
Bahçe'de geçirmelerine izin verilmifl, fiabat bittikten sonra oradan gönderilmifllerdir.
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Hava iki çocuk do¤urdu - Kayin ve Evel. Kayin
bir çiftçiydi ve Evel bir çoband›. Her ikisi de
Tanr›'ya, göndermifl oldu¤u bereket için teflekkür
etme amac›yla birer arma¤an vermek istedi. Kayin
ilk arma¤an› getiren oldu ama ne yaz›k ki en iyi
ürünlerini getirmedi. Evel ise en iyi hayvanlar›n›
getirmiflti. Tanr›, Evel'in arma¤an›n› kabul
etmesine ra¤men, Kayin'in getirdi¤ini kabul
etmedi. Kayin k›skançl›¤a kap›ld› ve Evel'i öldürdü.
Adam 930 y›l yaflad›.

Yak›n Bir Bak›fl
Kayin Evel'i öldürdükten sonra Tanr› ona
"Sen kötü bir insans›n, Kayin" dedi.
"Sadece kardeflini öldürmekle kalmad›n,
onun soyundan gelecek olan tüm nesilleri de yok
ettin." Tanr› Kayin'i cezaland›rd› ve onu dünyada
sürekli göçebe dolaflmak zorunda b›rakt›. Kayin'in
hiçbir zaman düzgün ve dengeli bir evi olmayacak
ve topraktan yiyecek elde etmek onun için çok zor
olacakt›. Kayin, merhamet etmesi için Tanr›'ya
yalvar›nca, Tanr› ona ac›d›. Onun bafl›n›n üzerine
bir iflaret koydu ve böylece insanlar›n ona zarar
vermelerini önledi.

Biliyor muydunuz??
Adam'›n asl›nda 1000 y›l yaflamas› gerekiyordu. Ama Adam yarat›lmadan önce, Tanr› ona gelecek tüm nesilleri
gösterdi. Adam, sadece üç saatlik ömrü olan Kral David'i görünce "Nas›l olur da böylesine kutsal bir ruh
sadece üç saat yaflar?" diye sordu ve "Lütfen Tanr›'m, ona benim hayat›mdan yetmifl y›l ver," diye yalvard›.
Tanr› bunu kabul etti ve Adam 930 y›l yaflarken, Kral David 70 y›l yaflad›.

Yak›n Bir Bak›fl
Rofl Aflana'da tüm evreni
yaratmay› tamamlad›¤› zaman,
Tanr› tüm evrenin Kral› olmufltur.
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1. Rofl Aflana'dan önceki ay olan Elul süresince, tefluva yaparak [yani hatalar›m›zdan
piflmanl›k duyup onlar› itiraf ederek ve bir daha tekrarlamama karar› alarak] Rofl
Aflana'ya haz›rlan›r›z.

Yak›n Bir Bak›fl
Tanr›'n›n bizim hakk›m›zda nas›l bir karar verece¤ini bilemeyiz. Ama e¤er uygun flekilde Tanr›'ya dua edersek ve tefluva
yaparsak, o zaman Tanr›'n›n bizi iyi ve sa¤l›kl› bir y›l için Yaflam Kitab›'na kaydedece¤i konusunda güven duyabiliriz.

Yak›n Bir Bak›fl
Tanr›, asl›nda dualar›m›z› ve tefluvam›z› y›l
boyunca kabul eder. Ancak Elul ay›, Tanr›'n›n
dualar›m›z› duymas› konusunda özellikle iyi
bir zamand›r.

Biliyor muydunuz??
Sefarad Yahudileri [piflmanlık dualar› olan]
Selihot'u, (fiabat günleri hariç) Elul ay›n›n bafl›ndan
itibaren her gün okurlar. Aflkenaz Yahudileri ise
Selihot'u söylemeye Rofl Aflana'dan birkaç gün
önce bafllarlar.

2. Elul ay› boyunca Aflkenaz Yahudileri, (fiabat ve
Rofl Aflana Arifesi haricinde) her gün fiahrit'ten
(yani sabah duas›ndan) sonra fiofar çalarlar.
fiofar, inek haricinde Kafler bir hayvan›n
boynuzundan yap›lm›fl üflemeli bir çalg›d›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Elul ay› boyunca fiofar'›n sesi bize tefluva yapmam›z gerekti¤ini hat›rlat›r. Ayr›ca Elul ay›n›n ilk gününde Mofle
Rabenu, ikinci On Emir levhalar›n› almak üzere Sinay da¤›na ç›kt›¤›nda da fiofar çal›nm›flt›r. Bunun amac›,
halk›n, Mofle On Emir'i almak üzere da¤a ç›kt›ktan sonra hataya düflüp Alt›n Buza¤›'y› yapmakla iflledikleri
günahlar›n› tekrarlamamalar› için onlara hat›rlatmada bulunmakt›.

3. Rofl Aflana, Tanr› taraf›ndan yarg›land›¤›m›z gündür. Tanr›, bizim nas›l bir y›l
geçirece¤imize bu günde karar verir. Kimin yaflayaca¤›n› kimin yaflamayaca¤›n›, kimin
sa¤l›kl› olaca¤›n› kimin olmayaca¤›n›, kimin zengin olaca¤›n› kimin olmayaca¤›n› Tanr›
kararlaflt›r›r.
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4. Tora bize Rofl Aflana'da fiofar çalmam›z› emreder. Bu gün içinde 100 tane fiofar sesi
duymam›z gerekir. fiofar'la çal›nan üç tür ses vard›r: Tekia, fievarim ve Terua. Tekia
düz ve uzun bir sestir. fievarim üç k›sa sesten oluflur. Terua ise h›zl› bir flekilde çal›nan
[en az] dokuz çok k›sa sestir.

        Yak›n Bir Bak›fl
                 fiofar yap›m›nda kullan›lmas› en uygun boynuz, koç boynuzudur.
                  Çünkü bu bize, Avraam Avinu'nun, o¤lu Yitshak yerine Tanr›'ya
               korban yapt›¤› koçu hat›rlat›r. Böylece, Tanr›'ya, Avraam ve Yitshak'›n
               hat›r›na bizi korumas› ve bize iyi bir y›l getirmesi için dua ederiz.
Ayr›ca Hahamlar›m›z bize fiofar'› iki kez çalmam›z gerekti¤ini ö¤retirler - bunlar›n
biri Musaf duas›ndan önce, di¤eri de Musaf s›ras›ndad›r. Tanr› Rofl Aflana'da bizleri
yarg›lad›¤› için, orada bize karfl› suçlamada bulunan Satan adl› melek bu farkl›
çal›fllar karfl›s›nda flafl›r›r. Çünkü Mafliah geldi¤inde de büyük bir fiofar çal›nacakt›r
ve Satan'›n hiçbir görevi kalmayacakt›r. Bu yüzden Satan, Rofl Aflana'da fiofar'›
bir kez daha çalmam›z›n Tanr›'n›n emirlerini titizlikle yerine getirdi¤imizin iflareti
oldu¤unu ve bu flekilde Mafliah'›n gelifli s›ras›nda çal›nacak olan fiofar'› dinlemeye
hak kazanaca¤›m›z› düflünerek korkuya kap›l›r.

Biliyor muydunuz??
fiabat günü sokak gibi genel yerlerde
bir fleyi tafl›mak yasakt›r. Bu nedenle
Rofl Aflana'n›n ilk günü fiabat'a rastlarsa,
o gün fiofar çalmay›z. Böylece insanlar,
günün mitsvas›n› yerine getirmek için
unutkanl›kla fiofar'› da yanlar›na al›p
soka¤a ç›kma hatas›na düflmezler. Ama
bu bir kay›p de¤ildir. Çünkü Rofl
Aflana'n›n ikinci günü hiçbir zaman
fiabat'a rastlamad›¤› için ikinci günde
her zaman fiofar çal›n›r.

5. Rofl Aflana bir Yom Tov, yani bir nefle günüdür. Dualardan sonra sinagogdan ç›kt›¤›m›zda,
Tanr›'n›n bize sa¤l›kl› ve mutlu bir yeni y›l verece¤inden emin olabiliriz. Eve geliriz ve
asl›nda Rofl Aflana ciddi bir gün olmas›na ra¤men, di¤er herhangi bir Yom Tov'da oldu¤u
gibi yiyip içer ve nefleleniriz.

Yak›n Bir Bak›fl
Hahamlar›m›z, tefluva yaparsak, tsedaka verirsek ve tefila (dua) yaparsak, hakk›m›zda verilmifl olmas›
muhtemel olumsuz bir karar› bile iptal ettirebilece¤imizi ö¤retirler.

6. Rofl Aflana'n›n ilk gecesinde insanlar birbirlerini
"Leflana Tova Tikatevu Vetihatemu" ve "Tizku
Leflanim Rabot" sözleriyle selamlarlar.

Biliyor muydunuz??
Bu sözler s›ras›yla "‹yi bir y›l için yaz›l›p mühürlenin"
ve "Nice senelere lay›k olun" anlam›na gelir.

7. Rofl Aflana gününde uyumamak gelenektir.
Bunun yerine insanlar, bayram yeme¤inden
sonra Tora ö¤renirler ya da Teilim okurlar.
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8. Rofl Aflana gecesi yedi¤imiz ilk ekmek parças›n› önce flekere ya da bala bat›r›r›z.
Ekmekten sonra bir parça elma bala bat›r›larak yenir. Ama bunun yerine do¤rudan bir
elma reçeli de yenebilir. Bu elma ya da elma reçelini yemeden önce bir beraha söylemek
gerekir. Onun ard›ndan Tanr›'dan bize tatl› bir yeni y›l vermesi için özel bir istekte
bulunuruz.

Yak›n Bir Bak›fl
Elma tatl›s› ya da ball› elma yememizin amac›,
Tanr›'n›n bize bal gibi tatl› bir y›l verece¤ine
dair ümidimizi belirtmektir.

Biliyor muydunuz??
Baz› cemaatlerde Rofl Aflana günü özellikle
yuvarlak flekilli özel ekmekler yemek âdettir.
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9. Rofl Aflana gecesi belli bafll› yiyecekleri
yeme gelene¤i vard›r. Bu yiyeceklerin
isimleri ya da farklı bir özelli¤i, yeni y›l
hakk›nda iyi bir fleyi simgeler. Örne¤in
bal›k yenir, çünkü bal›k bereketi simgeler.
Bunun gibi, yenen di¤er yiyecekler
cemaatten cemaate farkl›l›k gösterir.
Bunlardan baz›lar› flunlard›r: P›rasa, paz›,
hurma, kabak, bal›k ve bir kuzunun,
tavu¤un ya da bal›¤›n bafl›.

Biliyor muydunuz??
Bu simgesel yiyecekleri yememizin çeflitli
nedenleri vard›r. Bunlar›n baz›lar› tatl›d›r
(ve bu, tatl› bir yeni y›la iflaret eder),
baz›lar› ise ‹branice ya da Aramca
isimleriyle bolluk ve bereketi (ve bu yeni
y›l›n mitsvalar ve baflar›larla dolu
olmas›n› simgeler), baz›lar› da
düflmanlar›n bizden uzaklaflmas›n›
simgeler.

10. Rofl Aflana'n›n ilk günü ö¤leden sonra, yani Minha duas›ndan sonra, deniz veya göl
gibi bir su birikintisinin oldu¤u yere gidilir ve Tafllih adl› bir dua söylenir.

Biliyor muydunuz??
Tafllih, günahlar›m›z› suyun içine att›¤›m›z›
simgeleyen bir duad›r. Rofl Aflana'n›n ilk günü
fiabat'a rastlarsa, baz› cemaatler Tafllih'i ikinci
gün söylerler [Türkiye'de ise yine ilk gün
söylenir]. Deniz, nehir, göl gibi su birikintileri çok uzaktaysa
ya da Rofl Aflana günü vakit kalmam›flsa, Tafllih duas› Yom
Kipur'a kadar, hatta baz›lar›na göre Oflana Raba'ya kadar
söylenebilir.
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ivan ay›n›n yedinci günüydü. Rofl Hodefl'ten beri, Sinay Da¤›'n›n üstünde kutsal
bir bulut bulunuyordu. Etraf tamamen sessizdi. Tek bir kufl bile ötmüyor, tek

köpek havlam›yor, hatta tek yaprak bile uçuflmuyordu. Tanr›, On Emir'in sözlerini söylemeye
bafllad›. "Ben, sizin Tanr›n›z A-fiem'im" dedi. Sonra ikinci emri verdi. Ama Tanr›'n›n Sesi
o kadar kutsal ve korku vericiydi ki, insanlar dinlemeye korkuyordu. Mofle'ye yalvararak,
On Emir'in geri kalan›n› Tanr›'dan onun duymas›n› ve sonra kendilerine aktarmas›n›
istediler. Ve Mofle böyle yapt›.
Daha sonra Tanr›, Mofle'yi da¤a, oradan da yukar›ya, Göklere ça¤›rd›. Mofle orada k›rk
gün ve k›rk gece kald›. Bu süre zarf›nda Tanr› ona Tora'y› bütünüyle ö¤retti. K›rk›nc› gün,
Tamuz ay›n›n on yedisine rastl›yordu. Birçok kifli Mofle'nin da¤dan on alt› Tamuz'da
dönmesini bekliyordu. Ancak gerçekte bir hata yapm›fllard›. Mofle'nin asl›nda ertesi gün
gelmesi gerekiyordu. O gelmeyince Mofle'nin öldü¤ünü sand›lar! Ne yapacaklar›n› bilemez
halde, kendilerine Mofle'nin yerini alacak bir fley yapma hevesiyle alt›ndan bir buza¤›
yapt›lar.
Mofle afla¤›ya inip, halk›n Alt›n Buza¤›'n›n etraf›nda dans etti¤ini görünce, On Emir'in
yaz›l› oldu¤u levhalar› da¤›n ete¤inde k›rd›. Sonra da Buza¤›'y› al›p yakt› ve külünü de
toz haline getirdi. "Kim Tanr›'n›n yan›ndaysa bana kat›ls›n," diye ça¤r›da bulundu. Levi
kabilesi Mofle'ye kat›ld› ve o gün, Alt›n Buza¤›'ya tapan üç bin kifli öldü.

Yak›n Bir Bak›fl
Nas›l olmufl da, daha çok k›sa bir süre önce Tanr›'n›n M›s›r'daki ve çöldeki mucizelerini görmüfl olan halk›n
içinde baz› kifliler bir puta tapabilmifltir? Bunun temelinde, Mofle'nin, kendi hesaplad›klar› zamanda geri
dönmemesi yatmaktad›r. Lidersiz kald›klar›n› düflündükleri için, kendilerini Tanr›'ya ba¤layacak bir fleylerin
aray›fl›na girmifllerdi. Bu, Tanr›'y› çok k›zd›rm›flt›, çünkü böyle bir heykeli yapmak, üstelik ona bir de tapmak
kesinlikle yasaktır.

Biliyor muydunuz?
Mofle'nin On Emir levhalar›n› k›rd›¤› gün on yedi
Tamuz'du. Bu tarih, Yahudi Ulusu için tarih boyunca
kederli bir gün halini ald›. Yine on yedi Tamuz tarihinde
meydana gelen trajediler aras›nda Romal›lar'›n, ‹kinci
Bet-Amikdafl döneminde Yeruflalayim'in surlar›nda
gedik aç›p flehri ele geçirmeleri de yer almaktad›r.
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Biliyor muydunuz??
Tora bize, Mofle'nin Tanr›'yla "yüz
yüze", yani do¤rudan konufltu¤unu
söylemektedir. Mofle'nin Tanr›'yla
olan iliflkisi, di¤er tüm insanlar›nkine
göre benzersizdir.

19 Tamuz'da Mofle, Alt›n Buza¤› günah› nedeniyle Tanr›'dan halk› ad›na af dilemek için
tekrar Sinay Da¤›'na ç›kt›. Bir kez daha k›rk gün ve k›rk gece orada kald› ve Tanr›'ya,
Halk›'n› affetmesi için yalvard›.
Sonra, Av ay›n›n 29'unda Mofle ikinci kez da¤dan indi. Tanr›'dan, halk› için af sözü alm›flt›.
"Yeni bir levha çifti yont," diye emretti Tanr›, Mofle'ye. "Onlar›n üzerine On Emir'i tekrar
yazaca¤›m." Bunun üzerine Mofle bir kez daha da¤a ç›kt›. Tanr›, ona Tora'y› bir kez daha
ö¤retti.
Sinay Da¤›'nda üçüncü bir k›rk gün ve k›rk gece kald›ktan sonra, Mofle, elinde yeni On
Emir levhalar›yla birlikte da¤dan indi. Halka "Tanr› sizi affetti," dedi.
Mofle'nin da¤dan yeni levhalarla döndü¤ü gün Tiflri ay›n›n 10'uydu. Bu gün, Yom Kipur
olarak an›lacak, Yahudi Ulusu için tarih boyunca bir af günü olacakt›.
Mofle bu kez halka ikinci On Emir levhalar›n› verdi. Mofle'nin yüzü, kutsal bir ›fl›kla
parlamaktayd› ve bu yüzden halk ona yaklaflmaya korkuyordu. Bu nedenle Mofle halka
Tora'y› ö¤retirken yüzünü bir maskeyle örter, ancak Tanr›'yla konufltu¤unda bu maskeyi
ç›kar›rd›.
Mofle böylece halka Tora'y› - Tanr›'n›n kanunlar›n› - ö¤retmeye bafllad›.

Yak›n Bir Bak›fl
Mofle'nin Sinay Da¤›'nda Tanr›'n›n yan›nda
geçirdi¤i ilk k›rk gün güzeldi. Tanr›, halk›ndan
memnundu. ‹kinci k›rk gün ise kötü zamanlard›;
Tanr›, Alt›n Buza¤› günah› nedeniyle halk›na
karfl› öfkeliydi. Üçüncü k›rk gün yine iyi bir zaman
oldu. Tanr› Halk›n› affetti ve tekrar onlardan
memnuniyet duymaya bafllad›.
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Günümüzde insanlar Yom Kipur'da gün boyunca sinagogda dururlar ve Yaflam Kitab›'na
mühürlenmek için Tanr›'ya dua ederler. Bu dualarda mutluluk, baflar› ve sa¤l›k dolu bir
y›l için arzumuzu dile getiririz.

                  Yak›n Bir Bak›fl
                       Rav Yisrael Salanter, Tanr›'n›n bizi affetti¤i bir gün
                     olan Yom Kipur, bize yetmifl y›lda sadece bir kez
                  verilmifl olsayd› bile, bunun bizim için son derece
büyük bir arma¤an anlam›na gelece¤ini ö¤retir. Öyleyse, bize
tefluva yapabilece¤imiz ve günahlar›m›z› y›l›n di¤er günlerine göre
daha kolay bir flekilde affettirebilece¤imiz bir günü bize her y›l
verdi¤i için Tanr›'ya ne kadar flükran borçlu oldu¤umuz kolayca
anlafl›lacakt›r.

                 Biliyor muydunuz??
                   Bet-Amikdafl zaman›nda Yom
      Kipur'da özel bir  ibadet
                gerçeklefltirilirdi. Bu, y›l içinde Koen
Gadol'un Kutsallar Kutsal› adl› yere girdi¤i tek
gündü. Günümüzde Yom Kipur hâlen özel bir
gündür ve bu günde oruç tutulur, dua edilir,
Tanr›'dan ve di¤er insanlardan af dilenir.
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Yak›n Bir Bak›fl
Bu günler boyunca mitsvalar› yapmak
ve kendimizi gelifltirmek konusunda
normal günlere göre bile çok daha gayretli
ve dikkatli olmam›z gerekir.

1. Yahudi y›l›n›n, Rofl Aflana ile bafllay›p Yom
Kipur'la sona eren ilk on günü Aseret Yeme
Tefluva - On Tefluva Günü olarak adland›r›l›r.

2. Ço¤u cemaatte, Rofl Aflana ile Yom Kipur
aras›ndaki günlerden birinde insanlar kaparot
adl› bir uygulama yaparlar. Bu amaçla bir tavuk
ya da bir miktar para al›n›p insan›n bafl›n›n
üstünde döndürülür ve bir dua okunur.

Biliyor muydunuz??
Bu bize asl›nda günahlar›m›z için cezay› hak etti¤imizi
hat›rlat›r. Yap›lan hareketle, ceza görme konusunda
tavu¤un ya da paran›n bizim yerimizi almas›
simgelenir. Bir tavuk kullan›lm›flsa, onun eti ya da
de¤eri fakirlere verilir. E¤er para kullan›lm›flsa,
bu para hay›rsever amaçlara verilir.

3. Yom Kipur'dan önce insanlardan, belki y›l
içinde onlara karfl› kasten ya da kazayla
olumsuz bir davran›flta bulunmufl olabiliriz
diye özür dilemek gerekir.

Yakın Bir Bakıfl
Yom Kipur'da tefluva yaparak Tanr›'dan bizi
günahlar›m›z nedeniyle affetmesi için dua ederiz.
Ama e¤er baflkalar›na karfl› yanl›fl davran›fllarda
bulunmuflsak, nas›l olur da Tanr›'dan bizi affetmesini
dileyebiliriz? Bu nedenle incitmifl oldu¤umuz kiflilerin
bizi affetmelerini sa¤lamam›z gerekir.
Di¤er yandan e¤er biri bizi incitmiflse, sonra onu
affetmemiz gerekir. Çünkü e¤er biz baflkalar›n› affetmeye
haz›r de¤ilsek, nas›l olur da Tanr›'dan bizi affetmesini
isteyebiliriz? E¤er biz baflkalar›n› affedersek, Tanr›'n›n
da bizi affedece¤ini ümit edebiliriz.
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4. Erev Yom Kipur'da, yani Yom Kipur
arifesinde güzel yemek yeme konusunda
özel bir mitsva vard›r.

Biliyor muydunuz??
Bir kifli Yom Kipur'dan
önceki günde [do¤ru
sebepten dolay›]
yemek yedi¤i
takdirde, bu, sanki o kifli
Yom Kipur'da oldu¤u gibi
o gün de oruç tutmufl gibi
say›l›r.

5. Yom Kipur'un kendisinde söyledi¤imiz
Viduy (itiraf) duas›n› Erev Yom Kipur'daki
Minha duas› s›ras›nda da okuruz.

Yak›n Bir Bak›fl
Hahamlar›m›z, belki Yom Kipur'da söyleme f›rsat›
bulamay›z düflüncesiyle, Viduy duas›n› Yom
Kipur'dan önce söylememizi öngörmüfllerdir.

Yakın Bir Bakıfl
Yom Kipur'un kutsiyeti art›k bafllam›fl, Merhamet ve Tefluva
Kap›lar› art›k aç›lm›flt›r. Ebeveynler çocuklar›na iyi ve sa¤l›kl›
bir yaflam bahfledilmesi için dua ederler.

6. Erev Yom Kipur'da sinagoga
gitmeden önce ebeveynler
çocuklar›n› güzel dileklerle
kutsarlar.
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Yak›n Bir Bak›fl
Baz› terliklerde deri bulunur ve bu yüzden
bunlar Yom Kipur'da giyilemez.

7. Baz› kifliler Yom Kipur'un hem gecesinde
hem de gündüz boyunca dualar s›ras›nda
hep beyaz giysiler giymeyi adet
edinmifllerdir.

Biliyor muydunuz??
Beyaz giysiler insana melek benzeri bir
görünüm kazand›r›r. Baz› kifliler beyaz
giysileri Rofl Aflana'da da giyerler.

8. Yom Kipur'da yemek, içmek,
y›kanmak ve deri ayakkab›lar giymek
yasakt›r. fiabat günü yap›lmas› yasak
olan ifllerin hepsi Yom Kipur'da da
yasakt›r.

Biliyor muydunuz??
Bet-Amikdafl döneminde Yom Kipur günü Koen Gadol'un
gerçeklefltirmesi gereken özel bir ibadet vard›. Bu ibadetin
bitiminde Tanr›, halk›n affedilip affedilmedi¤ini bilmesini
sa¤lard›. Affedildikleri takdirde büyük bir mutluluk yaflan›r,
 bu mutluluk ülke çap›nda danslar ve nefleyle kutlan›rd›.

9. Yom Kipur'da deri haricindeki baflka
bir maddeden (mesela lastik, bez gibi)
yap›lm›fl ayakkab›lar, giyilebilir.

10. On Tefluva Günü'nde ve Yom
Kipur'da birbirimizi "Gmar Hatima
Tova" sözleriyle selamlar›z.

Biliyor muydunuz??
Bu sözcüklerin anlam› yaklafl›k olarak "hakk›n›zda iyi
karar verilip mühürlensin" fleklindedir. Di¤er insanlar›n
Yaflam Kitab›'na mühürlenmesini ve iyi fleylerle
karfl›laflmalar›n› dileriz.
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Biliyor muydunuz??
Bir y›l, Vilna flehrinde, çok tehlikeli ve hayat›
tehdit eden bir hastal›k olan kolera salg›n› bafl
göstermiflti. Rav Yisrael Salanter, zay›f düflüp
bu ölümcül hastal›¤a yakalanmamak için
herkesin Yom Kipur'da yemek yemesi gerekti¤ini
ilan etmiflti. Kendisi flahsen sinagogun ortas›nda
Kidufl söyleyip yemek yemiflti.

11. Yom Kipur'da dualar›m›zda elimizden
geldi¤i kadar›yla gayretli olur, yo¤un bir
konsantrasyonla dua ederiz.

12. Bir kifli hastaysa o kiflinin oruç
tutmas›n›n gerekip gerekmedi¤i
konusunda bir Haham'a baflvurulmal›d›r.
Bir kiflinin s›rf oruç tutmak için kendi
hayat›n› tehlikeye atmas›na hiçbir
flekilde izin verilmez.

13. Yom Kipur bitiminden önce Neila ad›
verilen ek bir dua yap›l›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Neila sözcü¤ü "kapan›fl" anlam›na gelir. Bu,
Elul ay› ve On Tefluva Günü boyunca aç›k olan
Göklerdeki Tefluva Kap›lar› kapanmadan önce
dua etmek için son flans›m›zd›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Neila duas›n›n bitiminde fiofar çal›n›r. Bu
fiofar'›n nas›l çal›naca¤› konusunda farkl›
gelenekler vard›r.

14. Her ay, Ay'la ilgili olarak Tanr›'ya Birkat Alevana ad› verilen özel bir dua ederiz. Tiflri
ay›nda bu duan›n Yom Kipur'un bitiminde hemen okunmas› gelene¤i vard›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Baz› kifliler Birkat Alevana duas›n›, Yom Kipur öncesinde fazladan
bir mitsva yapm›fl olmak için Yom Kipur'dan önce okumay› tercih
ederler.
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Yak›n Bir Bak›fl
Tora bize flöyle anlatmaktad›r: "Hepiniz yedi gün boyunca sukalarda yaflayacaks›n›z; bu sayede M›s›r'dan ç›kt›ktan
sonra sizi çardaklarda yaflatt›¤›m› hat›r›n›zda tutacaks›n›z." Hahamlar›m›z, sukada oturdu¤umuz zaman, Tanr›'n›n
bizi Onur Bulutlar› ile korudu¤unu düflünmemiz gerekti¤ini ö¤retirler. Elbette ayn› zamanda halk›n çöldeyken
kulland›klar› çardaklar› da düflünmemiz gerekir.

›s›r'dan kurtar›ld›ktan sonra, Bene-Yisrael, Erets-Yisrael'e do¤ru yapt›klar› çöl
yolculu¤una bafllad›lar. Erets-Yisrael, Tanr›'n›n onlara verece¤ine dair söz

verdi¤i, süt ve bal›n bol oldu¤u bir ülkeydi. Tanr› halk› M›s›r'dan ç›kard›ktan sonra,
K›z›ldeniz'i yard› (bkz. Pesah, sayfa 50), sonra da onlar›, Tora'y› alacaklar› yer olan Sinay
Da¤›'na getirdi (bkz. fiavuot, sayfa 68).
Tanr›, halka "Size Erets-Yisrael'e olan yolculu¤unuz boyunca rehberlik edip koruma
sa¤layacak bir mele¤i önünüzden gönderiyorum," dedi. "E¤er kanunlar›m› dinlerseniz,
oraya çabuk ve güvenli bir flekilde ulaflacaks›n›z."
Çöldeki yolculuk bafllar bafllamaz Tanr›, halk› Anane Akavod, yani Onur Bulutlar› olarak
adland›r›lan yedi bulutla sarmalad›. Bu bulutlar halk› her türlü zarardan koruyor, konforlu
olmalar›n› sa¤l›yordu. Onlar› gündüz güneflten, gece de so¤uktan koruyordu. Halk kendisine
ayr›ca sukot, yani sukalar, çardaklar da infla etmiflti.
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Biliyor muydunuz??
Tora, Onur Bulutlar›'ndan yedi kez söz etmektedir. Bu, Yahudiler'i koruyan yedi farkl› bulutun oldu¤una
iflaret eder. Bunlar›n dördü halk›n dört bir yan›n› sar›yordu. Beflinci bulut onlar› üstte güneflten koruyordu.
Alt›nc› bulut ayaklar›n›n alt›n› korurken, yedinci bulut ise önden giderek hem yoldaki engebeleri
ortadan kald›r›yor hem de çölde s›kça rastlanan y›lan ve akrep gibi zararl› hayvanlar› ortadan kald›r›yordu.

Biliyor muydunuz??
Miflkan'›n inflas›na Yom Kipur'un ertesi gününde baflland› ve tüm k›s›mlar›n›n yap›m› 25 Kislev tarihinde tamamland›.
Ancak Tanr›, Miflkan'›n normal kullan›m›n›n sadece 1 Nisan tarihinde bafllayaca¤›n› bildirdi. 25 Kislev tarihi ise,
bu aflamada Miflkan'›n aç›l›fl›na sahne olamad›ysa da, daha ileri bir dönemde, bir süre kapal› kalan Bet-Amikdafl'›n
tekrar hizmete aç›l›fl›n›n kutland›¤› Hanuka bayram›n›n ilk günü olmufltur (bkz. Hanuka, sayfa 29).

Tanr› halka bir Miflkan infla etmelerini emretti ve Mofle'ye bunun nas›l yap›laca¤›n›n
ayr›nt›lar›n› ö¤retti. Miflkan, çöl yolculu¤u boyunca Tanr›'n›n Kutsal Varl›¤›'n›n bar›naca¤›
bir yer görevi yapacakt›. ‹lk Yom Kipur'dan sonra inflas›na bafllanan bu yerde korbanlar
yap›lacak, Koenler de buradaki kutsal ibadet görevlerini yerine getireceklerdi. Miflkan'›n
inflas› için tüm halk çeflitli ba¤›fllarda bulundu.

Sonunda, Miflkan art›k haz›r olunca, halk Sinay da¤›ndan yola ç›karak çölde ilerlemeye
bafllad›. Kutsal Sand›k - Aron Aberit onlar›n önünden gidiyor, Onur Bulutlar› da onlar›
koruyordu.
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Yak›n Bir Bak›fl
Man, bir tohum flekline sahipti ve rengi beyazd›. ‹nsan ne isterse onun tad›n› al›yordu. ‹nsanlar ne kadar
toplarsa toplas›n, sonuçta herkes eflit miktarda al›yordu ve bir kifli onu ertesi güne saklamak istedi¤inde
çürüyüp bozuluyordu. Cuma günleri ise herkes için normal günlerin iki kat› man ya¤›yordu - biri Cuma
günü, di¤eri de d›flar›da bir fley tafl›man›n yasak oldu¤u fiabat günü içindi.

Aron Aberit ile ilerlerken, Mofle "Kalk ey Tanr›m ve düflmanlar›n da¤›l›p yok olsunlar.
Senden nefret edenler kaç›fls›nlar," diyordu. Yolculu¤a ara verilece¤inin iflareti olarak Aron
Aberit durdu¤unda ise Mofle "Ey Tanr›m; halk›n Yisrael'in binlerce, on binlercesinin aras›nda
bar›n," diyordu.
Her gün, halk›n yiyebilmesi için yerde man bulunuyordu.

Asl›nda Yahudiler'in Miflkan'› infla ettikten sonra do¤rudan Erets-Yisrael'e gitmeleri
gerekiyordu. Ancak olaylar farkl› geliflti. Mofle Erets-Yisrael hakk›nda bilgi toplamalar› için
on iki tane casus gönderdi. Bu casuslar, kendi kabilelerinin liderleri olan çok önemli kiflilerdi.
"Gidip Erets-Yisrael'deki insanlar›n zay›f m› yoksa güçlü mü olduklar›na bak›n," dedi Mofle
onlara. "Ülkenin tar›ma uygun olup olmad›¤›n› da kontrol edin."
K›rk gün sonra casuslar flöyle bir raporla geri döndüler: "Ülkeye ulaflt›k. Buras› gerçekten
de süt ve bal›n bol oldu¤u bir ülke. Ama orada yaflayan insanlar çok kuvvetli ve büyük,
güçlü surlara sahip flehirlerde yafl›yorlar. Dev insanlar bile gördük! Onlarla
karfl›laflt›r›ld›¤›m›zda bizler çekirge gibi görünüyoruz! Onlar› yenmemiz imkâns›z!"
Casuslardan ikisi, Yeoflua ve Kalev, di¤er casuslara karfl› ç›k›p "Gördü¤ümüz ülke çok iyi,"
dediler. "Ve e¤er Tanr› oray› ele geçirmemizi istiyorsa, o zaman bunu yapabiliriz demektir.
Tanr›'ya isyan etmeyin ve bu insanlardan korkmay›n!"
Ancak halk Yeoflua ve Kalev'e inanmad›. Korkuya kap›l›p gece boyunca a¤lad›lar. "Kendimize,
bizi M›s›r'a geri götürecek yeni bir lider seçelim. Orada güvende oluruz," diyorlard›.



Sukot / 21

Yak›n Bir Bak›fl
Yahudi Ulusu k›rk y›la yak›n bir süredir çölde dolaflmaktayd›. Miryam hayatta oldu¤u sürece kuyu
da onlarla birlikte dolafl›yordu. Ancak o ölünce kuyu kurudu. Bu, Tanr›'ya ba¤l› kifliler sayesinde
korunup kurtar›ld›¤›m›z› gösteren bir örnektir. Bu kuyu da Miryam sayesinde halka efllik ediyordu.

Biliyor muydunuz??
Tanr›, Mofle'ye kayaya konuflmas›n› söylemiflti;
ancak o kayaya vurdu. Tanr›'n›n kendisine söyledi¤i
fleyi yapmad›¤› için Mofle cezaland›r›lm›flt›r. Tanr›
onun Erets-Yisrael'e girmesine izin vermemifltir.
O neslin geri kalan› gibi Mofle de çölde ölmüfltür. Bu da
bize Tanr›'n›n emirlerini yerine getirirken ne kadar dikkatli
olmam›z gerekti¤ini ö¤retir.

Halk›n Tanr›'ya güvenmemesi büyük bir yanl›flt›. "Erets-Yisrael hakk›nda kötü sözler sarf
eden casuslar çok a¤›r bir flekilde cezaland›r›lacak," diye hükmetti Tanr›. "Halk k›rk y›l
boyunca çölde dolaflacak ve Bana güvenmeyenlerin hepsi bu süre zarf›na ölecek. Ülkeye
sadece onlar›n çocuklar› girebilecek. Ayr›ca Yeoflua ve Kalev de Erets-Yisrael'e girebilecek
ve kendi miras paylar›n› alabilecekler."

Yak›n Bir Bak›fl
Halk›n a¤lad›¤› gece 9 Av gecesiydi - yani Tifla Beav. Yahudiler o gece a¤lad›klar› için, Tanr› bu tarihin,
tarih boyunca kederli olaylara sahne olaca¤›na karar verdi.

Tanr› çölde halk› korumaya devam etti. Mofle'nin ablas› Miryam'›n onuruna onlara bir su
kuyusu verdi. Böylece halk için her zaman yeteri kadar su vard›. Ancak k›rk y›ll›k sürenin
sonlar›na do¤ru Miryam ölünce, bu kuyu da kurudu. Bunun üzerine halk "Bizi bu çöle
susuzluktan ölmek için mi getirdiniz," diye yak›nmaya bafllad›.
Tanr›, Mofle'ye "Asan› al ve kayaya konufl. O zaman halk için yeteri kadar su olacak," dedi.
Mofle halka "Siz Tanr›'ya isyan ediyorsunuz!" diye ç›k›flt›. Asas›n› kald›rd› ve kayaya vurdu.
‹nsanlar›n içmesi için bol miktarda su f›flk›rmaya bafllad›.
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Yak›n Bir Bak›fl
Bugüne kadar Mofle Rabenu'nun
nerede gömülü oldu¤unu
bilmiyoruz.

Çöl yolculu¤unun bir aflamas›nda, yabanc› bir
peygamber olan Bilam Yahudiler'e lanet
okumaya geldi. Ancak Tanr› bir kez daha
Yahudiler'i korudu. Bilam'›n lanet okumas›na
izin vermeyip, aksine onun halk› mübarek
k›lmas›n› sa¤lad›. Tanr›'n›n, Bene-Yisrael'in
zarar görmesine izin vermeye niyeti yoktu.

Yak›n Bir Bak›fl
Halk çad›rlar›n› çok namuslu bir flekilde kurmufllard›.
Hiçbir çad›r›n kap›s› di¤er bir çad›r›n kap›s›n›
görmüyordu. Böylece kimse bir baflkas›n›n çad›r›n›n
içine bakam›yordu. Bilam halk›n ne kadar namuslu
oldu¤unu gördü¤ü zaman, onlara lanet okumak yerine
onlar› mübarek k›ld›.

120 yafl›ndayken Mofle Rabenu çölde öldü. Bene-
Yisrael, M›s›r'dan ç›k›fllar›n›n k›rk y›l sonras›nda,
Mofle'nin ö¤rencisi Yeoflua'n›n liderli¤i alt›nda Erets-
Yisrael'e girdiler.
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Sukot bayram› Zeman Simhatenu, yani Nefle Zaman›m›z olarak adland›r›l›r. Elul ay›nda,
Rofl Aflana ve Yom Kipur'da yapt›¤›m›z tefluvan›n ard›ndan, Tanr›'n›n bizi affedip bize iyi
bir yeni y›l verdi¤ine dair ümidimizi kutlar›z.
M›s›r'dan ç›k›fl›m›z›n y›ldönümü olan Pesah, kutlad›¤›m›z ilk bayramd›r. Sonra Tora'n›n
al›n›fl›n› and›¤›m›z fiavuot bayram›n› kutlad›k. Sukot, bu üç bayraml›k seriyi tamamlam›flt›r.
Tora, Sukot bayram›na ayn› zamanda Hag Aasif, yani Hasat Bayram› ad›n› verir. Sukot
yaz›n sonunda gelir. Bu dönem tarladan ürünlerin hasat edildi¤i, uzun ve so¤uk k›fl için
yiyecek depoland›¤› bir zamand›r. Bu da bir baflka neflelenme sebebidir.
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1. Sukan›n yap›m›na Yom Kipur'un bitti¤i gece bafllamak gelenektir.

         Yak›n Bir Bak›fl
               Bunun amac›, bir mitsvadan hemen
               bir di¤erine geçme iste¤imizdir.
               Ayr›ca bu, Yom Kipur'daki tefluvam›z›n
samimi oldu¤unun bir iflaretidir. Böylece vakit
kaybetmeden bir mitsva yapar›z.

Biliyor muydunuz??
Tora, Sukot bayram› süresince sukada yaflamam›z›
emretmektedir. Bu bize iki fleyi hat›rlat›r: (1) Tanr› bizi
M›s›r'dan ç›kard›¤› zaman çölde bizi Onur Bulutlar›'yla
korumufltur. (2) Tanr› bizi çölde ayr›ca küçük çardaklarda
oturtmufltur.

2. Sukan›n duvarlar›, normal bir rüzgârda sallanmayacak flekilde sa¤lam olmal›d›r.

3. Sukan›n çat› k›sm›na sehah ad› verilir.

Biliyor muydunuz??
Temel olarak, sehah, yiyecek d›fl›nda topraktan yetiflmifl herhangi bir fleyle yap›labilir. Ancak sehah› oluflturan
bitkilerin toprakla ba¤lant›s›n›n kesilmifl olmas› gerekir. Sehah› oluflturan bitkiler, gün ortas›nda sukan›n içindeki
gölgeli k›s›m gün ›fl›¤› olan k›sma göre daha çok olacak s›kl›kta yerlefltirilmelidir. Yine de en ideal s›kl›k, geceleyin
bitkilerin aras›ndan gökteki y›ld›zlar›n görülebilmesine olanak tan›yacak s›kl›kt›r.
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4. Ço¤u kifli Sukan›n içine güzel süslemeler

yerlefltirir.

Yak›n Bir Bak›fl
Her mitsvay› elimizden gelen en güzel
flekilde yerine getirmemiz gerekir.

5. Tora bize, yedi gün boyunca, t›pk› kendi evimizde yafl›yormufl gibi Sukan›n içinde yaflamam›z

gerekti¤ini ö¤retir. Hava çok kötü olmad›¤› sürece yemekler orada yenmeli, orada oturulup

orada Tora ö¤renilmeli, hatta orada uyunmal›d›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Asl›nda Tanr›'n›n bizi Onur Bulutlar› ile korumas›, M›s›r Ç›k›fl›'n›n hemen ard›ndan, yani Nisan ay›nda gerçekleflmifltir.
Ancak buna ra¤men bayram› Nisan'da de¤il Tiflri ay›nda kutluyoruz. Bunun sebeplerinden biri fludur: Nisan ay› ilkbahara
rastlar ve bu zamanda hava insanlar›n çardaklarda oturmas›na uygun oldu¤u için, sukalarda oturmam›z pek de özel
 bir durum olmazd›. Ama bayram› sonbahar›n bafllad›¤› ve insanlar›n daha çok ev ortam›nda yaflad›klar› Tiflri ay›nda
kutlamam›z, sukalarda oturmam›z›n sebebinin keyif de¤il, Tanr›'n›n emrini yerine getirmek oldu¤unu aç›kça ortaya koyar.

Yak›n Bir Bak›fl
Büyük bir Haham flöyle derdi: "Sukaya bedenimin her k›sm›yla girebilirim; ayakkab›lar›mdaki çamurla bile."
Söylemek istedi¤i, di¤er mitsvalardan farkl› olarak suka mitsvas›n›n bedenin sadece belirli bir k›sm›n› de¤il, tümünü
kapsad›¤›d›r. Verdi¤i baflka bir mesaj da Sukot bayram›n›n her durumda Tanr›'ya yak›nlaflmak için bir f›rsat
oldu¤udur - yapt›¤›m›z baz› yanl›fllarla söz gelimi lekelenmiflsek bile Tanr›'ya yaklaflabiliriz.
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Biliyor muydunuz??
Say›lan dört bitki türü "Arbaa Minim - Dört Tür" olarak bilinir.
Etrog hem güzel tada hem de güzel kokuya sahiptir. Bu haliyle hem Tora ö¤renen hem de iyi davran›fllarda bulunan
bir tsadiki simgeler.
Lulav hurma dal›d›r. Hurma iyi bir tada sahiptir, ama kokusu yoktur. Böylece Tora ö¤renen ama iyi
davran›fllar› olmayan kiflileri simgeler.
Adas›n güzel kokusu vard›r, ama lezzetli de¤ildir. O da iyi davran›fllar› olan ama Tora ö¤renmeyen kiflileri simgeler.
Aravan›n ise ne kokusu ne de tad› vard›r. Bu haliyle Tora ö¤renmeyen ve iyi davran›fllar› da olmayan kiflileri simgeler.
Bu dört bitkiyi bir arada tutarak, Yahudiler'in farkl› kesimlerinin tek bir bütünü oluflturdu¤unu göstermifl oluruz.

7. Tora, Sukot'ta bir lulav (hurma a¤ac› dal›), bir etrog (a¤açkavunu olarak bilinen bir turunçgil),

adasim (mersin a¤ac› dallar›) ve aravot (sö¤üt a¤ac› dallar›) almam›z› emreder. Genel

uygulamaya göre üç adas ve iki arava kullan›l›r.

8. fiabat haricinde, Sukot'un tüm günlerinde bu dört türü al›r›z. Adaslar ve aravalar, lulav›n

iki yan›na ba¤lan›r. Lulav›n "s›rt›" bize bakt›¤›nda üç adas onun sa¤›nda, iki arava da solunda

yer al›r. Bu demedi sa¤ elimizle al›rken, etrogu da sa¤ elimizde, ama bafl afla¤› tutar›z. Bu

flekilde berahay› söyledikten sonra etrogu düz hale çevirip, dört bitkiyi, dört ana yöne,

yukar›ya ve afla¤›ya do¤ru olmak üzere alt› yönde sallar›z. Yönlerin s›ralamas› konusunda

farkl› gelenekler vard›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Arbaa Minim'in her biri, insan vücudunun farkl› k›s›mlar›na benzer. Etrog kalbin fleklini and›r›r. Lulav
insan›n omurgas›na, adas yapraklar› göze, arava yapraklar› ise dudaklara benzer. Bu dört bitkiyi bir arada
tutarak, tüm kalbimiz ve bedenimizle Tanr›'ya bir bütün olarak hizmet etme iste¤imizi ifade ederiz.
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Yak›n Bir Bak›fl
Bet-Amikdafl zaman›nda insanlar ellerine arava
dallar›n› alarak Mizbeah'›n (korbanlar›n yap›ld›¤›
yap›n›n) çevresinde dönerlerdi.

Biliyor muydunuz??
Sukot'ta sukada yaflayarak çok özel
bir ayr›cal›¤› elde ederiz: Hem
fiehina'y› (yani Tanr›'n›n Kutsal
Varl›¤›'n›) hem de bu yedi özel
konu¤u kendi sukam›za davet etme
ayr›cal›¤›n› yaflar›z.

9. Uflpizin sözcü¤ü "konuklar" anlam›na gelir. Yom Tov

ö¤ünlerimize konuklar davet etmek bir mitsvad›r. Ancak suka

o kadar kutsald›r ki, her gün sukam›za yedi özel misafiri davet

ederiz. Bu özel konuklar, Yahudiler'in yedi önemli lideridir:

Avraam, Yitshak, Yaakov, Yosef, Mofle, Aaron ve Kral David.

10. Sinagogda, (fiabat haricinde) Sukot'un yedi günü
boyunca sabah duas› s›ras›nda herkes kendi Arbaa Minim'ini eline al›r ve Oflanot ad› verilen

dua söylenirken tevada (sinagogun merkezinde duan›n yönetildi¤i ve Tora'n›n okundu¤u

masada) bulunan bir Sefer-Tora'n›n çevresinde döner.

11. Bu dönüfller bayram›n ilk alt› gününde

bir kezdir. Yedinci gün ise Oflana Raba

olarak adland›r›l›r ve bu günde tevan›n

çevresinde yedi kez dönülür. Ayr›ca bu

yedinci günde herkes eline befl tane arava

dal› al›r ve özel bir dua okuyarak bunlar›

befl kez yere vurur.

Biliyor muydunuz??
Baz› kifliler Oflana Raba gecesi boyunca sabaha
kadar uyan›k kal›p Tora ö¤renmeyi adet edinmifllerdir.
Çünkü bu gece, Yom Kipur'da hakk›m›zda verilen
karar için son onay mührü vurulur.
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Biliyor muydunuz??
Erets-Yisrael'de Pesah'la Sukot aras›nda neredeyse hiç ya¤›fl olmaz. Bu nedenle k›fl aylar›nda ya¤mur ya¤mas›
büyük önem tafl›r; çünkü bu sayede hem ürünlerin sulanmas› hem de içmek için yeteri kadar su biriktirilebilir.
fiemini Hag Aatseret ya¤mur mevsiminin bafl›na denk geldi¤i için, dünyan›n her yerindeki Yahudiler bu
günde, gelen k›fl mevsiminde yeteri kadar ya¤mur ya¤d›rmas› için Tanr›'ya dua ederler.

        Yak›n Bir Bak›fl
          Bu turlara Akafot ad› verilir. Simhat Tora'da hem
       akflam hem de sabah dualar›n›n ard›ndan Akafot
   yap›l›r. Ayr›ca sabah duas›nda, sinagogdaki her erkek
Tora'n›n okunufluna ça¤r›l›r. Baz› yerlerde Bar-Mitsva
ça¤›na, yani 13 yafl›na ulaflmam›fl çocuklar bile kendi
bafllar›na Sefer-Tora'ya ça¤r›l›rlarken, baz› yerlerde bu
çocuklar bir grup halinde Tora'ya kalkar. Baz› cemaatlerde
bu grubun üzerine bir tallit gerilir.

12. Sukot'un bafl›ndan itibaren say›ld›¤›nda sekizinci gün, fiemini Hag Aatseret olarak

adland›r›lan yeni bir bayram ve Yom Tov'dur.

             Yak›n Bir Bak›fl
              Erets-Yisrael'de fiemini Hag Aatseret tek gün olarak kutlan›r.
Bu günde Tora'n›n y›ll›k okunuflu tamamland›¤› için Simhat Tora, yani
Tora Neflesi ad› verilen bir kutlama yap›l›r. Ayn› gün içinde Tora'n›n
y›ll›k okunufluna tekrar bafllan›r ve Bereflit peraflas›n›n ilk k›sm› okunur.
Erets-Yisrael d›fl›nda ise fiemini Hag Aatseret iki gündür ve Simhat Tora
kutlamalar› ikinci günde yap›l›r.

Biliyor muydunuz??
Erets-Yisrael'de Oflana Raba, sukada oturulan
son gündür. Erets-Yisrael'in d›fl›nda ise birçok
yerde fiemini Hag Aatseret'in ilk gününde de
sukada oturulur, ancak suka berahas›
söylenmez. Ancak Simhat Tora'da art›k
sukada oturulmaz.

13. Simhat Tora kutlamas›nda, sinagogdaki
tüm Sefer-Toralar ç›kar›l›p flark› ve danslar
eflli¤inde yedi kez tevada bulunan bir Sefer-
Tora'n›n çevresinde tur at›l›r.

14. fiemini Hag Aatseret'te ayn› zamanda bereketli ya¤murlar için dua edilir. Buna Tefilat

Ageflem, Ya¤mur Duas› ad› verilir. Erets-Yisrael d›fl›nda da bu dua fiemini Hag Aatseret'in

ilk gününde yap›l›r.
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ntiyohus, II. Bet-Amikdafl'›n inflas›ndan yaklafl›k 200 y›l sonra Erets-Yisrael'de
egemen olmufl bir Suriye-Yunan kral›yd›. Son derece kötü biriydi. Bet-Amikdafl'tan

alt›n ve gümüfl eflyalar çalm›fl, hatta Bet-Amikdafl'›n en kutsal yeri olan Kodefl Akodaflim'e
bile girmiflti. "Yahudiler'in Tanr›'ya tap›nmalar›na izin vermeyece¤im," diye ilanda bulundu.
"Tüm Yahudiler Yunanl›lar gibi hareket etmeli ve bizim put ve ilahlar›m›za tapmalılar."
Antiyohus Bet-Amikdafl'a da bir put yerlefltirdi.
Baz› kanunlar koydu. Bunlara göre Yahudi erkek bebeklere Berit-Mila (sünnet) yap›lmas›,
Yahudiler'in fiabat ve Rofl Hodefl'i korumalar› yasakland›. Kimsenin Tora ö¤renmesine
izin verilmiyordu. Birçok Yahudi, yabanc› putlara tapmaktansa ölümü tercih ediyordu.

Biliyor muydunuz??
Mityavenim gibi olmay› reddeden kahraman kifliler aras›nda Hana
ve yedi o¤lu da vard›. Kral Antiyohus onlara bir putun önünde
e¤ilmeyi emretmiflti. Hana'n›n o¤ullar›n›n her biri bunu reddetti ve
sonucunda ard› ard›na iflkencelerle öldürüldü. Anneleri Hana onlara
Tanr›'n›n yolunda yürümeyi ö¤retmiflti. Yedi o¤lunun hepsi öldükten
sonra Hana bir çat›ya ç›kt› ve ölüme atlad›. O s›rada göksel bir ses
duyuldu: "Bu çocuklar›n annesine ne mutlu!"

         Yak›n Bir Bak›fl
           Baz› Yahudiler, Yunanl›lar gibi hareket
          ediyorlard›. Bu Yahudiler'e Mityavenim
       (Helenistler) ad› verilmiflti. Mityavenim
di¤er Yahudiler'i de kendileri gibi olmaya ikna
etmeye çal›fl›yorlard›. Hatta baz› durumlarda
Yunanl›lar'a, Tora'y› korumak isteyen Yahudiler'i
cezaland›rmakta yard›mc› bile oluyorlard›.
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Yeruflalayim flehrinin d›fl›nda, Modiin adl› kasabada Matatyau adl› bir adam yafl›yordu.
Kendisi bir Koen'di. Bir gün kral›n askerleri Modiin'e geldiler. "Matatyau," diye ba¤›rd›lar,
"Kral Antiyohus senin Mityavenim'i kendine örnek alman› ve art›k Tora'ya ba¤l› kalmaman›
emrediyor. Ona ait sunakta bir domuz kurban etmeni istiyor. Bunu gerçeklefltirirsen kral
seni çok zengin bir insan yapacak." Ancak Matatyau böyle bir fleyi hiçbir flekilde yapacak
biri de¤ildi.
Tam o s›rada bir Yahudi oradaki suna¤a yaklaflt› ve Yunan putu için bir domuzu orada
kurban etmeye bafllad›. Matatyau son derece öfkelenmiflti. Eline bir k›l›ç ald› ve o Yahudi'yi
tam orada öldürdü. Ard›ndan da askerlerin hepsini öldürdü.
"Tanr›'n›n yan›nda olanlar bana kat›ls›n!" diye ça¤r›da bulundu Yahudiler'e.



Biliyor muydunuz??
Makabiler'in isyan› s›ras›nda Yeudit adl› bir Yahudi
kad›n vard›. Bu kad›n Suriye-Yunan kumandan›
Holofernes'in çad›r›na gitti, orada kendisine hat›r›
say›l›r miktarda peynir ikram ederek onun susamas›n›
sa¤lad›. Ard›ndan susuzlu¤unu gidermesi için bol
flarap içirdi ve sonunda kumandan uykuya dald›.
Yeudit bu f›rsatla kumandan› öldürdü ve Yunanl›
askerler kumandanlar›n›n öldü¤ünü gördüklerinde
pani¤e kap›larak kaç›flmaya bafllad›lar.
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Biliyor muydunuz??
Yahudi ordusuna neden Makabiler ad› verildi¤ine dair
birkaç olas› sebep vard›r. Bir sebebe göre bu sözcük
"çekiç" anlam›na gelen Makevet ile ba¤lant›l›yd›.
Baflka kaynaklara göre ise Makabi sözcü¤ü
"Mi Kamoha Bae-lim Aflem - Güçler Aras›nda Kim Senin
Gibidir Ey Tanr›m" sözcüklerinin bafl harflerinden
oluflturulmufltur. Baflka bir aç›klamaya göre ise bu sözcük,
Matatyau Koen Ben Yohanan (Yohanan'›n o¤lu Koen
Matatyau) sözcüklerinin bafl harflerinden oluflmufltur.

Matatyau ve befl o¤lu, birçok takipçileriyle birlikte tüm servetlerini orada b›rakarak da¤lara
ç›kt›lar. Orada Tanr›'n›n kanunlar›n› rahatça uygulayabilecekler, ayn› zamanda Antiyohus'a
karfl› savafla haz›rlanabileceklerdi.
Matatyau'nun ordusuna alt› bin Yahudi kat›ld›. Geceleri Suriye-Yunanl›lar'a sald›r›yor,
onlar›n putlar›yla savafl kamplar›n› yok ediyorlard›.
Matatyau yafll› bir adamd›. Ölümünden önce befl o¤lunu bir araya toplad› ve onlara
"Tanr›'n›n yolunu takip etmeye devam edin ve bu mücadeleyi hiçbir flekilde b›rakmay›n,"
dedi. "Tüm Yahudiler Tora'n›n kurallar›n› hiçbir korku olmadan uygulayabilmeli."
Matatyau'nun o¤lu Yeuda kahraman askerlerden oluflan bu küçük orduya komuta ediyordu.
Onun yan›ndakilere Makabiler ad› verilmiflti.
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Bir keresinde Suriye-Yunan askerlerinden oluflan büyük bir ordu Makabiler'e do¤ru
ilerliyordu. Yahudiler korkuya kap›lm›fllar, titriyorlard›. "Biz küçük ve kuvvetsiz bir insan
grubuyuz. Bu büyük orduya karfl› nas›l savaflaca¤›z?" diye endifleleniyorlard›.
Yeuda, babas›n›n sözlerini hat›rlad›. "E¤er Tanr›'ya güvenirsek," dedi oradakilere, "o zaman
bizim büyük ya da küçük bir ordu olmam›z aras›nda bir fark yoktur. Tanr› bizim düflman›
ma¤lup etmemize yard›mc› olacakt›r!"
Yeuda ve Makabiler, Suriye-Yunan ordular›na karfl› zafer üstüne zafer kazand›lar.
Sonunda Suriye-Yunan ordusu utanç içinde yurduna geri döndü.



Biliyor muydunuz??
Hanuka sözcü¤ü "adama" anlam›na gelir. Bu bayrama Hanuka
isminin verilmesinin nedeni, düflmanlar taraf›ndan kirletilmifl olan
Bet-Amikdafl'›n tekrar Tanr› hizmetine adanmas› ve bu sayede orada
tekrar korbanlar yap›labilmesidir. Bunun yan›nda Hanuka sözcü¤ü
Hanu (dinlendiler) sözcü¤ü ile ‹branice'de 25 say›s›na denk gelen
Kaf-E harfleriyle yaz›l›r. Bu da Yahudiler'in Kislev ay›n›n 25'inde
zafere ulafl›p savafl yorgunlu¤undan dinlendiklerini ima eder.
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Yeuda, Yahudiler'e "Tanr›'ya övgüler sunal›m," dedi. "Gelin flimdi Bet-Amikdafl'a gidelim, oray›
tüm putlardan temizleyelim ve oray› bir kez daha Tanr› için kutsal hale getirelim."
Hep birlikte Tap›nak Tepesi'ne ç›kt›lar. Orada, Bet-Amikdafl'›n duvarlar›ndan ve zemininden
yabani otlar ve çimenlerin ç›kt›¤›n› gördüler. Herkes göreve kat›ld› ve büyük gayretle çal›flarak
tüm bölgeyi tamamen temizlediler.
Tafltan yeni bir Mizbeah infla ettiler; ancak Menora'n›n çal›nm›fl oldu¤unu gördüler. Koenler
yedi tane demir çubuk ald›lar, onu çinkoyla kaplay›p yeni bir Menora yapt›lar.
"Ancak Menora'y› yakmak için gereken saf ya¤› nereden bulaca¤›z?" diye sordu Yeuda. Her yeri
araflt›rd›lar, ama bulabildikleri tüm ya¤lar safl›¤›n› çoktan yitirmiflti. Sonunda, üzerinde halen
Koen Gadol'un mührünü tafl›yan bir çömlek buldular. Bu mühür, ya¤›n safl›¤›n› gösteriyordu!
"Ama bu ya¤ Menora'y› sadece bir gün yakabilmemiz için yeterli," dedi Koenler. "Oysa yeni ya¤›n
haz›rlanmas› için sekiz güne ihtiyac›m›z var." Ancak büyük bir mucize gerçekleflti. Bu az
miktardaki saf ya¤, sekiz tam gün boyunca yand› ve bu s›rada Koenler yeni ya¤› haz›rlayabildiler.
Herkes büyük bir nefleyle dolmufltu; dans edip Tanr›'ya dualar ettiler ve flükranlar›n› sundular.
Yahudiler bu yeni Menora'y› Kislev ay›n›n yirmi beflinde yakm›fllard›. Ertesi y›l, Hahamlar bu
özel mucizenin onuruna sekiz günlük bir bayram ilan ettiler. Bu bayrama Hanuka ad› verildi.

           Yak›n Bir Bak›fl
            Tora'n›n ilk kitab› olan Bereflit'i
            aç›n ve en bafltan itibaren tüm
          sözcükleri say›n. 25'inci sözcü¤ün
       Or, yani "›fl›k" oldu¤unu göreceksiniz.
Bu Tora'da, 25 Kislev'de kutlanan
Hanuka'ya yönelik bir imad›r.



Biliyor muydunuz??
Hanukiya evde iki yere konabilir. Bir olas›l›k, evin d›fl›ndaki herkesin görebilece¤i bir noktaya yerlefltirmektir.
Böylece tüm dünyaya, gerçekleflen büyük mucizeyi ilan etmifl, onlara bunu duyurmufl oluruz. ‹kinci olas›l›k
ise Hanukiya'y› evin içinde, kap› giriflinde mezuzan›n karfl›s›na yerlefltirmektir. Böylece kap›dan içeri girdi¤imizde
hem sa¤›m›zda hem de solumuzda mitsvalarla çevrili oluruz: sa¤da mezuza, solda Hanukiya.
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1. Kislev ay›n›n 25'inde bafllayan Hanuka'da,

sekiz gece boyunca her gece, Hanukiya

ad› verilen bir flamdan yakar›z. Genel

olarak evin reisi, tüm aile için Hanukiya'y›

yakar. Ya da o ilk kandili yakt›ktan sonra

di¤er kandillerin yak›lmas›na evin di¤er

bireyleri de katk›da bulunur. Aflkenaz

ailelerinde ise herkesin kendisine ait ayr›

bir Hanukiya's› vard›r.

2. Hanuka'n›n ilk gecesinde, Hanukiya'n›n

en sa¤›ndaki kandil yak›l›r, ard›ndan da

di¤er kandillerden ayr› duran fiamafl adl›

yard›mc› bir kandil yak›l›r. Di¤er gecelerin

her birinde ise sola do¤ru yeni bir kandil

eklenir ve yakmaya bu eklenen kandilden

bafllan›p, s›rayla sa¤a do¤ru ilerlenerek

di¤er kandiller yak›l›r ve en sonda fiamafl

yak›l›r.



Biliyor muydunuz??
Zeytinya¤› kullanmam›z›n nedeni,
Bet-Amikdafl'taki mucizenin de zeytinya¤›
ile gerçekleflmifl olmas›d›r.
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               Yakın Bir Bakıfl
                  fiamafl, di¤er kandillere göre daha
                 afla¤›da ya da daha yukar›da yer al›r.
              Bu, fiamafl'›n, Hanuka kandillerinden
biri olmad›¤›n› belirtmek içindir. Hanuka
kandillerinden farkl› olarak fiamafl baflka amaçlarla
kullan›labilir.

3. Hanukiya'n›n yak›lmas› için mum ya da ya¤

kullan›labilir. Ancak en iyisi zeytinya¤›

kullanmakt›r.

4. Hanuka kandilleri; okumak, baflka bir fleyi

yakmak ya da baflka bir amaçla kullan›lamaz.

Onlar sadece mitsva için yak›l›r ve seyredilebilir.

5. Hanuka kandilleri y›ld›zlar ç›kt›ktan sonra en

az yar›m saat yanacak flekilde uzun ömürlü

olmal›d›r.



Biliyor muydunuz??
Bu dört yüzlü topaca Sevivon ad› verilir. Erets-Yisrael d›fl›ndaki Sevivonlarda bu dört yüzde Nun, Gimal, E ve fiin harfleri yer al›r.
Bunlar, Nes Gadol Aya fiam (Orada Büyük Bir Mucize Oldu) sözcüklerinin bafl harfleridir. Erets-Yisrael'deki Sevivonlarda ise fiin
yerine Pe harfi yer al›r ve böylece Nes Gadol Aya Po (Burada Büyük Bir Mucize Oldu) sözcüklerinin bafl harfleri olan Nun, Gimal, E
ve Pe harfleri elde edilir. Çünkü Hanuka mucizesi Erets-Yisrael'de gerçekleflmifltir.
Sevivon oynama gelene¤i, Hanuka olaylar› s›ras›nda çocuklar›n gizlice Tora ö¤renmek için bir araya gelifllerini hat›rlama amac›n› tafl›r.
Ö¤renim s›ras›nda düflman askerlerinin geldi¤ini duyduklar› takdirde çocuklar hemen topaçlar›n› ç›kar›p, sanki sadece oyun oynamak
için toplanm›fl gibi davran›rlard›. Sevivon ayn› zamanda küçük çocuklara Hanuka olaylar›n› anlatmak için bir araç olarak da kullan›l›r.

Biliyor muydunuz??
Al Anisim parças› Hanuka mucizesini -
Tanr›'n›n, zay›f ve az say›da olan
Yahudiler'in güçlü ve kalabal›k düflmanlar›
yenilgiye u¤ratmalar›n› sa¤lay›fl›n› - anlat›r.
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6. Hanuka'da k›zarm›fl patates köfteleri ya

da k›zarm›fl ponçikler yemek âdettir. Bu

ponçiklere Sufganiyot ad› verilir.

Yakın Bir Bakıfl
Ya¤da k›zarm›fl olan bu yiyecekleri, bize Hanuka
olaylar› s›ras›nda ya¤la meydana gelmifl olan
mucizeyi hat›rlat›r.

7. Yeudit'in, Yunanl› generali susatmak için ona peynir yedirmesinin an›s›na, Hanuka'da

peynirli yiyecekler yemek de âdettir.

8. Hanuka'da çocuklar›n topaç oynamas› da gelenek halini alm›flt›r.

9. Hanuka'da Amida duas› ve Birkat

Amazon (Yemek Berahas›) okurken,

"Al Anisim" adl› bir parçay› ekleriz.
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ral Ahaflverofl, Pers ‹mparatorlu¤u'nun baflkenti fiuflan'daki taht›na kurulmufltu.
"Ben dünyan›n en güçlü insan›y›m," diye düflünüyordu. "Hindistan'dan Etiyopya'ya

kadar 127 ülkeye hükmediyorum. Ne kadar zengin ve kuvvetli oldu¤umu herkese göstermek
için devasa bir parti düzenleyeyim."
‹nan›lmaz bir partiydi bu. Alt› ay boyunca insanlar t›ka basa yiyip içtiler. Bundan y›llar
önce Bet-Amikdafl'tan çal›nm›fl olan alt›n ve gümüfl eflyalar bile bu büyük partide
sergilenmiflti.
Daha sonra kral, sadece fiuflan kenti sakinleri için ikinci bir parti düzenledi. Ahaflverofl
çok sarhofl olmufltu. "Hemen bana Kraliçe Vaflti'yi getirin," diye h›rlad›. "Herkesin kar›m›n
ne kadar güzel oldu¤unu görmesini istiyorum."
Ancak Vaflti'nin gelmeye niyeti yoktu. "Kim oldu¤unu san›yor?" diye düflündü Vaflti. "O
kim ki, beni böyle can› çekti¤i gibi aya¤›na ça¤›rt›yor? Pers Kraliçesiyim Ben!"

Biliyor muydunuz??
Yeruflalayim'de ilk Bet-Amikdafl'› Kral fielomo infla etmiflti. Yahudi ulusu 410 y›l boyunca orada
Tanr›'ya hizmet ettiler. Sonra Babil Kral› Nevuhadnetsar gelip Bet-Amikdafl'› y›kt› ve Yahudiler'i
Babil'e sürdü. Bundan elli bir y›l sonra Pers ordular› gelip Babilliler'i ma¤lup ettiler. O zaman
birçok Yahudi Babil'den Pers'e getirildi.

Yak›n Bir Bak›fl
Nevuhadnetsar'›n torunu olan Vaflti son derece
kötü bir kad›nd›. Yahudi k›zlar› kendisi için,
özellikle de fiabat günleri çok a¤›r ifller yapmaya
zorlard›. Ayr›ca kral›,  Yahudiler'e
Yeruflalayim'deki Bet-Amikdafl'› tekrar infla etme
iznini vermemeye ikna eden de oydu.



Yak›n Bir Bak›fl
Saraydayken Ester sadece Kafler yiyecekler
yemeye özen gösteriyordu. Ayr›ca kutsal
fiabat'›n kurallar›n› da uyguluyordu.
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Ahaflverofl'a Vaflti'nin gelmeyi reddetti¤i söylendi¤inde kral büyük bir öfkeye kap›ld›. Bilge
dan›flmanlar›yla bir toplant› yapt› ve onlar, kraliçenin, kral›n emrini göz ard› etti¤i için öldürülmesi
gerekti¤ini söylediler. Bunun üzerine Ahaflverofl, adamlar›na onu öldürmeleri emrini verdi.
Vaflti öldürüldükten sonra Kral Ahaflverofl kendisini son derece kederli ve yaln›z hissetmeye
bafllad›. "Majesteleri, tüm imparatorlu¤u, size yeni bir güzel kraliçe bulmak için araflt›raca¤›z,"
diye öneride bulundular hizmetkârlar›. Bu öneri kral› çok mutlu etti.
‹mparatorlu¤un her yan›ndan kad›nlar kendi istekleriyle geldiler; ama baz› durumlarda kral›n
görevlileri gelmek istemeyen kad›nlar› buna zorluyorlard›. Yine de kral, kendi kraliçesi olmas›
gerekti¤ini hissetti¤i bir kad›n bulamad›.
Sonunda kral›n görevlileri Ester ad›nda Yahudi bir kad›n getirdiler. Ahaflverofl onu gördü¤ü anda
onun yeni kraliçesi olmas›na karar verdi.
Ester, hem büyük bir haham hem de fiuflan'da yaflayan Yahudiler'in lideri olan Mordehay'›n
kuziniydi. Mordehay Yahudi Yüksek Mahkemesi olan Büyük Sanedrin'in bir üyesiydi ve tüm
halk ona sayg› gösterirdi. Mordehay, Ester'i "Yahudi oldu¤unu krala sak›n söyleme," diye uyarm›flt›
ve Ester de Mordehay'›n söyledi¤i her fleyi harfiyen uyguluyordu.

Biliyor muydunuz??
Ester'in anne ve babas› hayatta de¤ildi, bu yüzden
Mordehay onu kendi evinde büyütmüfltü. Ester'in
ikinci bir ismi daha vard›: Adasa.
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Bir gün, kral›n saray›n›n kap›s›nda otururken Mordehay iki muhaf›z›n konuflmalar›na
kulak misafiri oldu. Bu kiflilerin isimleri Bigtan ve Terefl idi ve ikisi, kral› öldürmek için
planlar yap›yorlard›. Mordehay durumu vakit kaybetmeden Ester'e bildirdi, Ester de
Mordehay'›n ad›yla bunu krala iletti. Kral bu haberin do¤rulu¤unu kontrol ettirdi ve gerçek
oldu¤u ortaya ç›k›nca "O iki muhaf›z öldürülsün!" emrini verdi.

Biliyor muydunuz??
Bahsi geçen iki muhaf›z kendi aralar›nda Tarsi ad›
verilen bir dilde konufluyorlard›. Bu dil az bilindi¤i
için kimsenin onlar› anlamayaca¤›n›
düflünmüfllerdi, ancak Mordehay Sanedrin'in bir
üyesi oldu¤u için yetmifl dili anlayabiliyordu ve
onlar›n ne dediklerini gayet iyi kavramıfltı.

Mordehay'›n kral›n hayat›n› nas›l kurtard›¤›
kral›n hat›ra defterine kaydedildi.
Daha sonra, Aman ad›nda kötü yürekli biri
Kral Ahaflverofl'un bafl vezirli¤ine yükseldi.
Ahaflverofl'a, partide yan›na gelmedi¤i için
Vaflti'yi öldürmesini öneren de Aman'›n ta
kendisiydi.
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"Ben yolda yürürken herkes benim önümde e¤ilmeli," diye emretti Aman. Ancak Mordehay
onun önünde e¤ilmiyordu. Bu, Aman'› çok k›zd›rd›. "Hem Mordehay'› hem de tüm Yahudiler'i
öldürece¤im," diye karar verdi.
Aman Yahudiler'i öldürmek için en uygun tarihi belirlemek üzere bir kura çekti. Kurada
13 Adar tarihi ç›kt›. Adar, Yahudi takvimindeki 12. ayd›r.
Tarihi belirledikten sonra, Aman, fikrinden bahsetmek üzere hemen Ahaflverofl'a kofltu.
"Efendim; krall›¤›n›zda di¤er tüm gruplardan farkl› olan bir millet yafl›yor," diye aç›klad›
Aman. "Bu kifliler kendi kanunlar›na göre yafl›yorlar ve kral›n kanunlar›n› dinlemiyorlar.
Bu sizin krall›¤›n›z için iyi de¤il. Bence en iyisi onlar› ortadan kald›rman›z. E¤er bunu
yaparsan›z sizin kraliyet hazinenize flahsen on bin parça gümüfl ba¤›fllayaca¤›m."
Kral hemen kabul etti. "Üzerinde mührümün yer ald›¤› kraliyet yüzü¤ümü al ve istedi¤in
neyse yap," dedi Aman'a. Kral›n yüzü¤ü elinde oldu¤u sürece Aman istedi¤i her fleyi
yapabilirdi. Ahaflverofl ayr›ca "Bahsetti¤in gümüfl de sende kalabilir," dedi.

Yak›n Bir Bak›fl
Aman'›n Ahaflverofl'a teklif etti¤i on bin parça
gümüfl yaklafl›k 750 ton gümüfle eflittir - bu
inan›lmaz bir miktard›!
Aman Adar ay›n›n Yahudiler'i öldürmek için

Biliyor muydunuz??
Aman'›n giysisine dikilmifl bir put vard›.
Mordehay'›n onun önünde e¤ilmeyi
reddetmesinin nedenlerinden biri de buydu.
Aman, Esav'›n torunu olan Amalek'in soyuna

iyi bir zaman oldu¤unu düflünmüfltü, çünkü Mofle Rabenu
bu ay içinde ölmüfltü. Ancak Aman'›n bilmedi¤i bir fley vard›
ki, o da Mofle Rabenu'nun ayn› zamanda Adar ay›nda
do¤mufl oldu¤uydu! Mofle Rabenu ayn› tarihte do¤mufl ve
ölmüfltür: 7 Adar.

mensuptu. Esav ile Amalek ve onlar›n ismini tafl›yan uluslar
daima Yahudi ulusundan nefret etmifllerdir. Örne¤in M›s›r
Ç›k›fl›'n›n ard›ndan, Amalek, çölde Yahudi ulusuna sald›ran
ilk milletti.

Yak›n Bir Bak›fl
Kral Ahaflverofl da Yahudiler'den nefret ederdi.
Aman'›n onlar› yok etme plan› karfl›s›nda o da
çok sevinmiflti.



Yak›n Bir Bak›fl
Megila [=Purim olay›n› anlatan kitap] neden Yahudiler'in flafl›rd›klar›n› söylemektedir? Korkmalar› gerekmez
miydi? Bunun sebebi, birçok Yahudi'nin, birer Yahudi gibi yaflamay› terk etmifl olmalar›yd›. Bu kifliler Persler gibi
davran›yorlard› ve kendilerini Yahudi de¤il Pers olarak görüyorlard› ve bu nedenle Persler'in onlar› öldürmek
isteyeceklerine inanm›yorlard›.

Biliyor muydunuz??
Mordehay, Ester'in, kraliçe olmas›na ra¤men
Aman'›n kötü karar›ndan kendisinin de
kurtulamayaca¤›n› anlamas›n› istiyordu.
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Aman, kral›n yaz›c›lar›n› bir araya toplad›. "Bugün, kral›n ad›yla, imparatorlu¤un yönetimi
alt›ndaki tüm bölgelerin yöneticilerine hitaben, 13 Adar tarihinde tüm Yahudiler'in
öldürülmesini emreden bir mektup yazacaks›n›z," diye emretti. Bu mektuplar› kral›n
mühürlü yüzü¤üyle mühürledi. Mektuplar Pesah bayram›ndan birkaç gün önce ülkenin
her yan›na gönderildi. 13 Adar tarihine on bir ay vard›.
fiuflan Yahudileri bu mektubun tüm duvarlara as›ld›¤›n› gördüklerinde çok flafl›rm›fllard›.

Mordehay kral›n bu hükmünü duydu¤u zaman matem iflareti olarak giysilerini y›rtt› ve
üzerine çuval giyip bafl›na kül koydu. Yahudiler'e "Yanl›fl davran›fllar›n›zdan vazgeçip Tora'ya
uygun yaflamal›s›n›z," dedi. "Aman'› ve kötü niyetli plan›n› sadece Tanr› durdurabilir."
Yahudiler onu dinleyip oruç tuttular ve Tanr›'ya kendilerini kurtarmas› için yalvar›p a¤lad›lar.

Mordehay bu kötü karar hakk›nda Ester'e bir
mesaj gönderdi. "Kral›n huzuruna ç›k›p bu
kötü karar› y›rt›p atmas› gerekti¤ini
söylemelisin," diyordu mesaj›nda.

Ancak Ester geriye gönderdi¤i mesaj›nda "Kral ça¤›rmad›kça kimse onun yan›na giremez -
ben bile!" diye aç›klad›. "E¤er ça¤r›lmadan gidersem bu benim hayat›ma mal olabilir!" Ancak
Mordehay ›srar etti. "Tanr›'n›n bizi kurtarmak için birçok yolu var elbet," dedi. "Ya sen
gidersin, ya da Tanr› baflka bir yol bulur. Ama sen gitmezsen kendi flans›n› kaybetmifl
olursun! Belki de Tanr› seni tam da bu olayda yararl› olman için kraliçe konumuna getirmifltir."

Yak›n Bir Bak›fl
On binlerce Yahudi fiuflan'›n merkez meydan›nda
topland›. Mordehay, kefene sar›lm›fl bir Sefer Tora'y›
okumaya bafllad›. Okudu¤u bölüm, Yahudiler'e,
günahkâr bir yaflam sürdükleri takdirde Tanr›'n›n onlara
nas›l sertçe davranaca¤›n› anlatan bir bölümdü.
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"Madem öyle, herkese üç gün boyunca oruç tutup dua etmelerini söyle," diye rica etti Ester.
"Kimse yiyip içmemeli. Sonra kral›n yan›na gidip senin söylediklerini yapaca¤›m."
Üçüncü günde Ester kraliyet giysilerini giydi ve kral›n huzuruna ç›kt›. "Kral›n beni bu
yapt›¤›mdan dolay› öldürebilece¤inin fark›nday›m, ancak kendi halk›m için elimden geleni
yapmal›y›m," diye düflünüyordu.
Ahaflverofl onu gördü¤üne çok flafl›rm›flt›. Asas›n› ona do¤ru uzat›p yaklaflmas›n› söyledi.
"Kraliçemin iste¤i nedir?" diye sordu. "Arzu etti¤in her fleyi alabilirsin. Kraliyetimin yar›s›na
kadar›n› bile isteyebilirsin."
"E¤er kral uygun bulursa," diye cevap verdi Ester, "kral ile Aman'›n, bugün düzenleyece¤im
özel bir partiye gelmelerini isterdim."
Bunun üzerine Ahaflverofl, hizmetkârlar›na "Hemen Aman'a söyleyin. Acele etsin ve birlikte
kraliçenin verece¤i partiye gidece¤iz."
Daha sonra parti s›ras›nda kral sorusunu tekrarlad›: "Ester, istedi¤inin ne oldu¤unu bana

Yak›n Bir Bak›fl
Ester, Aman'›n da partide
olmas›n›, ona tuzak kurabilme
amac›yla istemiflti.

söyle. Arzu etti¤in her fleyi alabilirsin. Kraliyetimin
yar›s›na kadar›n› bile isteyebilirsin."
Ester krala bakt›. "‹ste¤im flu," dedi, "siz ve Aman,
yar›n düzenleyece¤im ikinci bir partiye gelin. Krala,
bilmek istedi¤i her fleyi o zaman söyleyece¤im."

Yak›n Bir Bak›fl
Kral sürekli olarak Ester'in gerçekte kim ve
hangi millete mensup oldu¤unu merak
etmekteydi. Ester'in ertesi günde istedi¤i her
fleyi söyleyece¤ini belirtmesi, bu sorular›n›n

cevab›n› da bulabilece¤i anlam›na geliyordu.
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Aman partiden ayr›ld›¤›nda oldukça keyifliydi - ta ki, önünde e¤ilmeyi reddeden Mordehay'›
görene kadar. Onu görünce hemen evine kofltu ve kar›s›yla dostlar›n› ça¤›rd›.
Onlara ne kadar zengin ve güçlü oldu¤unu böbürlenerek anlatt›. O kadar ki, Kraliçe Ester
bile onu kendi özel partilerine davet etmekteydi! Ancak Mordehay'›n onun önünde e¤ilmemesi
nedeniyle Aman halen çok kızgındı. Acaba ne yapmal›yd›?
"Neden yüksek bir dara¤ac› haz›rlam›yorsun? Sabah oldu¤unda kraldan, Mordehay'› oraya
asmak için izin isteyebilirsin," diye önerdiler. "Sonra mutlu olursun!" Aman ertesi sabaha
kadar bekleyemeyecekti. Dara¤ac›n› hemen haz›rlat›p, Mordehay'› öldürmek üzere izin
almak için gece yar›s› hemen krala gitmeye karar verdi.
Aman'›n evinde bunlar olurken, kral›n uykusu kaçm›flt›. Sonunda kiflisel hat›ra defterinin
getirilip okunmas› emrini verdi.
Kral orada yaz›l› olan olaylar› dinlerken, Mordehay'›n onun hayat›n› nas›l Bigtan ve
Terefl'ten kurtard›¤›n› da duydu.
"Mordehay'a benim hayat›m› kurtarmas› karfl›l›¤›nda ne ödül verildi?" diye sordu kral.
"Hiçbir fley," diye cevap verdi hizmetkâr.
Tam o s›rada Aman kral›n avlusuna girmiflti. Kral onun içeri al›nmas›n› emretti.
"Aman," diye sordu kral, "kral›n onurland›rmak istedi¤i bir kifliye ne yap›lmal›?"
Aman'›n yüzünde genifl bir s›r›tma belirdi. "Kral›n onurland›rmak istedi¤i kifli benden
baflkas› olamaz; ne de olsa ben onun en takdir etti¤i hizmetkâr›y›m," diye düflünmüfltü.
Aman bu düflünceyle konuflmaya bafllad›: "Kral›n onurland›rmak istedi¤i kifliye kraliyet
giysileri giydirilmeli ve kraliyet at›n›n üstünde önemli bir hizmetkâr taraf›ndan ana
caddelerde dolaflt›r›lmal›, önünde de 'Kral›n onurland›rmak istedi¤i kifliye iflte böyle
davran›l›r!' diye duyuruda bulunulmal›."

Yak›n Bir Bak›fl
Bu oldukça yo¤un bir geceydi. Ester partisinin
haz›rl›klar›yla meflguldü. Mordehay Tora

ö¤renimi ve dualarla meflguldü. Aman dara¤ac›n›
haz›rlamakla meflguldü. Kral ise kendi hat›ra defterinin
okunmas›n› dinliyordu.
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Yak›n Bir Bak›fl
Aman'›n k›z›, birilerinin "Kral›n onurland›rmak istedi¤i kifliye iflte böyle yap›l›r!" diye duyuruda bulundu¤unu
duydu¤u zaman, Mordehay'›n Aman'› onurland›rmakta oldu¤undan emindi. Bu nedenle, kraliyet at›n› çeken
kiflinin Mordehay oldu¤u düflüncesiyle onun üzerine bir kova dolusu pislik att›. Ancak bu kiflinin babas› oldu¤unu
fark etti¤inde çatıdan atlad› ve öldü.

Yak›n Bir Bak›fl
Aman, ad›m ad›m kendi düflüflüne do¤ru ilerlemekteydi.

"Öyleyse çabuk ol! Bahsetti¤in gibi kraliyet giysilerini ve at›n› al›p söyledi¤in her fleyi
Yahudi Mordehay'a aynen uygula - hepsini!" diye emretti kral. "Sak›n hiçbir fleyi eksik
b›rakma!"
Aman floka girmiflti. Düflman sayd›¤› Mordehay'› onurland›rmay› hiç istemiyordu, ama
kral›n emrini yerine getirmek zorundayd›. Mordehay'a kraliyet giysilerini giydirdi ve onu
ata bindirerek fiuflan flehrinin caddelerinde "Kral›n onurland›rmak istedi¤i kifliye iflte
böyle davran›l›r!" diye duyuruda bulundu.
Aman eve döndü¤ünde son derece üzgündü. Kar›s› Zerefl ona "Yahudi olan Mordehay'a
karfl› düflüfle bafllad›¤›na göre, ona karfl› baflar›l› olmana imkân yok. Düflmeye devam
edeceksin!" dedi.
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Biliyor muydunuz??
Aman'›n as›ld›¤› dara¤ac› 50 amot (yaklafl›k
25 metre) yüksekli¤indeydi. O kadar yüksekti
ki fiuflan'da herkes, düflmanca davran›fl›n
bedelinin ne oldu¤unu görebilmiflti.

O sözlerini tam bitirmiflti ki kral›n muhaf›zlar› Aman'› Ester'in partisine yetifltirmek için
geldiler.
Ester'in ikinci partisi bafllad›. "Söyle bana kraliçem," diye sordu Ahaflverofl. "Arzun nedir?"
diye sordu. "Kraliyetimin yar›s›na kadar›n› bile sana vermeye haz›r›m."
"fiimdi aç›klayaca¤›m," diye cevaplad› Ester. "‹ste¤im kendim için de¤il, halk›m için. Benim
halk›m› yok etmek isteyen kötü bir insan var. Lütfen kral›m, halk›m› kurtar!"
"Kim böyle bir fleye cüret eder?" diye kükredi kral.
"fiu kötü adamdan baflkas› de¤il! ‹flte... Aman!"
Kral›n yüzü öfkeyle burufltu. Aman can›n›n ba¤›fllanmas› için yalvarmaya bafllam›flt›.
Saray hizmetkârlar›ndan biri olan Harvona, Aman'›n daha yeni haz›rlam›fl oldu¤u dara¤ac›n›
gösterip "‹flte, Aman, kral›n hayat›n› kurtarm›fl olan Mordehay'› öldürmeyi bile tasarlam›flt›,"
dedi.
"Götürün Aman'›!" diye ba¤›rd› kral, "ve onu o dara¤ac›na as›n."
Aman as›ld›ktan sonra Ester Mordehay'› krala getirdi ve onun kuzeni oldu¤unu söyledi.
Ahaflverofl, "Aman'›n tüm mallar›n› size veriyorum," dedi Ester ile Mordehay'a. Kral kraliyet
mührünü tafl›yan yüzü¤ünü Mordehay'a vererek onu ülkedeki en güçlü kifli haline getirdi.
Ancak Aman'›n Yahudiler'i öldürme konusundaki hükmü halen geçerlili¤ini koruyordu.
Bu yüzden Ester tekrar Ahaflverofl'a gidip ondan halk›n› kurtarmas›n› istedi. Kral,
Mordehay'la Ester'in yeni bir kararname yazabileceklerini söyledi.
Mordehay'la Ester, ülkenin her yan›na yeni bir mektup göndererek herkese, 13 Adar
tarihinde, yani Aman'›n tüm Yahudiler'i öldürmeyi planlad›¤› günde, Yahudiler'in kendilerini
savunabileceklerini bildirdiler. Kendilerine sald›ran kiflilerle savaflmaya haklar› vard›.
O gün geldi¤inde her flehirdeki Yahudiler kendilerini savunmak için bir araya topland›lar
ve kendilerini öldürmek isteyen düflmanlar›n› ma¤lup ettiler. fiuflan'da, aralar›nda Aman'›n
on o¤lunun da bulundu¤u 500 kifli yenilgiye u¤rat›ld›.

Biliyor muydunuz??
fiuflan'da yenilgiye u¤rat›lan 500 kiflinin hepsi
Amalek'in soyuna mensuptu.
Aman Nisan ay›nda, Pesah bayram› içinde as›ld›.
Yahudiler'in kendilerini savunduklar› gün ise,
bundan yaklafl›k 11 ay sonra, 13 Adar günüydü.
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Pers ‹mparatorlu¤u'nun geri kalan k›s›mlar›nda kesin olarak ma¤lup edilen düflmanlar›n
say›s› ise 75.000'di.
Tüm bunlar 13 Adar günü olmufltu. Ertesi gün, yani 14 Adar'da Yahudiler dinlendiler ve
bunu birbirlerine hediyeler verip fakirlere yard›m ederek mutlu bir gün olarak kutlad›lar.
Baflkent fiuflan'da Ester, Yahudiler'in kendilerini 14 Adar'da da savunmalar› için izin
istedi. Ayr›ca Aman'›n on o¤lunun da, Aman'›n Mordehay için haz›rlam›fl oldu¤u dara¤ac›na
as›lmalar›n› istedi. O flehrin içinde mücadele 14 Adar gününde de devam etti ve düflmanlar
yenilgiye u¤rat›ld›ktan sonra 15 Adar'da kutlama yap›ld›.
Hahamlar›m›z 14 Adar tarihinin Purim ad› alt›nda bir bayram olarak kutlanmas›na karar
verdiler. fiuflan'da ve Bene-Yisrael'in Yeoflua'n›n komutas›nda Erets-Yisrael'e girdikleri
dönemde çevresi surlarla çevrili olan di¤er flehirlerde bayram›n 15 Adar'da kutlanmas›na
karar verildi. Yeruflalayim böyle bir flehirdir.
Tanr›, Yahudiler'i bir kez daha kurtarm›flt›.

Yak›n Bir Bak›fl
Her ne kadar Tanr›'n›n ‹smi Megila'da hiç geçmese
de, O'nun tüm olaylar› yönetti¤ini görmek zor
de¤ildir. Hiçbir fley rastlant›yla meydana gelmifl
de¤ildir. Hepsini Tanr› planlam›flt›r.

Yak›n Bir Bak›fl
"Purim" sözcü¤ü "zarlar" anlam›na gelir. Aman,
Yahudiler'i yok etmek için gün belirlerken çekti¤i
kuray› zarlar arac›l›¤›yla yapm›flt›. Ancak kendi
kazd›¤› kuyuya düfltü¤ü için bu bayram da Purim
olarak adland›r›lm›flt›r.
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Yak›n Bir Bak›fl
Yahudiler'in on üç Adar'da öldürülmeleri emredilmiflken, daha
sonra alınan kararla Yahudiler'in kendilerini savunmak için
düflmanlar›n› öldürebilecekleri ferman› ç›km›flt›r. Zaferi on dört
Adar'da kutlam›fllard›r ve Purim bayram› da bu tarihe sabitlenmifltir.
Baflkent fiuflan'da ise savafl ve zafer on dört Adar'da olmufl, kutlama
da on befl Adar'da yap›lm›flt›r. Bu nedenle on befl Adar tarihi
Purim fiuflan olarak adland›r›l›r.
Hahamlar›m›z bir kural koyarak, fiuflan gibi etraf› surlarla çevrili
olan flehirlerde Purim'in on befl Adar tarihinde kutlanmas›n›
kararlaflt›rm›fllard›r. Ancak o zamanlarda Erets-Yisrael y›k›nt› halindeydi
ve Hahamlar›m›z bu özel statünün sadece Erets-Yisrael'in d›fl›ndaki
flehirlerde olmas›n› istememifllerdi. Bu nedenle kanunu flöyle
genifllettiler: Bene-Yisrael'in Erets-Yisrael'i [Purim olaylar›ndan 900
y›l kadar önce] Yeoflua'n›n önderli¤inde fethettikleri dönemde etraf›
surlarla çevirili olan her flehirde, Purim, on dört de¤il, t›pk› fiuflan'da
oldu¤u gibi on befl Adar'da kutlanacakt›. Yeruflalayim, o zamanlarda
etraf›n›n surlarla çevrili oldu¤undan emin oldu¤umuz flehirlerden
biridir ve Purim orada sadece fiuflan Purim olarak on befl Adar
tarihinde kutlan›r. [‹stanbul'un ve ‹zmir'in o zamanlarda surlarla
çevrili olma ihtimali oldu¤u için, ‹stanbul'da ve ‹zmir'de Purim
normal tarihinde yani on dört Adar'da kutlanmas›na ra¤men, on
befl Adar'da da Megila okuma gelene¤i vard›r, ama flüphe nedeniyle
bu yap›l›rken beraha söylenmez.]

Biliyor muydunuz??
Yahudiler s›k›nt›l› zamanlarda oruç tutarlar.
Burada da Kraliçe Ester, Kral Ahaflverofl'la
konuflmaya gitmeden önce Yahudiler'in üç
gün ve üç gece boyunca oruç tutmalar›n›
istemiflti. Her ne kadar bu oruç Adar ay›nda
de¤il Nisan ay›nda idiyse de, biz orucu
Purim bayram›ndan hemen önceki gün
tutar›z, çünkü Ester'in krala gitmesiyle
gerçekleflen kurtuluflu kutlad›¤›m›z zaman
Adar ay›na rastlayan Purim'dir.

1. Purim, Adar ay›n›n on dördünde

kutlan›r. Hahamlar›m›z Adar ay›n›n,

Yahudiler için çok nefleli bir ay

oldu¤unu ö¤retirler.

2. Adar ay›n›n on üçüncü gününde oruç

tutulur. Bu oruca Taanit Ester ad›

verilir.
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Biliyor muydunuz??
Al Anisim bize Purim mucizesini - Aman'›n
Yahudiler'i nas›l yok etmek istedi¤ini, ancak
Tanr›'n›n bizi kurtar›p onlar› kazd›klar› çukura
nas›l düflürdü¤ünü - anlatan bir parçad›r.

Biliyor muydunuz??
Megila, Purim olaylar›n› anlat›r. ‹nsanlar
Aman'›n ismini duyduklar›nda ayaklar›n›
yere vurarak ya da baflka bir flekilde gürültü
yaparlar. Amaç "Aman'›n ismini silmek"tir.
Aman, Amalek adl› bir ulusun soyundan
geliyordu ve bu ulus, M›s›r Ç›k›fl›'ndan beri
hep Yahudiler'e düflmanl›k etmiflti. Megila'y›
okuyan kifli, Aman'›n on o¤lundan oluflan
listeyi tek nefeste okur. Bunun sebebi,
hepsinin ayn› zamanda as›lm›fl olmalar›d›r.

             Biliyor muydunuz??
             Bu yar›m flekellik ba¤›fl, Bet-Amikdafl döneminde,
            toplumsal korbanlar›n sat›n al›m› için Adar ay› içinde
            herkesin yapt›¤› yar›m flekellik ba¤›fl›n an›s›na yap›l›r.
              fiekel belirli bir a¤›rl›k birimidir. Ama ayn› zamanda
            para birimidir. Bu nedenle birçok yerde verilecek
paran›n miktar›, o ülkedeki para biriminin yar›s› olarak
hesaplan›r. Örne¤in yar›m dolar, yar›m euro gibi. Ancak bu
her yerde ayn› de¤ildir ve hesap yar›m flekel a¤›rl›¤›ndaki
saf gümüfle göre de yap›l›r.

5. Purim'de Amida duas›na ve Birkat

Amazon'a (yemek sonras›nda söylenen

beraha) "Al Anisim" ad› verilen bir parça

eklenir.



Biliyor muydunuz??
Miflloah Manot ve Matanot Laevyonim
mitsvalar›ndan hem erkekler hem de kad›nlar
sorumludur. Hahamlar›m›z, Purim gününde,
fakirlere para arma¤anlar› vermenin, çok lüks
Miflloah Manot ya da ziyafetlerden daha önemli
oldu¤unu ö¤retirler.
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Biliyor muydunuz??
Purim gününde yenen bu nefleli ziyafete
Seudat Purim (Purim ziyafeti) ad› verilir.

6. Purim'de en az iki arkadafl›m›za, yenmeye haz›r
olan iki yiyecek göndermek gerekir. Buna Miflloah
Manot (yiyecek göndermek) ad› verilir. Bunun
yan›nda en az iki fakir insana para fleklinde
arma¤an verilmelidir. Buna da Matanot Laevyonim
(fakirlere arma¤anlar) ad› verilir.

7. Purim, nefleyle, ziyafetle ve flarapla kutlan›r.

8. Bir baflka gelenek de, özellikle çocuklar›n
Purim gününde farkl› giysiler giymeleri ve
maskeler takmalar›d›r. Baz› yerlerde bu,
maskeli balo ya da k›yafet balosu gibi bir
kutlama fleklinde yap›l›r.

Biliyor muydunuz??
Baz›lar›na göre, bu k›yafet de¤iflikli¤inin sebebi fludur: Purim mucizesi di¤er tüm mucizelere göre farkl› bir
özellik tafl›r. Bir mucize oldu¤u bellidir, ama Tanr›'n›n bu mucizelerdeki Eli "gizlidir". Megila'n›n hiçbir
yerinde Tanr›'n›n ‹smi geçmemektedir ve her fley do¤alm›fl gibi görünen bir plan›n parças›d›r. Bunu akl›m›zda
tutmak için kostümlerimizin arkas›na "gizleniriz".
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ocuklar›n yabanc› bir ülkede yabanc› konumunda olacak," dedi Tanr›, Avraam
Avinu'ya. "Orada köle olacaklar ve ac› çekecekler. Tüm bunlar dört yüz y›ll›k bir

süre içinde gerçekleflecek. Sonunda özgürlüklerine kavuflacaklar ve zengin olacaklar.
Ayr›ca Ben, onlar› kölelefltiren ulusu cezaland›raca¤›m."
Bundan yaklafl›k iki yüz yirmi y›l sonra, aralar›nda Avraam'›n torunu Yaakov ile çocuklar›n›n
yaflad›¤› yer olan Kenaan topraklar›n›n da bulundu¤u birçok ülkede k›tl›k bafl gösterdi.
Yaakov ile o¤ullar›, aç kalmamak için M›s›r'a geldiler ve M›s›r'daki Goflen adl› bölgeye
yerlefltiler.

“

       Biliyor muydunuz??
                          Yahudiler'in M›s›r'a gelifl serüveni bunun 22 y›l öncesinden bafllam›flt›r. O zaman Yaakov'un o¤ullar›, kardeflleri
                             Yosef'i köle olarak satm›fllard› ve Yosef M›s›r'a getirilmiflti.
                          M›s›r'da Yosef haks›z yere bir suçla suçlanm›fl ve hapse at›lm›flt›. Oradayken Paro'nun [yani M›s›r Firavunu'nun]
iki hizmetkâr›n›n rüyalar›n› do¤ru bir flekilde aç›klam›flt›. Daha sonralar› Paro kimsenin aç›klayamayaca¤› bir rüya görmüfl, Paro'ya
Yosef'in rüya aç›klama yetene¤inden bahsedilince Yosef Paro'nun rüyas›n› yorumlamak üzere onun huzuruna ç›kart›lm›flt›.
Yosef, M›s›r'da yedi y›l bolluk olaca¤›n›, ama ard›ndan yedi k›tl›k y›l›n›n gelece¤ini söylemiflti. Paro'ya ilk yedi y›lda yiyecek
depolanmas›n› tavsiye etmiflti, çünkü bu sayede k›tl›k y›llar› geldi¤i zaman yemek ve baflkalar›na satmak için yeterli yiyecekleri
olacakt›. Paro Yosef'in çok ak›ll› biri oldu¤unu görünce onu ülkenin baflbakan› konumuna getirmiflti. Daha sonralar› Yaakov ile
o¤ullar› M›s›r'a geldiklerinde Yosef onlar› Goflen bölgesine yerlefltirdi ve tüm ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› sa¤lad›.

Y›llar geçip Yaakov'un tüm o¤ullar› öldükten sonra, M›s›r'›n bafl›na yeni bir kral geçti.
Yosef'in M›s›r için yapm›fl oldu¤u büyük iyiliklere, Yosef'in M›s›r'› k›tl›ktan kurtar›p, depolanan
yiyeceklerin sat›lmas›yla ülkeye büyük zenginlik kazand›rm›fl olmas›na ald›rm›yordu.
"Çok fazla Yahudi var," diye flikâyet ediyordu Paro dan›flmanlar›na. Tanr›, Yahudiler'i o
kadar bereketli k›lm›flt› ki, bir kad›n bir kerede alt› çocuk birden do¤uruyordu! "Gelin
Yahudiler'den daha ak›ll› davranal›m," dedi Paro, "ve onlar› kendi kölelerimiz haline getirelim."
Dedi¤i gibi yapt›. Yahudiler M›s›r'da kölelefltirildiler ve çok a¤›r ifllerde çal›flt›r›lmaya
bafllad›lar.
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Biliyor muydunuz??
Paro, Yahudi ebelere, Yahudi erkek bebekleri do¤duklar› anda öldürmelerini emretmiflti. Ancak iki Yahudi ebe olan
Yoheved ile k›z› Miryam bu emri dinlemediler. Gerekçe olarak da Paro'ya "Yapabilece¤imiz bir fley yok," dediler.
"Yahudi kad›nlar çok ak›ll›. Biz oraya ulaflmadan önce hemen k›rlara kaç›p bebeklerini orada do¤uruyorlar." Yoheved
ile Miryam'›n bu cesur davran›fllar› sayesinde birçok Yahudi bebe¤in yaflam› kurtulmufltu. Paro, Yahudi ebelerden
yard›m göremeyince, tüm Yahudi erkek bebeklerin Nil Nehri'ne at›l›p bo¤ulmas› emrini verdi.

Ama M›s›rl›lar hâlâ endifleliydi. Aralar›nda gittikçe daha çok Yahudi'nin yaflamakta oldu¤unu
görüyorlard›. Bir gün Paro'nun astrologlar› flok edici bir kehanette bulundular: "Yahudiler'i özgürlü¤e
kavuflturup M›s›r'dan ç›karacak bir bebe¤in do¤mak üzere oldu¤unu görüyoruz!" dediler.
"Buna izin veremeyiz!" diye ba¤›rd› kral. "Bundan böyle do¤an tüm Yahudi erkek bebekler Nil
Nehri'ne at›l›p bo¤ulacaklar."

Bir gece Yoheved, yani bahsi geçen ebe, bir erkek çocuk dünyaya getirdi. "Bebe¤imizle ne
yapaca¤›z?" diye sordu Yoheved, kocas› Amram'a. "M›s›rl› askerler onu mutlaka bulup Nil
Nehri'ne atacaklar!"
Yine de Yoheved, bebe¤i üç ay boyunca evinde gizlemeyi baflard›. Ama durum çok tehlikeli bir
hal al›nca bebe¤i bir sepetin içine yerlefltirdi ve bu sepeti Nil Nehri'ne b›rakt›. "Tanr›'ya onu
korumas› için dua edelim," diye düflündü Yoheved.
Miryam, bu küçük sepet içinde nehirde yüzen bebe¤e ne olaca¤›n› merak ediyordu. Onu gözden
kaç›rmadan takip etmeye bafllad›.
Paro'nun k›z› olan Bitya o s›rada nehirde y›kanmaya gidiyordu. Sepeti görünce hizmetkârlar›na
"Oradaki fley de ne?" diye sordu. Bitya kolunu uzat›p sepeti yakalad›. ‹çinde a¤lamakta olan
çok tatl› bir bebek gördü. Onun Yahudi oldu¤unu hemen anlam›flt›. Bitya küçük bebe¤e ac›d›.
Bitya hizmetkârlar›na bebe¤e yemek vermelerini emretti, ama bebek yemek istemiyordu.
Sonra tüm bunlar› uzaktan izlemekte olan Miryam, Bitya'n›n yan›na geldi ve "Bu bebe¤i
emzirecek bir Yahudi kad›n getirmemi ister misiniz?" diye sordu. Bitya kabul edince Miryam
Yoheved'i getirdi ve Yoheved bebe¤i kendi evine götürerek Bitya ad›na büyüttü.
Bebek biraz büyüdü¤ü zaman tekrar Bitya'n›n yan›na, yani Paro'nun saray›na getirildi. "Ona
Mofle ismini verece¤im," dedi Bitya, "çünkü bu sözcük 'sudan çekilmifl' anlam›na geliyor ve bu
bebek de sudan çekildi."

Biliyor muydunuz??
Mofle dünyan›n yarat›l›fl›na göre 2368 y›l›nda
7 Adar tarihinde do¤mufltur.
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Mofle, kraliyet saray›nda bir prens olarak büyütüldü. Oradakiler onunla oynamaya
bay›l›yordu. Bir keresinde, henüz çok küçük bir çocukken Paro'nun kuca¤›nda oturmaktayd›.
Birden Mofle Paro'nun tac›n› kap›p kendi bafl›na koydu.
Tüm dan›flmanlar ve hizmetkârlar floka girmiflti. "Bu, Mofle'nin ileride Paro'ya isyan
edece¤inin bir iflareti olabilir!" diyorlard›.
Çocu¤un gerçekten ne yapt›¤›n›n fark›nda olup olmad›¤›n› anlamak için bir test yapmaya
karar verdiler. Bir tepsinin bir k›sm›na alt›n, bir k›sm›na da yanan kor parçalar› koydular,
sonra da tepsiyi Mofle'nin önüne yerlefltirdiler. "Bakal›m neyin gerçekten de¤erli oldu¤unu
mu biliyor, yoksa sadece parlak fleyleri seviyor diye mi böyle davrand›," dediler. "E¤er alt›n›
al›rsa, Paro'nun tac›n› bilinçli olarak kapt›¤› ortaya ç›kacak."
Mofle elini önce alt›na do¤ru uzatt›, ama o s›rada bir melek gelip elini yanan korlara do¤ru
itti. Mofle böylece bir kor parças› ald› ve can havliyle bunu a¤z›na götürünce dili yand›. O
zamandan itibaren Mofle düzgün konuflamamaya bafllad›.
Mofle büyüyüp genç bir delikanl› oldu. Yahudi oldu¤unu biliyordu ve kardeflleri olan di¤er
Yahudiler'in nas›l bir yaflam sürdüklerini görmek istiyordu. Bir gün kölelerin aras›nda
yürüyüfle ç›kt›. M›s›rl› bir adam›n, Yahudi bir köleyi ac›mas›zca dövdü¤üne flahit oldu.
Mofle hemen araya girdi ve M›s›rl›'y› öldürdü. Ertesi gün Mofle tekrar ç›kt› ve bu kez iki
Yahudi'nin kavga etti¤ini gördü. Bu iki adam›n ismi Datan ve Aviram'd›. Pek iyi insanlar
de¤illerdi. "Ne yapacaks›n bize?" dedi Datan. "O M›s›rl›'y› öldürdü¤ün gibi bizi de mi
öldüreceksin?"
Olay Paro'nun da kula¤›na geldi. M›s›rl›'y› öldürdü¤ü için Mofle'nin idam edilmesine karar
verdi. Mofle durumu fark edince art›k M›s›r'da kalmas›n›n mümkün olmad›¤›n› anlad›.
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Biliyor muydunuz??
Mofle'nin gördü¤ü yanan çal›l›k Sinay
Da¤›'ndayd›. Tanr› daha ileride
Yahudiler'e Tora'y› burada verecekti.

Yak›n Bir Bak›fl
Tanr›, Mofle'ye ilk olarak yanan bir çal›l›ktan konuflmufltur.
Çal›l›k a¤açlar›n en bodurudur. Ayr›ca Tanr› daha ileride
Tora'y› verirken Kendisi'ni halka Sinay Da¤›'nda göstermifltir.
Sinay da¤› da da¤lar›n en alça¤›d›r. Bu flekilde Tanr› bize
alçakgönüllü olman›n önemini ö¤retmeyi amaçlam›flt›r.

Böylece Mofle M›s›r'dan kaç›p Midyan'a geldi. Orada, bir grup çoban›n, kuyudan su çekmek
isteyen baz› k›zlar› kovmaya çal›flt›klar›n› gördü. Mofle hemen araya girip k›zlar› o çobanlardan
kurtard› ve onlar›n sürülerine su verdi. Bunlar, Midyan reisi Yitro'nun k›zlar›yd›. Mofle daha
sonra bu k›zlardan biri olan Tsipora ile evlendi.
M›s›r'da ise Yahudiler'in durumu her gün daha da kötüye gidiyordu. Kendilerini kurtarmas›
ve M›s›r'dan ç›karmas› için sürekli olarak Tanr›'ya dua etmekteydiler. Tanr› onlar›n dualar›n›
iflitti. Art›k Yahudiler'i kurtarmak için gönderece¤i elçisini seçme vakti gelmiflti.
Bir gün, Mofle çölde kaybolmufl küçük bir kuzuyu takip ederken, yanar gibi görünen bir çal›l›¤a
rastlad›. Ama bir gariplik vard›. Ateflle kapl› olmas›na ra¤men bu çal›l›k yanm›yordu! Mofle
ne oldu¤unu merak ederek çal›l›¤a yaklaflt›. Aniden çal›l›¤›n içinden gelen bir Ses duydu.

"Mofle; Mofle," diye ça¤›rd› Ses.
"Buraday›m," diye cevap verdi Mofle.
"Daha yaklaflma," diye uyard› Ses. "Ayakkab›lar›n› ç›kar. Üzerinde durdu¤un toprak
kutsald›r! Ben senin atalar›n›n Tanr›s›'y›m: Avraam'›n Tanr›s›, Yitshak'›n Tanr›s› ve
Yaakov'un Tanr›s›."
Mofle büyük bir korkuya kap›lm›flt›. Atefller içindeki çal›l›¤a bakmaktan korkuyordu.
"M›s›r'daki Halk›m›n çekti¤i ac›lar› gördüm," dedi Tanr›. "Onlar› M›s›r'dan ç›kar›p süt ve
bal akan bir ülkeye getirece¤im. Ve seni Paro'ya Benim elçim olarak gitmekle
görevlendiriyorum. Halk›m› M›s›r'dan sen ç›karacaks›n."
"Ama ben kimim ki, Paro'ya gideyim?" dedi Mofle.
"Yan›nda olaca¤›m," dedi Tanr›. "Sadece git ve halka, onlar› kurtarmak üzere seni
gönderdi¤imi bildir. Ama flunu bil ki, Paro Halk›m› kolayl›kla göndermeyecek. Sonunda
bunu sa¤lamak için M›s›r'a karfl› büyük mucizeler gerçeklefltirece¤im."

Biliyor muydunuz??
Mofle'nin elinde bir asa vard›. Bu asa ilk olarak Adam
Ariflon'a aitti. Sonra nesilden nesle aktar›larak Avraam,
Yitshak ve Yaakov'a kadar ulaflm›flt›. Daha sonra asa bir
flekilde Mofle'nin eline geçti. ‹leride Mafliah geldi¤inde de
elinde bu asa olacakt›r.
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Mofle bu göreve lay›k olmad›¤›n› iddia etti¤i için, Tanr›, Yahudiler'e ve Paro'ya konuflmas› için
Mofle'nin a¤abeyi Aaron'u da onunla gönderdi.
Mofle ile Aaron Paro'nun saray›na ulaflt›lar. "Yisrael'in Tanr›s› olan A-fiem, bizi size elçi olarak
gönderdi. Size, Halk›n›n, M›s›r'dan ç›k›p çölde O'na ibadet etmelerine izin vermenizi emrediyor!"

Biliyor muydunuz??
Paro'nun saray›na geldiklerinde Mofle
80, Aaron ise 83 yafl›ndayd›.

Paro gülmeye bafllad›. "Sizin
Tanr›n›z kim ki, O'nun
sözünü dinleyeyim?" Bu

görüflmeden sonra Paro Yahudiler'e verilen ifllerin daha da a¤›rlaflt›r›lmas›n›
emretti. Onlar›n tembel olduklar›n› ve iflten kaçmak için bahaneler
arad›klar›n› öne sürdü. "M›s›r'dan ç›kmak istiyorlar öyle mi? Ben onlara
gösteririm!" dedi.
O zamana kadar M›s›rl›lar, tu¤lalar›n üretiminde kullan›lan samanlar›
Yahudiler'e kendileri sa¤l›yorlard›. Ama flimdi Paro onlar›n daha da a¤›r
çal›flt›r›lmas›n› emretti: "Onlara saman vermeyin. Gereken saman› kendileri
toplas›nlar ve daha önce ürettikleri tu¤la miktar›n› da aynen üretsinler."
Bu olay, baz› Yahudiler'in Mofle ile Aaron'a k›zmalar›na yol açt›. "Bizi
kurtarmaya m› geldiniz?" diye yak›nd›lar. "Sizin yüzünüzden daha da a¤›r
çal›fl›yoruz!"
Sonra Tanr›, Mofle'ye, yak›nda M›s›r'›n üzerine büyük felaketler getirece¤ini
ve Paro'yu, Yahudiler'i serbest b›rakmaya zorlayaca¤›n› bildirdi.
Tanr› Mofle'ye flöyle dedi: "Aaron'a, asas›n› Nil Nehri'ne do¤ru uzatmas›n›
ve ona vurmas›n› emret. M›s›r'daki tüm sular kana dönüflecek! Bardaklar›na
koyduklar› sular bile!"
Aaron asas›yla nehre vurdu ve M›s›r'daki tüm sular kana dönüfltü. Sudaki
tüm bal›klar öldü ve etrafa berbat bir koku yay›ld›. Bu felaket yedi gün sürdü.

Biliyor muydunuz??
Yahudiler'e ait olan sular kana dönüflmemiflti. M›s›rl›lar Yahudiler'in suyunu zorla
ald›klar› zaman o da kana dönüflüyordu; ama bunun için para verdikleri zaman su
olarak kal›yordu. Tanr› bu felaketi getirmek için nehre vurma emrini Mofle'ye de¤il
Aaron'a vermiflti. Çünkü nehir Mofle'yi bebekli¤inde korumufl, Mofle bir sepet içinde
nehirde güven içinde yüzmüfltü. Bu nedenle Mofle'nin nehre vurmas› do¤ru olmazd›.
Bu, biri bize iyilik yapt›¤› zaman ona flükran duymam›z gerekti¤ini ö¤retir.

Tanr›, M›s›r'a toplamda on felaket göndermifltir: 1) kan 2) kurba¤alar 3)
bitler 4) vahfli hayvanlar 5) çiftlik hayvanlar›n› etkileyen bir salg›n hastal›k
6) ç›banlar 7) dolu 8) çekirgeler 9) karanl›k 10) behorlar›n ölümü. [Not:
Bir annenin do¤an ilk çocu¤u erkekse, ona behor ad› verilir.]
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Biliyor muydunuz??
Mayalanmadan piflirilen bu yass› ekme¤e matsa
ad› verilir. Pesah'ta, M›s›r'dan ne kadar h›zl› bir
flekilde ç›kt›¤›m›z› an›msamak için matsa yeriz.
Pesah'ta M›s›r'dan ç›kan yirmi ile altm›fl yafl
aras›ndaki Yahudi erkeklerin say›s› alt› yüz bin
civar›ndayd›. Buna yafll›lar›, kad›nlar› ve çocuklar›
da eklersek, M›s›r'dan ç›kan halk yaklafl›k üç milyon
kifli civar›ndayd›.

Biliyor muydunuz??
15 Nisan gecesi, Tanr› M›s›rl›lar'›n tüm behorlar›n›
tam gece yar›s›nda öldürmüfltür.

Sonunda, onuncu beladan sonra Paro Mofle'yi
ça¤›r›p emretti: "Hemen M›s›r'› terk edin,
hepiniz!"

              Yak›n Bir Bak›fl
                Yahudiler'e Korban Pesah ad› verilen bir korban gerçeklefltirmeleri emredilmifltir. Bir kuzuyu kesip kan›n›
              kap›n›n pervazlar›na süreceklerdi. Sonra da M›s›rl› behorlar›n öldü¤ü onuncu bela s›ras›nda, Tanr›, bu
            kan iflaretini tafl›yan evleri atlayacakt›. Korban›n eti de 15 Nisan'da M›s›r'dan ç›k›fllar›ndan önceki gece Pesah
yeme¤i s›ras›nda yenecekti.
Bu bayrama Pesah ad› verilir. Bu sözcük "bir fleyi atlama" anlam›na gelir. Bu isim verilmifltir, çünkü Tanr› M›s›rl› behorlar›
öldürdü¤ü s›rada Yahudiler'in evlerini atlam›flt›r.
Yahudiler'in kuzular› kesmeleri büyük cesaret isteyen bir fleydi, çünkü M›s›rl›lar kuzuya taparlard› ve onlar›n tanr› sayd›klar›
bir hayvan›n kesilmesine sert bir tepki verebilirlerdi.

Mofle Yahudiler'e flöyle demiflti: "Özgürlük vaktimiz gelmifltir. Tanr› bizi M›s›r'dan Kuvvetli
Eli ve Uzanm›fl Kolu ile ç›karacak ve Erets-Yisrael'e getirecek."
M›s›rl›lar Yahudiler'i M›s›r'› terk etmeye resmen zorlam›fllard›r. O kadar ki, Yahudiler'in,
açt›klar› hamurun mayalanmas›n› bekleyecek kadar bile zamanlar› olmam›flt›r. Bu nedenle
hamur, ekmek fleklinde kabaramam›fl matsa olarak kalm›flt›r.

                      Yak›n Bir Bak›fl
                            Tanr›, Avraam'a Yahudiler'in 400 y›l
                            boyunca yabanc› olarak yaflayacaklar›n›
                           söylemiflti. Ancak Tanr›, Yahudiler'i
                        M›s›r'dan, orada sadece 210 y›l yaflad›ktan
sonra ç›karm›flt›r. Tanr› çok merhametli ve iyiliksever oldu¤u
için, bu 400 y›l›n say›m›na Yitshak'›n do¤umundan itibaren
bafllam›flt›r. Ayr›ca M›s›rl›lar Yahudiler'i o kadar a¤›r
çal›flt›rm›fllard› ki, bu 210 y›l, 400 y›ll›k çal›flmaya bedeldi.

Yahudiler ülkeyi terk ettikten sonra, Paro fikrini de¤ifltirdi. "Ne yapt›k biz?" diye ba¤›rd›.
"Yahudiler'in ülkemizi terk etmelerine nas›l izin verdik? Bizim için tüm bu iflleri flimdi
kim yapacak?" Böylece Paro, kendi arabas›n› bizzat haz›rlayarak ordusunun önüne geçti.
M›s›r'›n bütün savafl arabalar› da dâhil olmak üzere, ordusunun tümüyle birlikte Yahudiler'i
takibe bafllad›.
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Biliyor muydunuz??
Yahudiler M›s›r'dan ç›kt›klar› anda, onlara yol göstermek üzere önlerinde
mucizevî bir bulut sütunu belirmiflti. Halk Deniz'in k›y›s›nda kamp kurdu¤u
s›rada bu bulut, arkalar›ndan takip eden M›s›r ordusu ile aralar›nda engel
oluflturacak flekilde halk›n arkas›na geçti. Bulut, M›s›rl›lar'a tam bir karanl›k
getirdi¤i gibi, onlar›n att›klar› ok ve manc›n›k tafllar›n› da engelliyordu.

Yak›n Bir Bak›fl
Deniz, her kabilenin
kendi patikas›ndan
geçebilece¤i flekilde on
iki farkl› patika fleklinde
yar›lm›flt›r.

Bene-Yisrael Sazl›k Denizi'nin k›y›s›nda kamp kurmufllard›. Paro'nun ordusunun yaklaflt›¤›n›
gördüklerinde korkuya kap›ld›lar. "Kaçacak yerimiz yok," diye hayk›rd›lar Mofle'ye. "Arkam›zda
M›s›rl›lar var, önümüzde ise Deniz. ‹ki yan›m›z ise çöl! Neden bizi M›s›r'dan ç›kard›n? Çölde
öylesine ölelim diye mi?"
"Korkmay›n!" diye emretti Mofle. "Tanr› bu savafl› sizin ad›n›za Bizzat gerçeklefltirecek. fiimdi
O'nun gerçek kuvvetini ve görkemini göreceksiniz."
Sonra Mofle asas›n› denizin üzerine do¤ru uzatt›. Kuvvetli bir do¤u rüzgâr› gece boyunca esti.
Sonra Mofle halka denize do¤ru yürümelerini söyledi. Yeuda kabilesinin lideri Nahflon suya
atlad› ve sular burnuna ulaflacak derinli¤e gelene kadar yürüdü - ve o anda deniz yar›ld›.
Yahudiler Sazl›k Denizi'ni kuru topra¤a basarak geçtiler.

                    Biliyor muydunuz??
                    Yahudiler'in Sazl›k Denizi'ni geçtikleri
                   günün tarihi 21 Nisan'd›. Bu, Pesah'›n
                     yedinci gününe rastlar.Denizi geçtikten
                       sonra Yahudiler Tanr›'y› övme amac›yla
bir flark› söylediler. Sonra Mofle'nin ablas› Miryam
da kad›nlara liderlik etti ve birlikte Tanr›'ya övgü
dolu flark›lar söylediler.
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M›s›r ordusu Yahudiler'in arkas›ndan, kurumufl olan deniz yata¤›na girdiler. Tüm Yahudiler
denizden ç›kt›ktan sonra Tanr›, Mofle'ye "Elini bir kez daha Deniz'e do¤ru uzat," diye
emretti. Mofle bunu yapar yapmaz sular eski haline döndü ve M›s›r ordusu tamamen yok
oldu.
Mofle halka, denizi yar›p onlar› M›s›rl›lar'dan kurtarm›fl olan Tanr›'y› öven bir flark›
söylemekte öncülük etti.
Pesah, M›s›r'dan ve kölelikten kurtuluflumuzu kutlad›¤›m›z manevi bir bayramd›r. Ancak
ayn› zamanda k›fl boyunca büyüyen tah›l ürünlerinin art›k olgunlaflt›¤› ve meyve a¤açlar›n›n
tomurcuklanmaya bafllad›¤› bir zamand›r. Hahamlar›m›z, bu dünyadaki baflar›m›z›n
tamamen Tanr›'n›n gönderece¤i berekete ba¤l› oldu¤unu ö¤retirler. Bunu görmek için bir
çiftçinin ürünlerinden daha iyi bir yer yoktur. Çiftçi, Tanr›'n›n ya¤mur ve uygun hava
flartlar› vermesine ihtiyaç duyar. Ayn› flekilde bu dünyadaki tüm baflar›lar›m›z da sadece
Tanr›'n›n bereketinden kaynaklan›r.
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1. Pesah'ta Yahudiler M›s›r'daki kölelikten kurtuluflu kutlarlar. Tora bize Pesah'›n Nisan
ay›n›n on beflinde bafllad›¤›n› ö¤retir. Bu, Tanr›'n›n bizi M›s›r'dan ç›kard›¤› tarihtir.

2. Pesah'tan önce Maot Hitim adl› yard›m
yap›l›r. Bu, Pesah bayram› için gereken
yiyece¤i temin etmekte zorlanan kiflilere
yap›lan özel bir tsedaka türüdür.

Biliyor muydunuz??
Maot Hitim sözleri "bu¤day paras›" anlam›na
gelir. Bu özel tsedakan›n bu ismi almas›n›n
sebebi, Pesah öncesinde (genelde bu¤day
unuyla yap›lan) matsan›n ve Pesah için gereken
di¤er yiyeceklerin al›nabilmesidir.

Yak›n Bir Bak›fl
Kendimiz mutlu ve doygun oldu¤umuz zamanlarda
bizden daha az fleye sahip olan kiflilerin de bizim
gibi mutlu ve doygun olmalar›n› sa¤lamam›z
gerekir. Sadece kendimizi düflünmemeliyiz;
baflkalar›n›n ihtiyaçlar›n› da karfl›lamal›y›z.
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Biliyor muydunuz??
Baz› cemaatlerde arama s›ras›nda bir tüy ile
tahta bir kafl›¤›n kullan›lmas› gelenektir. Tüy,
bir hamets bulursak onu ve tüm k›r›nt›lar›n›
kafl›¤›n içine süpürmek içindir. Tüm hametsi
toplad›ktan sonra, bunlar›, kafl›¤› ve tüyü,
ertesi sabah yak›lmak üzere bir kenara koyar›z.

Yak›n Bir Bak›fl
Pesah boyunca, hiç hamets
yemiyorsak bile, hamets olan hiçbir
fleye sahip de olamay›z. Pesah öncesi
yap›lan temizlik basit bir bahar
temizli¤i de¤ildir. Bu temizli¤in temel
amac›, mitsvay› en iyi flekilde yerine
getirmektir.

3. Pesah'tan önce evimizi iyice temizleyerek her türlü
hametsten ar›nd›r›r›z. Hamets, içinde mayalanm›fl
tah›ldan yap›lm›fl yiyecek içeren fleylere verilen isimdir.
Ekmek ve bisküviler bu tip yiyeceklerdir. Baz›
durumlarda, bizim yiyecek olarak kabul etmedi¤imiz
birçok fley de hamets olabilir.

4. Pesah'tan önceki gece, ev iyice temizlendikten sonra, hiçbir hametsi gözümüzden
kaç›rmad›¤›m›zdan emin olmak için evi iyice kontrol ederiz. Bu kontrole Bedikat Hamets
(Hamets Aramas›) ad› verilir. Bu arama s›ras›nda evde hamets bir fleyin girmifl olabilece¤i
her yerde genifl bir tarama yap›l›r. Buna çekmeceler, cepler, köfleler ve hamets yiyeceklerin
düflmüfl olabilece¤i yerler de dahildir. Arabalar›m›z› bile kontrol etmemiz gerekir!
Bu yerleri en iyi flekilde kontrol edebilmek için Hahamlar›m›z, ›fl›k veren ama büyük alevi
olmayan normal bir mumun ›fl›¤›n›n kullan›lmas› gerekti¤ini ö¤retirler. Bu flekilde hatayla
bir yang›na sebebiyet verme korkusu olmadan dar yerlere dikkatle bakabilmemiz mümkün
hale gelir. Günümüzde baz› kifliler küçük el feneri kullanmaktad›r. Elbette bir yang›na
sebebiyet vermemek için daima dikkatli olmal›y›z.
Arama tamamland›ktan sonra varl›¤›n›n fark›nda olmad›¤›m›z herhangi bir hametsin art›k
bizim olmad›¤›n› ilan eden bir cümle söyleriz.

Yak›n Bir Bak›fl
Arama bafllamadan önce evin çeflitli yerlerine
on parça ekmek da¤›tma fleklinde bir gelenek
vard›r. Bu flekilde arama s›ras›nda biraz hamets
bulunmas› garanti alt›na al›n›r. Birçok evde
ekmek parçalar›n› çocuklar saklar.

5. Pesah boyunca hamets
yememiz, hatta hamets sahibi
olmam›z yasakt›r.

Yak›n Bir Bak›fl
On Felaket'te çektikleri ac›lardan sonra M›s›rl›lar Yahudiler'i
    M›s›r'dan kovmufllard›. ‹nsanlar›n piflirmeye haz›rlad›klar›
    hamurun mayalanmaya vakti olmad›¤› için, Bene-
Yisrael'in çöle getirdikleri ekmek, asl›nda ekmek de¤il,
mayalanmam›fl yass› bir hamur ifliydi - yani matsa.
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Biliyor muydunuz??
Ço¤u cemaatte behorlar bir siyum törenine, yani
Talmud'un bir k›sm›n›n ö¤reniminin tamamlan›fl›n›n
kutlanmas›na kat›l›rlar. Siyum bir mitsvad›r ve bu
vesileyle verilen ziyafete oruç tutan behorlar bile
kat›labilirler. Ve o ziyafete kat›ld›ktan sonra günün
geri kalan›nda da yemek yiyebilirler.

Biliyor muydunuz??
Hametsin sat›lmas› karmafl›k kurallara uygun
bir flekilde yap›lmas› gerekti¤i için, bu ifli bilen
bir Haham arac›l›¤›yla gerçeklefltirilir. Halen
evde hamets varsa bunlar, onlar› sat›n alan
Yahudi olmayan kiflinin iyeli¤ine geçirilir; ama
yine de, hiç dokunmamak flart›yla evde
görünmeyen bir yerde tutulabilir. Pesah bittikten
sonra arac›l›k yapan Haham, bu hametsi tekrar
bizim ad›m›za geri sat›n al›r.

6. Pesah'tan önceki gün tüm behor erkekler
oruç tutarlar. E¤er behor bir çocuk, oruç
tutamayacak kadar küçükse, onun yerine
orucu babas› tutar.

Yak›n Bir Bak›fl
Bu uygulama, Bene-Yisrael'in M›s›r'dan
ç›kmalar›ndan önceki gece, Tanr›'n›n tüm M›s›rl›
behorlar› öldürürken Yahudi behorlar› sa¤
b›rakmas›n› anmak içindir.

7. Tora, Pesah boyunca hamets fleylere sahip
olmam›z›, onlar› yemeyi düflünmüyorsak bile
yasaklam›flt›r. Bu, Pesah'tan önce tüm
hametsin yenmesi, baflkalar›na verilmesi,
at›lmas›, yok edilmesi ya da yak›lmas› gerekti¤i
anlam›na gelir. Bir kifli, sahip oldu¤u hamets
fleyleri Yahudi olmayan birine de satabilir.
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8. Pesah'tan önceki sabah, sat›lmayacak olan tüm hametsler, önceki geceki aramada kullan›lan
on parça ekmekle birlikte yak›l›r. Ard›ndan, e¤er sahip oldu¤umuz baflka hametsler varsa,
onlar›n üzerindeki sahiplik haklar›m›zdan feragat etti¤imizi beyan eden bir cümle söylenir.
Bu söylendikten sonra, iyeli¤imizde hiç
hamets kalmaz.

9. Pesah arifesinde matsa yenmez. Hatta
baz›lar›, Pesah'tan önceki otuz gün boyunca
matsa yememeyi adet edinmifllerdir.

10. Erets-Yisrael'in d›fl›nda yaflayan Yahudiler,
Pesah'›n ilk iki gecesinde Seder yaparlar.
Erets-Yisrael'de yaflayanlar ise sadece ilk
gece Seder yaparlar.

Biliyor muydunuz??
Bu flekilde Seder'de yenecek olan matsa bizim
için yeni bir fley gibi de¤erli olur, onun tad›na
özellikle varabiliriz.

Biliyor muydunuz??
"Seder" sözcü¤ü "düzen" anlam›na gelir.
Hahamlar›m›z, Seder s›ras›nda okunan Agada'y›,
o geceye özgü mitsvalar›n hepsini (örne¤in Pesah
hikayesinin anlat›l›fl›n›, dört kadeh flarap içmeyi,
matsa ve maror yemeyi vs.) nas›l yerine
getirece¤imizi tam olarak anlayabilece¤imiz
flekilde düzenlemifllerdir.

              Yak›n Bir Bak›fl
                Yahudiler henüz M›s›r'dayken, Tanr›, 14 Nisan gününün ö¤leden
                   sonras›nda Yahudiler'in gruplar halinde bir araya gelmelerini ve bir
                  kuzu kesmelerini emretmiflti. Hayvan›n etini ateflte k›zartacaklar, o
            akflam da bunu yiyeceklerdi. Bu, Korban Pesah olarak bilinir.
Daha ileride Yahudiler Erets-Yisrael'e girdikten sonra, Korban Pesah'› Miflkan'da, daha
da ileride ise Bet-Amikdafl'ta yapmaya bafllad›lar. Bu korban, Pesah arifesinde ö¤leden
sonra kesilir, eti de Seder'de yenirdi.

Biliyor muydunuz??
Erets-Yisrael'de bayram
toplam yedi gündür.
Pesah'›n yaln›zca ilk ve
yedinci günleri Yom
Tov'dur. Di¤er günler
ise Hol Amoed olarak
adland›r›l›r.
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Yak›n Bir Bak›fl
fiemura sözcü¤ü "korunmufl" anlam›na gelir. fiemura matsalar, henüz tarladan hasat edildi¤i andan itibaren
suyla temas etmemesi konusunda titizlikle korunmufl olan bu¤daydan elde edilmifl unla üretilir. Bu¤day taneleri
hiç ›slanmam›flsa, hamets olmad›¤›ndan emin olunabilir. Pesah'ta hamets yeme yasa¤› son derece önemli
oldu¤u için, baz›lar› Pesah bayram›n›n tamam›nda sadece fiemura matsa yerler.

11. Seder'de baz› yiyecekleri yerken, özgürlü¤ün
simgesi olarak sol tarafa do¤ru rahat bir
pozisyonda yaslan›l›r. Baz›lar› bunu daha
da belirgin hale getirmek için bir yast›k
kullan›rlar.

12. Seder masas›ndaki tepsiye üç bütün matsa
yerlefltirilir.

                 Biliyor muydunuz??
                 Üç matsa kullanman›n birçok nedeni vard›r.
                   Temel nedenlerden biri, Agada'y› önümüzde
                    k›r›k bir matsa durur halde söylemenin önemli
                  olmas›d›r. Seder'in bafl›ndaki Yahats (ikiye bölme)
adl› k›s›mda bir matsay› ikiye bölmemizin nedeni budur.
Ama daha sonra ellerimizi y›kay›p Amotsi berahas› söylemek
için iki tam matsaya ihtiyaç olacakt›r. Dolay›s›yla toplam üç
matsa gerekir.
Verilen baflka nedenler aras›nda, üç matsan›n, Yahudi halk›n›n
üç k›sm›n› temsil etmesi de vard›r: Koenler, Leviler ve
Yisraeller. Bir baflka amaç, Pesah zaman›nda Avraam'›
ziyarete gelen üç melek için, Sara'n›n üç ölçek undan matsalar
yapmas›n› hat›rlamakt›r. Ayr›ca Tanr› bizi M›s›r'dan üç
Atam›z, Avraam, Yitshak ve Yaakov'un hatr›na ç›karm›flt›r.
Üç matsa bunu da hat›rlat›r.

13. Seder gecesi matsa yeme mitsvas› için
kullan›lan matsalar›n, "fiemura" ad› verilen
matsalardan olmas› tercih edilir. Hatta
baz›lar› bütün Pesah boyunca fiemura
matsa yerler.
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Yak›n Bir Bak›fl
Seder tepsisine, Seder s›ras›nda bahsi geçen yiyecekler yerlefltirilir. Bu yiyeceklerin baz›lar›
Seder s›ras›nda yenir. Tepsiye yerlefltirilen yiyecekler flunlard›r:
a) Matsa - Bu, hem köleli¤i hem de özgürlü¤ü temsil eder. Köleli¤i hat›rlat›r, çünkü
atalar›m›z M›s›r'da a¤›r ifllerde çal›flt›r›ld›klar› zaman, kendilerine hamurlar›n›n
mayalanabilece¤i kadar bile vakit tan›nmazd›. O yüzden ekmeklerini mayalanmam›fl
halde piflirip yemek zorunda kal›rlard›. Özgürlü¤ü hat›rlat›r, çünkü M›s›r Ç›k›fl› çok h›zl›
oldu¤undan, hamurun mayalanmas›na vakit olmam›flt›r.
b) Maror - Ac› otlar. Bu da atalar›m›z›n M›s›r'daki ac› hayatlar›n› hat›rlat›r. Matsadan sonra
iki kez yenir - bir kez tek bafl›na, bir kez de matsayla birlikte sandviç yap›larak. Kendisi
ac› olmasa da burada marul yenir, çünkü ‹branicesi Maror'dur ve bu sözcük "Mar - Ac›"
ile ayn› kökten gelir. Baz›lar› ise gerçekten çok ac› olan yabanturpu (Hazeret) yerler.
c) Karpas - Kereviz yapra¤› (ama baflka herhangi bir sebze de kullan›labilir). Bu, Seder'in
bafl›nda, atalar›m›z›n a¤lay›fllar›n› hat›rlamak için, gözyafl›n› simgeleyen Kafler sirkeye ya
da tuzlu suya bat›r›larak yenir.
d) Haroset - Bu, baz› yerlerde siyah kuru üzüm ezmesi olarak haz›rlan›r, baz› yerlerde ise
ezilmifl elma, hurma, ceviz, tarç›n ve k›rm›z› flarap kar›fl›m› olarak yap›l›r. Görüntü olarak
çamuru and›rd›¤› için, kölelik s›ras›nda çamur ve harç içinde çal›flan Yahudiler'in zor
durumunu hat›rlat›r. Maror yenmeden önce harosete bat›r›l›r.
e) Zeroa - Yanm›fl kuzu kolu. Bet-Amikdafl zaman›nda Pesah arifesinde iki korban yap›l›rd›.
Korban Pesah ve Korban Hagiga. Bunlar›n eti do¤rudan ateflte k›zart›l›r ve Seder ziyafetinde
yenirdi. Ateflte yak›lan kuzu kolu Korban Pesah'›n an›s›nad›r. Bunu yemeyiz, çünkü
günümüzde Bet-Amikdafl olmad›¤›ndan korban yap›lamamaktad›r .
Bunun yan›nda, zeroa "kol" anlam›na geldi¤i için, Tanr›'n›n Bene-Yisrael'i "güçlü bir El
ve uzanm›fl bir Kolla" kurtar›fl›n› hat›rlat›r.
f) Betsa - Kat› hafllanm›fl yumurta. Bu da, Bet-Amikdafl'ta Yom Tov'un onuruna gerçeklefltirilen
Korban Hagiga'n›n an›s›nad›r. Baz› geleneklere göre, bu yumurta Seder'in merkezindeki
yeme¤in öncesinde yenir.

Biliyor muydunuz??
Sadece özgür insanlar yemek yerken rahat
bir flekilde oturma lüksüne sahiptir. Seder
s›ras›nda özgürlü¤ümüzü vurgulamak için
bu yaslanma hareketini yapmak önem tafl›r.

Biliyor muydunuz??
Bu dört kadeh, Tanr›'n›n, Bene-Yisrael'i kurtaraca¤›n›
söylerken kulland›¤› dört sözcü¤e denk gelir:
1) Veotseti: Sizi ç›karaca¤›m, 2) Veitsalti: Sizi
kurtaraca¤›m. 3) Vegaalti: Sizi özgür k›laca¤›m,
4) Velakahti: Sizi Kendi Halk›m olarak alaca¤›m.

14. Seder'da kullanmak üzere masaya özenle düzenlenmifl bir tepsi
yerlefltirilir.

15. Önce de belirtti¤imiz gibi Seder'in baz› k›s›mlar›nda sola do¤ru yaslanmak gerekir. Bu,
dört kadeh flarap içilirken, matsa, sandviç (Koreh) ve Afikoman (yeme¤in en sonunda yenen
matsa parças›) yenirken yap›l›r. Baz›lar› Agada'y› okurken ve yemek yerken de yaslan›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Maror yenirken yaslan›lmaz, çünkü
maror köleli¤in ac›lar›n› hat›rlat›r.

16. Seder'in dört noktas›nda birer kadeh flarap
içilir. Toplamda bu dört kadeh flarap ya
da üzüm suyu içmek anlam›na
gelmektedir.
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17. Seder'in bafl›nda, masadaki en küçük çocuk
Dört Soru sorar.

Biliyor muydunuz??
Masada hiç çocuk yoksa, bu dört soruyu
yetiflkinlerden biri sorar. Bu sorular› sormak o kadar
önemlidir ki, bir kifli tek bafl›na Seder yap›yorsa
bile kendi kendine sormal›d›r.

     Yak›n Bir Bak›fl
        Afikoman parças›n›n saklanmas›n›n
           amac›, çocuklar›n dikkatini canl›
            tutmakt›r. Baz› yerlerde çocuklar
         bu parçay› sezdirmeden almaya
çal›fl›rlar. Bunu baflard›klar› zaman da, evin
reisi onlardan bu parçay› geri alabilmek
için bir hediye vaadinde bulunur.

Yak›n Bir Bak›fl
Afikoman parças›n› yeme¤in sonunda yememizin iki sebebi vard›r:
a) Bu, Korban Pesah'› hat›rlat›r, çünkü bu korban da yeme¤in en sonunda yenirdi.
b) Afikoman, "a¤›z tatland›r›c›" anlam›na gelir ve yemekten sonra a¤›zda güzel bir tat b›rakan yiyecekleri tan›mlar.
Matsan›n tad›n›n a¤›zda uzun süre kalmas› için, o gece boyunca bu matsa parças›ndan sonra baflka bir fley yemeyiz.

18. Seder'in bafllar›nda yer alan Yahats adl› k›s›mda,
üç matsadan ortadaki ikiye bölünür, yar›s› iki
bütün matsan›n aras›nda b›rak›l›r, di¤er yar›s›
da afikoman olarak saklan›r.

19. Afikoman olarak saklanan matsa, yeme¤in en
sonunda yenir ve ondan sonra gece boyunca baflka
hiçbir fley yenmez.
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aklafl›k 2000 y›l kadar önce, Akiva ad›nda, cahil, ama dürüst bir çoban yaflam›flt›.
Her gün davar sürüsünü büyük bir sadakatle güderdi. Bir keresinde, k›rk

yafl›ndayken, sürekli damlayan su damlalar›n›n bir kayada nas›l bir delik açt›¤›n› gördü.
"E¤er su bu sert kayada delik aç›p içine girebiliyorsa," diye düflündü, "o zaman Tora da
benim kalbime girebilir." Hemen Rabi Eliezer'in yeflivas›na gitti ve Tora ö¤renmeye bafllad›.
Zamanla kendi neslinin en önde gelen Haham› oldu.

Biliyor muydunuz??
Rabi Akiva, sonradan Yahudi olmufl bir aileye mensuptu. Sonralar› Rahel adl› bir kad›nla evlendi. Rahel, çok
zengin ve sayg›de¤er bir aileden geliyordu. Babas› Kalba Savua, Rahel'in Akiva ile evlenmesini istememiflti. "O
fakir ve cahil bir çoban; sen böyle biriyle evlenemezsin!" diyordu öfkeyle. Ama Akiva, Rahel onunla evlenmeyi
kabul etti¤i takdirde gidip yeflivada Tora ö¤renmeye karar vermiflti. Evlenmelerinin ard›ndan Rahel'in babas›
onlar›n evine girmesini yasaklad›. Rahel ve Akiva çok fakirdiler, ama Akiva yine de yeflivaya gitti. 12 y›l sonra
geri geldi. Evinin kap›s›na ulaflt›¤›nda, içeride arkadafl›yla konuflmakta olan kar›s›n›n, "ben onu 12 y›l daha
beklemeye haz›r›m, yeter ki ö¤rensin," dedi¤ini duydu. Bunun üzerine hemen yeflivaya gidip 12 y›l daha ö¤rendi.
Sonunda, 24 y›l sonra eve yan›nda binlerce ö¤renciyle döndü. "Sahip oldu¤um tüm Tora bilgisi ve sizin benden
ö¤rendi¤iniz her fley onun sayesindedir," dedi ö¤rencilerine. "Beni Tora ö¤renmeye gönderen sevgili eflimdir."

Yak›n  Bir Bak›fl
Rabi Akiva o kadar büyük sayg›
görüyordu ki, di¤er Hahamlar, Rabi
Akiva ile baflka bir Haham aras›nda
görüfl ayr›l›¤› oldu¤u zamanlarda
kanunun Rabi Akiva'n›n görüflüne
göre kesinlefltirilmesine karar
vermifllerdi.
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Rabi Akiva'n›n 24.000 ö¤rencisi vard› ve bunlar›n hepsi Pesah ile fiavuot aras›ndaki k›rk dokuz
gün boyunca Omer'in say›ld›¤› dönemde ölmüfltü. Hahamlar›m›z onlar›n ölümüne sebep olan
salg›n›n sebebinin, bu ö¤rencilerin birbirlerine gerekti¤i gibi sayg› göstermemesi oldu¤unu ö¤retirler.
Bu ölümler, Omer say›m›n›n ilk 33 günü içinde gerçekleflmifl, 33. günde sona ermiflti. Omer'in
say›m›ndan itibaren, bu ölümler nedeniyle yas iflareti olarak dü¤ün yap›lmaz, t›rafl olunmaz ve
müzik dinlenmez. Ölümlerin sona erdi¤i 33. gün mutlu bir gündür. Aflkenaz cemaatleri, yas belirten
uygulamalar› bu günde sona erdirirler. Sefarad cemaatleri ise 34. günün sabah›n› beklerler.
Bu kadar çok ö¤rencinin ölmesi sonucunda Tora'n›n o nesilde kaybolmas› tehlikesi do¤mufltu. Ama
Rabi Akiva kendine yeni bir ö¤renci grubu oluflturmufl ve kutsal Tora'n›n ö¤renimini böylece devam
ettirmifltir.

Yak›n Bir Bak›fl
Rabi Akiva'n›n ö¤rencileri birbirlerine karfl› ac›mas›z ya da sayg›s›z de¤ildi. Asl›na bak›l›rsa bizim kıstaslar›m›za
göre birbirlerine oldukça sayg›l› davran›yorlard›. Ancak tsadikler normal insanlara göre daha yüksek standartlarla
yarg›lan›rlar. Sahip olduklar› yüksek düzey nedeniyle birbirlerine karfl› çok daha büyük sayg› göstermeleri gerekirdi.

Yak›n Bir Bak›fl
Rabi fiimon bar Yohay, Rabi Akiva'n›n son ö¤rencilerindendi.
Romal›lar onu da tutuklamak istemiflti, bu yüzden Rabi fiimon,
o¤lu Rabi Elazar ile birlikte 13 y›l boyunca bir ma¤arada gizlendi.
Bu süre boyunca sürekli olarak Tora ö¤rendiler. Bir mucize

Biliyor muydunuz??
Rabi fiimon bar Yohay, öldü¤ü gün, ö¤rencilerine
Tora'n›n çok say›da s›rr›n› ö¤retmiflti. Bunlar Zoar
adl› bir kitaba kaydedilmifltir. Rabi fiimon
Yahudiler'in, o gün ö¤retti¤i Tora bilgileri nedeniyle
bu günde kutlama yapmalar›n› vasiyet etti. O gün
‹yar ay›n›n 18'iydi; yani Lag LaOmer.

gerçekleflti ve yiyip içebilmeleri için yan› bafllar›nda bir keçiboynuzu a¤ac›
ile su kayna¤› ortaya ç›kt›. Sonunda Eliyau Anavi ma¤aran›n girifline gelerek
"Roma ‹mparatoru öldü. Art›k d›flar› ç›kabilirsiniz, etraf güvenli," dedi.
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Biliyor muydunuz??
Matemin hangi 33 gün için geçerli oldu¤u konusunda farkl› gelenekler vard›r. ‹flte bafll›ca gelenekler: Baz› cemaatler
mateme ilk gün bafllay›p Lag LaOmer'e kadar sürdürürler. Baz›lar› buna Omer'in 34. gününe kadar devam ederler.
Baflkalar› ise Rofl Hodefl ‹yar'dan, fiavuot'tan üç gün öncesine kadar matem tutar; ama Lag LaOmer bunun d›fl›ndad›r.
Ve yine baflkalar› Omer say›m›n›n tümü boyunca yas uygulamalar›n› sürdürür, ama buna Yom Tov, Lag LaOmer,
Rofl Hodefl ve fiavuot'tan önceki üç günü, dahil etmezler - bunlar ç›k›nca da geriye 33 matem günü kalmaktad›r.

Biliyor muydunuz??
Omer'i saymakla geçirdi¤imiz bu yedi hafta, Bene-Yisrael'in M›s›r'dan ç›kt›ktan
sonra çölde Sinay Da¤›'nda Tora'y› Tanr›'dan almaya haz›rland›klar› yedi haftayla
ayn›d›r.
Omer sözcü¤ü, y›l›n ilk hasat edilen arpa demedini tan›mlar. Bet-Amikdafl zaman›nda
Yahudiler, say›ma bu demetle yap›lan korbanla bafllarlar, say›m tamamland›ktan

1. Omer say›m›na Pesah'›n ikinci gecesi bafllar›z. Say›ma, k›rk dokuz gün sonraki fiavuot
bayram›na kadar devam ederiz.

sonra da y›l›n ilk bu¤day hasad›ndan elde edilen unla yap›lan fiete Alehem'in (‹ki Ekmek)
getirildi¤i fiavuot bayram›n› kutlarlard›.
Bu yedi hafta asl›nda oldukça nefleli bir dönemdi. Yahudiler'e M›s›r Ç›k›fl›'n› ve Tora'n›n veriliflini
hat›rlat›yordu. Ancak ne yaz›k ki daha ileri dönemlerde bu günler Yahudiler için hüzünlü bir
dönem halini ald›. Art›k Omer korban›n› getiremiyor olmam›z, flu an için bir Bet-Amikdafl'›m›z
olmad›¤›n› hat›rlat›r. Ayr›ca Omer döneminin ilk otuz üç günü boyunca Rabi Akiva'n›n
ö¤rencileri ölmüfltü. Ondan bin y›l› aflk›n bir süre sonra, günümüzden yaklafl›k 800 y›l önce
Haçl›lar döneminde de Avrupa'daki birçok Yahudi, Omer say›m› döneminde katledilmiflti.

Yak›n Bir Bak›fl
Omer y›l›n ilk arpa
hasad›yla yap›lan bir
korband› [Buradan, sadece
hayvanlarla de¤il, baz› durumlarda
bitkilerle de korban yap›labildi¤ini
görüyoruz]. Tora o günden itibaren
k›rk dokuz gün (yedi hafta)
saymam›z› emretmektedir. Ellinci
günde fiavuot bayram› kutlan›r.
Bu zaman dilimine Sefirat A-Omer
(Omer Say›m›) ad› verilir.

Yak›n Bir Bak›fl
Önce say›ma bafllad›ktan beri kaç›nc› gün oldu¤unu
söyleriz, sonra da aradan kaç hafta ve kaç gün
geçti¤ini belirtiriz. Örne¤in sekizinci geceki say›m
flöyledir: "Bugün Omer'in sekizinci günü; yani bir
hafta ve bir gün." Sonra da Tanr›'ya, Bet-Amikdafl'›n
yak›n zamanda tekrar infla edilebilmesi için k›sa bir
dua ederiz.

4. Omer say›m› döneminin en az ilk 33 günü
boyunca Rabi Akiva'n›n ö¤rencilerinin
ölümü nedeniyle matem havas› vard›r. Bu
süre zarf›nda t›rafl olunmaz, dü¤ünler
yap›lmaz ve müzik dinlenmez.



Biliyor muydunuz??
Mara sözcü¤ü "ac›"
anlam›na gelir.
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Deniz yar›ld›ktan ve M›s›r ordusu bertaraf edildikten
sonra Bene-Yisrael Tora'y› almaya ve Tanr›'n›n liderli¤inde

Erets-Yisrael'e gitmeye haz›rd›lar.
Çölde üç gün boyunca ilerledikten sonra Mara adl› bir yere ulaflt›lar. Halk susam›flt›, ama
oradaki suyu içemiyordu, çünkü su ac›yd›. "Ne içece¤iz?" diye yak›nd›lar Mofle'ye.
Tanr›, Mofle'ye bir a¤aç dal› gösterdi. Mofle bu dal› suya at›nca, ac› sular tatl› hale geldi
ve halk susuzlu¤unu giderebildi.
Bene-Yisrael çöldeki yolculuklar›na devam ettiler ve bu kez açl›k bafl gösterdi. "Keflke
M›s›r'da ölseydik," diye flikâyete bafllad›lar. "Orada bari yiyece¤imiz vard›. Burada açl›ktan
ölece¤iz!"
Tanr› "Size göklerden yiyecek ya¤d›raca¤›m," dedi. "Her gün halk, o gün için ne kadar
yiyece¤e ihtiyac› varsa o kadar›n› toplayacak. Cuma günleri de, fiabat için fazladan bir
yiyecek porsiyonu bulacaks›n›z."

                 Yak›n Bir Bak›fl
                     Göklerden gelen bu yiyece¤in ad›
                     Man'd›. Bu mucize, bizlere, Tanr›'ya
                  olan güvenimizin hiçbir zaman
                zay›flamamas› gerekti¤ini ö¤retir.
Bafl›m›z ne kadar büyük bir dertte olursa olsun,
Tanr›, t›pk› atalar›m›z› çölde kurtarm›fl oldu¤u
gibi bizi de kurtaracakt›r.
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         Yak›n Bir Bak›fl
            Her gün çok miktarda Man ya¤›yordu. Bir kifli ne kadar
             az ya da çok toplarsa toplas›n, sonuçta herkeste eflit
            miktarda Man oluyordu. Toplanmayan Man'›n tümü
         ö¤leden sonra eriyip gidiyordu. Bir kifli ertesi güne biraz
Man saklamak istedi¤inde, Man bozuluyordu. Ertesi sabah baflka
Man ya¤acakt›. Tüm bunlar Bene-Yisrael'e Tanr›'ya her gün
güvenmek gerekti¤ini ö¤retmifltir.
Her Cuma günü iki porsiyon Man ya¤ard› - biri Cuma, di¤eri de
fiabat içindi. fiabat günü d›flar›da bir fley tafl›mak yasak oldu¤u
için, fiabat gününe ait Man, Cuma gününden ya¤›yordu.
Bir kifli ne kadar Tanr›'ya ba¤l›ysa, Man'› da onun çad›r›na o
kadar yak›n yere düflüyordu. En üst düzeydeki kifliler Man'›
hemen kap›lar›nda buluyorlard›. Yanl›fl tutum içinde olanlar ise
Man toplamak için uzun bir yol yürümek zorunda kal›yordu.

Biliyor muydunuz??
Aaron bir kavanoza Man doldurup bunu Aron
Aberit'in önünde bir yere yerlefltirmifltir. Daha
sonra bu Erets-Yisrael'e getirilmifl ve Bet-Amikdafl
infla edildikten sonra buraya konmufltur. Bu flekilde gelecek
nesiller de Tanr›'n›n yapm›fl oldu¤u mucizeyi görebilecekti.
Man, halk Erets-Yisrael'e ulaflana kadar toplam k›rk y›l
boyunca ya¤m›flt›r. En son gün ya¤an Man bozulmam›flt›r.
Yahudiler, ilk hasatta yiyecek elde edene kadar bu Man'dan
sürekli yiyebilmifllerdir!
Cuma günleri, fiabat'›n onuruna iki porsiyon Man ya¤d›¤›
için, biz de fiabat günleri yemeklerde iki tam ekmekle
Amotsi yapar›z. Bu iki ekme¤e "Lehem Miflne - Çifte
Ekmek" ad› verilir.

Yahudiler çöldeki yolculuklar›na devam ettiler. Refidim adl› yere geldiklerinde tekrar su
eksikli¤i bafl gösterdi. "Bize su ver ki, çölde ölmeyelim," diye yalvard›lar. Tanr›, Mofle'ye
elindeki asas›yla bir kayaya vurmas›n› emretti ve Mofle bunu yap›nca kayadan kaynak
suyu f›flk›rmaya bafllad›.

Biliyor muydunuz??
Bene-Yisrael Refidim'deyken Amalek ulusu onlara sald›rd›. Yahudiler bu savafl› kazand›lar, ama yine de bu, Bene-Yisrael
M›s›r'dan ç›kt›ktan sonra bir baflka ulusun onlara sald›rmaya ilk cüret edifliydi. Bene-Yisrael Amalek'e karfl› galip gelmelerine
ra¤men, flimdi, Amalek'in sald›r›s› nedeniyle, di¤er uluslar da art›k Bene-Yisrael'e rahatça sald›rabileceklerini düflünmeye
bafllam›fllard›. Tanr› Amalek'in bu yapt›¤›n› daima hat›rda tutmam›z› emretmifltir. Amalek, bu sald›r›s›yla Yahudiler'i
Tanr›'dan so¤utmay› amaçlam›flt›. Bu nedenle, Amalek'in simgeledi¤i düflüncelerle sürekli mücadele etmek gerekir.
Bu sald›r›dan 900 y›l› aflk›n bir süre sonra, Amalek'in soyundan gelen Aman, Purim olaylar›ndan hat›rlayaca¤›m›z üzere
Yahudiler'i yok etmeyi denemifltir.
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Yak›n Bir Bak›fl
Sinay Da¤›'nda 600.000'den çok yetiflkin erkek vard›. Hep birlikte üç milyondan çok insan vard› orada. Do¤acak
olan tüm Yahudiler'in ruhlar› da oradayd› (seninki de!).
Bu insanlar›n her biri Tanr› Sinay Da¤›'nda Tora'y› verdi¤i s›rada olanlar› bizzat görmüfltür. Kimsenin gelip Tanr›'n›n
Tora'y› verdi¤ini söylemesine gerek yoktu; çünkü bunu kendileri görmüfltü! Onlar bunu çocuklar›na anlatt›lar,
çocuklar› da kendi çocuklar›na anlatt›lar. Üç bin y›l› aflk›n bir süredir günümüze kadar bu bilgi nesilden nesle
aktar›larak gelmifltir. Yahudilik böyle bir iddiada bulunan tek dindir.

Çölde befl haftadan uzun bir süre dolaflt›ktan sonra Bene-Yisrael Sinay Çölü'ne ulaflt›lar
ve orada kamp kurdular. Sivan ay›n›n ilk günüydü. Tanr›, Bene-Yisrael'e Tora'y› vermek
üzereydi.

              Yak›n Bir Bak›fl
                  Tanr› dünyan›n tüm uluslar›na Tora'y› teklif etmifl ve "Toram› kabul etmeye haz›r m›s›n›z?" diye sormufltur.
                   Bir ulus "Bu Tora'da ne yaz›yor?" diye sorunca "Öldürmek yasak," diye cevap vermifltir Tanr›. Bunun üzerine
               "Tora'y› kabul edemeyiz," demifllerdir. "Biz k›l›c›m›zla yaflamaya al›flt›k." Tanr› daha sonra baflka bir ulusa gitmifl, o
ulus da "Bu Tora'da ne yaz›yor?" diye sorunca "Çalmak yasak," demifltir. Ancak bu kez de cevap "Tora'y› kabul edemeyiz," fleklinde
gelmifltir, "Çalmak bizim yaflam fleklimiz". Bu flekilde Tanr› her ulusa teklif götürmüfl, ama hiçbir ulus Tora'y› kabul etmeye yanaflmam›flt›r.
Tanr› sonunda Tora'y› Bene-Yisrael'e teklif edince, onlar hemen "Tanr›'n›n söyleyece¤i her fleyi yapaca¤›z ve dinleyece¤iz." Tora'da
ne yazd›¤›n› sormam›fllard›r bile. Tanr›'ya güvenmifller ve O'nun Sözü'nü hemen kabul etmifllerdir.

Tanr›, Mofle'ye Bene-Yisrael'e flöyle söylemesini emretti: "M›s›r'da sizin için yapt›klar›m›
gördünüz. E¤er Beni dinler, Emirlerim'i gözetirseniz, daima Benim sevgili halk›m olacaks›n›z."
Halk bir a¤›zdan "Tanr›'n›n söyleyece¤i her fleyi yapaca¤›z," diye cevap verdiler.
"Herkes kendisini kutsal olaya haz›rlas›n," dedi Tanr›. "Üçüncü gün Sinay Da¤›'nda tüm
halka Görkemi'mi gösterece¤im. Kimse, bir hayvan dahi, da¤a de¤mesin, hatta yaklaflmas›n
bile."

Biliyor muydunuz??
fiavuot'ta Tanr›'n›n Bene-
Yisrael'e kutsal Tora'y›
vermesini kutlar›z.
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2448 y›l›n›n 6 Sivan günü bir fiabat sabah›yd›. fiimflek ve gök gürültüleri aras›nda a¤›r
bir bulut Sinay Da¤›'n›n üzerine inmiflti. Son derece kuvvetli bir fiofar sesi duyuluyordu
ve halk›n tümü korkudan tir tir titremekteydi. Da¤ sars›ld› ve yo¤un bir duman sal›verdi.
Tanr›'n›n Kutsal Varl›¤› da¤›n üzerine yerleflmiflti. fiofar sesi gittikçe güçleniyordu.
Mofle da¤a ç›kt› ve Tanr› On Emir'i söylemeye bafllad›.

              Yak›n Bir Bak›fl
                    Halk sadece flimflekleri de¤il,
                  ayn› zamanda gök gürültüsünü
               ve fiofar sesini de "görmüfllerdir"!
              Bu büyük bir mucizedir, çünkü
onlar, normal insanlar›n sadece duyabildikleri
fleyi, görmüfllerdir. Biz gök gürültüsünü
"göremeyiz".

                    Biliyor muydunuz??
                    Tanr› On Emir'in ilk ikisini Bizzat söylemifltir; ama bu halk
                 için çok büyük bir kutsiyet anlam›na geliyordu. Mofle'ye
                   yalvararak Tanr›'n›n Sözleri'ni kendilerine onun aktarmas›n›
                 istediler, çünkü bu büyük kutsiyette ölmekten korkuyorlard›.
Tanr› konuflmaya bafllad›¤›nda tüm dünyada baflka hiçbir ses
duyulmam›flt›r. Hiçbir kufl ötmemifl, hiçbir nehir akmam›fl, hiçbir hayvan
tek ç›t ç›karmam›flt›r. Dünyaya tam bir sessizlik hâkim olmufltur.

Tanr›, Mofle'ye "Sinay Da¤›'na ç›k ve sana kanunlar›m› ö¤retece¤im," dedi. "Bu arada
Aaron, büyük o¤ullar› Nadav ve Aviu ve yetmifl ileri gelen, da¤›n ete¤inde bekleyecekler."
Mofle da¤da k›rk gün ve k›rk gece boyunca kald›. Tanr› ona Tora'y› ö¤retti. Ona ayn›
zamanda, Tora'daki her fleyin aç›klamas›n› içeren Sözlü Tora'y› da ö¤retti.

Yak›n Bir Bak›fl
Tora, Yahudiler için en önemli fleydir. Suya benzetilir, çünkü
susuz yaflamak nas›l imkâns›zsa, Tora's›z yaflamak da ayn›
flekilde imkans›zd›r.
Tora ayn› zamanda dünyan›n tasla¤›d›r. Tanr› bu dünyay›
Tora'ya bakarak yaratm›flt›r ki, bizler de Tora'n›n mitsvalar›n›
yerine getirebilelim.

                    Biliyor muydunuz??
                      Sinay Da¤›'nda Tora'n›n veriliflinin
                    hat›rlanmas› özel bir mitsvad›r.
Yom Kipur'da Mofle Sinay Da¤›'ndan ikinci On
Emir levhalar›yla birlikte inmifltir (Yom Kipur, sayfa
11'ye bak›n›z).
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Yak›n Bir Bak›fl
Aaron asl›nda Mofle gelene kadar halk›
oyalamaya çal›flm›flt›. ‹nsanlar›n, özellikle
de kad›n ve çocuklar›n, alt›nlar›n› kolay
kolay vermeyeceklerini düflünüyordu.
Ama vermek istemeyenlerden bu alt›nlar›
zorla ald›lar.

Ancak halk korkunç bir hata yapt›. On Emir'i dinlemelerinden k›rk gün sonra, Mofle'nin
da¤dan inece¤ini bekliyorlard›. Ama Mofle'nin Sinay Da¤›'ndan inmekte gecikti¤i kan›s›na
varm›fllard›. Endiflelendiler. "Aaron!" diye hayk›rd›lar, "Mofle'ye ne oldu¤u belli de¤il. Bize
liderlik edecek bir ilah yap."
"Bana tüm alt›nlar›n›z› verin," dedi Aaron onlara. Sonra Aaron tüm alt›n› bir araya getirdi
ve atefle att›. Alt›nlar eridi ve alevlerin aras›ndan alt›n bir buza¤› flekli ç›kt›.
Tanr› sonra Mofle'ye "fiimdi afla¤›ya in ve halk›n›n ne büyük bir hata yapt›¤›n› gör," dedi.
"Kendilerine alt›n bir buza¤› yapt›lar ve flimdi onun önünde e¤iliyorlar. Bu, onlar› yok
etmemi hakl› k›lacak kadar a¤›r bir günah!"
Mofle Tanr›'ya halk› affetmesi için yalvard›. "Bene-Yisrael'i flimdi öldürürsen dünyan›n
di¤er uluslar› Senin, halk› M›s›r'dan onlar› çölde öldürme amac›yla ç›kard›¤›n› söyleyecekler.
Avraam, Yitshak ve Yaakov'un hat›r›na Bene-Yisrael'e ac›." Tanr›, Mofle'nin halk için dua
etmesini istiyordu ve Mofle bunu yap›nca, Tanr› onun duas›n› kabul etti.
Mofle elinde iki tafl levhayla da¤dan indi. Tafllar›n her iki yan›nda, Tanr›'n›n yazm›fl oldu¤u
On Emir yer al›yordu. Mofle halk›n alt›n buza¤›n›n etraf›nda dans edip ona tapt›klar›n›
gördü. Son derece öfkelendi ve On Emir levhalar›n› yere atarak paramparça etti. "Kim
Tanr›'n›n yan›ndaysa bana gelsin," diye ba¤›rd›. Tüm Levi kabilesi onun yan›nda topland›.
O gün alt›n buza¤›ya tapan üç bin kifli ölümle cezaland›r›ld›.
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Mofle, Tanr›'ya Bene-Yisrael'i affetmesi için dua etmek üzere bir kez daha Sinay Da¤›'na
ç›kt›. Tanr› onlar› affetti¤ini söyleyene kadar, Mofle orada k›rk gün ve k›rk gece boyunca
dua etti. Mofle afla¤›ya indi¤inde, Tanr› ona yeni tafl levhalar haz›rlamas›n› emretti ve On
Emri tekrar yazaca¤›n› söyledi. Mofle elinde levhalarla birlikte tekrar da¤a ç›kt› ve k›rk
gün k›rk gece boyunca Tanr› ona Tora'y› bir kez daha ö¤retti.
fiavuot manevi bir bayramd›r - Bene-Yisrael'in Tora'y› Tanr›'dan ald›klar› günün
kutlamas›d›r. Tora bu bayram› ayn› zamanda Hag A-Katsir - tarladaki olgunlaflm›fl ürünleri
biçme bayram› - olarak da tan›mlar.

Biliyor muydunuz??
fiavuot, Tora'n›n bir tarih vermedi¤i tek bayramd›r. Her zaman, Pesah'ta bafllayan Omer say›m›n›n ellinci
gününde kutlan›r. Bu bize, Pesah'ta M›s›r'dan ç›kmam›z›n tüm amac›n›n, bundan yedi hafta sonra fiavuot'ta
Tora'y› Tanr›'dan almam›z oldu¤unu ö¤retir.
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1. K›rk dokuz günlük Omer
say›m›na Pesah'›n ikinci
gecesi bafllam›flt›k. fiavuot,
bu say›m›n bitti¤i günün
ertesinde kutlan›r.

Biliyor muydunuz??
fiavuot'ta Tanr› Bene-Yisrael'e Tora'y›, onlar› M›s›r'dan ç›karmas›n›n
yedi hafta sonras›nda Sinay Da¤›'nda vermiflti.
fiavuot sözcü¤ü "haftalar" anlam›na gelir. fiavuot, "Haftalar Bayram›"
olarak adland›r›l›r, çünkü Pesah'tan itibaren yedi haftan›n say›m›n›n ard›ndan
kutlan›r.
fiavuot'un bir baflka ismi Hag Abikurim'dir - yani "ilk ürünlerin bayram›".
Bunun sebebi, fiavuot'ta Bet-Amikdafl'a ilk bu¤day hasad›yla fiete Alehem
olarak adland›r›lan ‹ki Ekme¤in korban olarak getirilmesidir. Bikurim sözcü¤ü,
ayr›ca Erets-Yisrael'in övülmesine vesile olan yedi tar›m ürününün turfandalar›
için de kullan›l›r. Bu turfandalar Koenler'e arma¤an olarak Bet-Amikdafl'a
fiavuot bayram›ndan itibaren getirilirdi. Bikurim, Koen'e verildi¤i zaman bu
arma¤an› takdim eden çiftçi, halk› M›s›r'dan ç›kard›¤› ve ona Erets-Yisrael'i
verdi¤i için Tanr›'ya flükran›n› ifade etmeliydi.
fiavuot ayn› zamanda Hag Akatsir - Hasat Bayram› - olarak da adland›r›l›r,
çünkü yeni y›l›n bu¤day baflaklar› bu zamanda hasat edilmeye bafllan›r.
fiavuot'un bir ismi daha vard›r; Atseret. Bu, t›pk› Sukot bayram›n›n sonunu
iflaretleyen fiemini Hag Aatseret gibidir. fiavuot, Pesah bayram›n› sonland›r›r,
zira M›s›r'dan Ç›k›fl'›n tek amac› Sinay'da Tora'y› almakt›.
Tüm dualarda fiavuot'tan, Zeman Matan Toratenu (Toram›z'›n Verildi¤i
Zaman) olarak bahsederiz, çünkü Tora'n›n Sinay'da verildi¤i gün fiavuot'tur.

                Yak›n Bir Bak›fl
                   Tora bize Pesah'tan fiavuot'a
                    kadar olan günleri saymam›z›
              emreder. Çöldeyken Bene-
Yisrael Tora'y› almak için sab›rs›zl›k
içindeydiler. O kadar heyecanl›yd›lar ki,
Pesah'tan beri, Tanr›'n›n Tora'y› vermesi
için beklerken günleri say›yorlard›. Her
gün kendilerini gelifltirmek üzere
çal›fl›yorlard›; bu sayede Tora'y› almaya
hak kazanacaklard›.
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Biliyor muydunuz??
fiavuot'ta Rut kitab›n› okumam›z›n farkl› sebepleri vard›r. Baz›lar› flunlard›r: Rut'un hikâyesi hasat mevsiminde
geçmektedir ve fiavuot da hasat bayram›d›r. Ayr›ca Rut, Yahudilik'i sonradan kabul etmifl Moavl› bir k›zd›.
Yahudilik'i kabul etti¤i zaman Tora'y› kabul etmifl oldu¤undan, Bene-Yisrael'in Sinay'da Tora'y› kabul ettikleri
fiavuot bayram›nda bu kitap okunur. Baflka bir sebep ise, Rut kitab›nda Rut'un, Kral David'in büyük-büyükannesi
oldu¤unun yaz›l› olmas›d›r. Bu kitap fiavuot'ta okunur, çünkü David bir fiavuot günü do¤mufl, 70 yafl›ndayken
de yine bir fiavuot günü ölmüfltür.

Biliyor muydunuz??
Bene-Yisrael Tora'n›n verildi¤i günün önceki
gecesinde uyumufllar, Tanr› da Tora'y› vermek
için onlar›n uyanmas›n› beklemek durumunda
kalm›flt›r. Bu hatay› telafi etmek için gece
boyunca uyan›k kal›p Tora ö¤renilir.

2. fiavuot Sivan ay›n›n alt›s›nda kutlan›r. Erets-Yisrael'in d›fl›nda ise iki gün olarak
kutlan›r: alt› ve yedi Sivan.

3. fiavuot gecesinin tümü boyunca uyan›k
kal›p Tora ö¤renme gelene¤i vard›r.

4. fiavuot'ta Rut kitab› okunur.
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5. fiavuot'ta baz› sinagoglarda Akdamot adl›
bir fliir okunur.

6. fiavuot'ta sütlü yiyecekler yeme gelene¤i
vard›r.

Biliyor muydunuz??
Akdamot fliirini 11. yüzy›lda Rabi Meir ben Pinhas,
On Emir'e bir girifl olarak yazm›flt›r. Bu fliir Tanr›'ya,
Tora'ya ve Bene-Yisrael'e övgüler içerir. fiiirin bir
yerinde tüm gökler kâ¤›t, tüm ormanlar kalem, tüm
okyanuslar mürekkep ve dünyan›n tüm insanlar› yazar
olsayd› bile, Tanr›'n›n büyüklü¤ünü dile getirmenin
olanaks›z oldu¤u söylenmektedir.
Akdamot, ‹branice de¤il Aramca yaz›lm›flt›r.

Yak›n Bir Bak›fl
Tora verildi¤i zaman Yahudiler, bir eti Kafler
olarak haz›rlaman›n nas›l yap›laca¤›n› da
ö¤renmifllerdir. Bu zaman al›r. Bu Kafler etli
yeme¤i haz›rlayana kadar çok zaman geçece¤i
için o gün sadece sütlü yiyecekler yemifllerdir.

7. Birçok cemaatte sinagogu çimenler, çiçekler,
dallar ve yapraklarla süsleme âdeti
yerleflmifltir.

Yak›n Bir Bak›fl
Yeflillikler, Tora'n›n verildi¤i s›rada Sinay
Da¤›'n›n yeflilliklerle kaplan›fl›n› hat›rlatma
amaçl›d›r. Ayr›ca fiavuot, Tanr›'n›n a¤aç
meyvelerinin kaderini belirledi¤i gündür.
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Biliyor muydunuz??
Bet-Amikdafl'›n [fielomo'nun babas› olan] Kral David taraf›ndan yap›lmas› mümkün olmam›flt›r; çünkü o çok say›da
savafl yapmak zorunda kalm›flt›r. Tanr› Bet-Amikdafl'›n bir Bar›fl Evi olmas›n› istiyordu.
Miflkan'›n ve Bet-Amikdafl'›n inflas› s›ras›nda hiç metal alet kullan›lmam›flt›r, çünkü metal, silah yap›m›nda kullan›l›r
ve silahlar›n amac› insanlar› öldürmektir. Tafllar›n düzgün kesilmesini, flamir ad› verilen mucizevi bir böcek
yapm›flt›r. Bu böcek, tafllar› düzgün bir flekilde keserdi.

ofle, ikinci On Emir levhalar›yla tekrar geri geldi¤inde, Tanr›'n›n halka Miflkan'›
infla etmeyi emretti¤ini bildirdi. Miflkan, Tanr›'n›n yeryüzündeki "bar›nak yeri"

olacakt›. Elbette Tanr› her yerdedir; ama Miflkan'›n özelli¤i insanlar›n, Tanr›'n›n Varl›¤›'n›
orada aç›k bir flekilde hissetmesidir. On Emir levhalar› burada korunacak, Koenler de
Tanr›'ya yönelik ibadet için korbanlar› burada yapacaklard›. Bene-Yisrael çölde her
yolculu¤a ç›kt›klar›nda, Miflkan'› sökerlerdi. S›radaki konaklama yerine kadar Miflkan'›n
parçalar›n› Leviler tafl›rlar, sonra da Miflkan burada tekrar kurulurdu.
Bene-Yisrael Erets-Yisrael'e girdikten sonra Miflkan'› Gilgal adl› yere kurdular. Erets-
Yisrael'in ele geçirilip kabileler aras›nda paylaflt›r›lmas› on dört y›l alm›flt›r. Bunun
ard›ndan Miflkan, fiilo kentine tafl›nd›.
Bunun 369 y›l sonras›nda fiilo'daki Miflkan, Pelifltiler'le yap›lan bir savafl s›ras›nda y›k›ld›.
Sonraki 57 y›l boyunca Miflkan'›n sabit bir yeri yoktu. Koenler korbanlar› bir süre Nov'da
sonra da Givon'da gerçeklefltiriyorlard›.
Yisrael'in bafl›ndaki hükümdarl›¤›n›n dördüncü y›l›nda, Kral fielomo Bet-Amikdafl'› infla
etmeye bafllad›. Bu yap›, Tanr›'n›n "bar›nak yeri" olma aç›s›ndan Miflkan'›n yerini alacakt›.
Bet-Amikdafl'›n inflas›, Bene-Yisrael'in M›s›r'dan ç›kmas›ndan 480 y›l sonra tamamland›.
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Yak›n Bir Bak›fl
Bet-Amikdafl Yeruflalayim'deki Moriya tepesinde infla edilmifltir. Buras›, Even fietiya adl› büyük bir kayan›n
bulundu¤u yerdir. Kaynaklar›m›za göre bu kaya, Tanr›'n›n dünyay› yarat›rken ilk yaratt›¤› fleydir.
Adam ve Hava günah iflledikten sonra Adam burada bir mizbeah yapm›fl ve Tanr›'ya ilk korban› burada
gerçeklefltirmiflti. Avraam'›n bir mizbeah kurup, o¤lu Yitshak'› neredeyse korban edece¤i yer de buras›yd›.
Yine burada, Yaakov, ayaklar› yerde olup bafl› göklere kadar eriflen bir merdivene dair bir rüya görmüfltü.

Biliyor muydunuz??
Tora, Bet-Amikdafl'›n tam olarak
nerede infla edilmesi gerekti¤ini
söylememifltir. Onun yerine daima
"Tanr›'n›n seçece¤i yer" tan›m›n›
kullanm›flt›r.

Yedi y›l süren inflaat›n ard›ndan, Kral fielomo ilk Bet-Amikdafl'› büyük kutlamalar, dans
ve flark›larla açm›flt›r. Ancak o öldükten sonra Yahudiler, Yeuda ve Yisrael olarak iki farkl›
krall›¤a bölündüler. Özellikle Yisrael krall›¤›nda birçok insan putlara tapmaya bafllad›.
‹nsanlar› daha iyi hale getirmeye ve gelifltirmeye gayret etmek yerine birçok kral halka
uyup günah iflledi, hatta baflkalar›na da günah iflletti.

Sonraki birkaç yüzy›l boyunca her iki krall›kta birçok kral hüküm sürmüfltür. Bu krallar
aras›nda en de¤erlilerinden biri Yofliyau'ydu.
Yofliyau, Yeuda krallar›ndan biriydi ve henüz sekiz yafl›ndayken kral olmufltu. Çok iyi ve
Tanr›'ya ba¤l› bir insand› ve Bet-Amikdafl'ta çok ihtiyaç duyulan tamiratlar›n yap›lmas›na
karar vermiflti. Krall›¤›n›n 18. y›l›nda, Koen Gadol, Bet-Amikdafl'›n gizli yerlerinde bir
Sefer-Tora buldu ve bunu krala getirdi. Sefer Tora'y› açt›klar›nda hemen karfl›lar›na ç›kan
parça y›k›mdan bahsediyordu. Bunun üzerine Yofliyau tüm halk› yanl›fl davran›fllar›n›
b›rak›p tefluva yapmaya yönlendirdi. Krall›¤›n çeflitli yerlerinde bulunan putlar› ortadan
kald›rd›.
Ne yaz›k ki 31 y›l sonra Yofliyau M›s›rl›lar'a karfl› yap›lan bir savaflta öldü. Onun ard›ndan
yine kötü ve günahkâr kifliler kral olunca, putperestlik tekrar yay›lmaya bafllad›.



Biliyor muydunuz??
Bene-Yisrael M›s›r'dan ç›kt›ktan sonra çöldeyken, Mofle Kenan
Ülkesi'nde keflif yapmalar› için on iki casusu buraya göndermiflti.
Bu kifliler geri dönüp rapor verdiler: "Orada çok güçlü devler
yafl›yor. Onlarla karfl›laflt›r›ld›¤›m›zda biz birer çekirgeden
farks›z›z. Onlar› ma¤lup etmemiz imkâns›z." Halk bunu
duyunca cesareti k›r›ld› ve o gece boyunca a¤lad›. O gece
Tifla BeAv'd› - yani 9 Av. Oysa halk›n Tanr›'ya güvenmesi
gerekirdi. Bu nedenle Tanr› onlar›, k›rk y›l boyunca çölde
dolaflma cezas›na mahkûm etti. O zamandan itibaren Tifla
BeAv, Yahudiler için hep kederli bir tarih olagelmifltir.
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Peygamber Yirmeyau herkesi uyar›yordu: "E¤er tefluva yapmazsan›z, hem siz hem de
Yeruflalayim y›k›ma u¤rayacaks›n›z. Tanr›'n›n yoluna geri dönerseniz kurtulursunuz."
Ama insanlar onu dinlemediler. Kral onu hapse bile att›! Bu süre içinde Nevuhadnetsar,
Babil kral› oldu.
Tsidkiyau 21 yafl›ndayken Yeuda'n›n yeni kral› oldu. ‹yi bir insand›. Nevuhadnetsar Bet-
Amikdafl'› ve Yeruflalayim'i y›kmadan önceki son on dört y›l boyunca krall›k etti.

Yak›n Bir Bak›fl
       Yirmeyau, Kral Tsidkiyau'yu Babil'in Yisrael üzerindeki
           egemenli¤ini kabullenmeye ikna etmeye çal›fl›yordu.
       "Halk çok günah iflledi. Bu egemenli¤in kabulü,
      halk›n putperestlik gibi günahlar›n›n cezas› olacak
ve böylece halk kurtulacak," diyordu. Ama Tsidkiyau
onu dinlemedi. Nevuhadnetsar'a karfl› ayakland› ve
bunun sonucunda büyük bir y›k›m yafland›.

Biliyor muydunuz??
‹lk Bet-Amikdafl 410 y›l boyunca ayakta kalm›fl, 3338
y›l›nda 9 Av günü y›k›lm›flt›r.
Hahamlar›m›z ‹lk Bet-Amikdafl'›n halk›n iflledi¤i
üç berbat günah nedeniyle y›k›ld›¤›n› ö¤retirler:
putperestlik, ahlaks›zl›k ve cinayet.

Yak›n Bir Bak›fl
Tora'n›n iki uzun bölümü Tanr›'n›n
Yahudiler'i, günahkar bir tutum izlemeleri
halinde kendilerini bekleyen korkunç
cezalar hakk›nda uyarmas›na ayr›lm›flt›r.
Bu bölümlere Tohaha (sert uyar›lar;
azarlamalar) ad› verilir. Bu cezalardan
bahsedilmesinin amac›, halk› yanl›fl
tutumlar›ndan silkindirip uyand›rmak
ve onlar› tefluva yapmaya teflvik etmektir.



Biliyor muydunuz??
Yeruflalayim'i ve Bet-Amikdafl'› y›kt›ktan,
say›s›z Yahudi'yi katlettikten sonra
Nevuzaradan tefluva yapm›fl ve Yahudilik'i
kabul etmifltir!
Bu y›k›m›n ard›ndan sürgün yetmifl y›l
sürmüfltür. Purim mucizesi bu y›llar içinde
meydana gelmifltir.

                    Biliyor muydunuz??
                   Bunun 100 y›l› aflk›n bir süre öncesinde, Asur
                     kral› Sanheriv de Yeruflalayim'i y›kmay›
                    denemiflti. Ama Tanr›, koca Asur ordusunu
bir salg›n göndererek tek gecede yok etmiflti. Nevuhadnetsar
bunu biliyordu ve ayn› fleyin kendi bafl›na gelmesinden
korkuyordu. Bu nedenle kendisi gitmek yerine, flehre
sald›rmas› için baflkumandan› Nevuzaradan'› gönderdi.
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Yeruflalayim kuflatma alt›ndayd›. Ne su
ne de yiyecek vard›. ‹nsanlar susuzluk ve
açl›ktan ölüyordu. 9 Tamuz tarihinde
Babilliler Yeruflalayim surlar›nda gedik
aç›p içeriye ak›n ettiler.

Babilliler'in flehrin d›fl duvarlar›n›
geçmelerinin ard›ndan Kral Tsidkiyau
art›k hiç ümit kalmad›¤›n› anlad›. Çok
uzun olan ve Yeriho kentine kadar ulaflan
bir yeralt› su tüneli yoluyla kaçmay›
denedi. Ama Tanr›, olaylar› öyle bir
ayarlad› ki, Babil askerleri bir geyi¤i
avlamak için peflinden koflarlarken, tam
Tsidkiyau'nun ç›kmakta oldu¤u s›rada
tünelin ç›k›fl›na rastgeldiler. Böylece
Tsidkiyau yakalan›p Nevuhadnetsar'›n
huzuruna ç›kar›ld›. Nevuhadnetsar
Tsidkiyau'nun on o¤lunu onun gözleri
önünde katletti, sonra da onun gözlerini
kör ederek zincirler içinde Babil'e getirdi.
Tsidkiyau orada öldü.
Nevuzaradan'›n komutas› alt›ndaki Babil
ordusu Yeruflalayim'e girdi. 9 Av tarihinde,
yani Tifla BeAv'da Bet-Amikdafl'› y›kt›lar.

        Yak›n Bir Bak›fl
          D›flardan bak›ld›¤›nda Bet-Amikdafl'›n y›k›l›fl›
           tamamen Nevuhadnetsar ve Babilliler'in
       yapt›klar›n›n bir sonucu gibi görünmektedir. Ama
gerçekte onlar sadece fark›nda olmadan Tanr›'n›n birer
elçisi olarak görev yapm›fllard›r. Bet-Amikdafl'› as›l y›kan
fley, Bene-Yisrael'in günahkâr yaflamalar›d›r.



Biliyor muydunuz??
Hyrkanus ve Aristobulus, Haflmonaim soyundan geliyorlard›. Her biri kral olmak istiyordu. Kardefllerden biri,
adamlar›yla birlikte Yeruflalayim'in içinde krall›¤›n› ilan edince, di¤er kardefl flehri kuflatt›. Durum öyle zor bir
hal ald› ki, flehirde korban olarak kullanmak için kuzu kalmam›flt›. Her gün, flehrin içindeki insanlar, içine para
koyduklar› bir sepeti flehir surlar›ndan afla¤›ya sark›t›yorlar, d›flar›dakiler Bet-Amikdafl'taki günlük korban›
gerçeklefltirmek için bir kuzuyu bu sepete koyuyorlard›. Bir keresinde, surlar›n d›fl›ndakilere, içeride korban
yap›ld›¤› sürece flehri ele geçirmelerinin imkâns›z oldu¤u söylendi. Bunun üzerine ertesi gün, sepete kuzu koymak yerine
bir domuz yerlefltirdiler. Domuzun toynaklar› flehrin duvarlar›na de¤di¤i anda tüm ülke fliddetle sars›ld›. Bu, Yahudi egemenli¤inin
sonunun bafllang›c›yd›.
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Yahudiler ikinci Bet-Amikdafl'› infla ettikleri s›rada yabanc› krallar›n egemenli¤i alt›ndayd›lar.
Baz›lar›na göre Kraliçe Ester'in o¤lu olan Pers Kral› Darius, Yeruflalayim'de Bet-Amikdafl'›n
infla edilmesi için gereken izni vermiflti. Ama Bet-Amikdafl'› infla etmelerinden sonra bile
Yahudiler çok uzun y›llar boyunca Pers egemenli¤i alt›nda yaflam›fllard›r. Daha sonra
Persler Suriye-Yunan krall›¤›na yenilince, egemenlik Suriye-Yunan krall›¤›na geçmifltir.
Ama bu yeni ulus Bet-Amikdafl'› putperestlik için kullanmaya bafllay›nca Matatyau'nun
befl o¤lunun liderli¤indeki Makabiler onlara isyan edip onlar› yenilgiye u¤ratm›fllard›r
(bak›n›z Hanuka, sayfa 29). Bundan sonra Yahudiler tekrar tam ba¤›ms›zl›¤a
kavuflmufllard›r.
Ne yaz›k ki Haflmonaim olarak bilinen Matatyau'nun o¤ullar›ndan sonra gelen nesiller
iyi ve Tanr›'ya ba¤l› kifliler de¤ildi. Tora'n›n kurallar›na uygun yaflam›yorlard›.

K›sa bir süre sonra Romal›lar Erets-Yisrael'i ele geçirdiler. Herod'u kral ilan ettiler. Herod
ac›mas›z bir katildi ve herkes ondan korkuyordu. Dönemin Hahamlar›n›n bile büyük
ço¤unlu¤unu katletmiflti. Ama yapt›¤› iyi bir fley vard›. ‹kinci Bet-Amikdafl'› restore etti
ve eskisinden daha güzel bir hale soktu.

Biliyor muydunuz??
Yahudiler ikinci Bet-Amikdafl'› Herod'dan
yüzlerce y›l önce infla etmifllerdi. Ama aradan
geçen süre zarf›nda Bet-Amikdafl y›pranm›flt›.
Herod da binlerce iflçi al›p Bet-Amikdafl'›
tamir ve restore etti. Ancak sonra da berbat
bir fley yapt›. Roma'n›n sembolü olan alt›n
bir kartal heykeli yaparak Bet-Amikdafl'›n
girifline yerlefltirdi..
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         Yak›n Bir Bak›fl
             Gemara, Yeruflalayim'in y›k›l›fl›na flu olay›n vesile oldu¤unu anlat›r: Bir adam›n Kamtsa adl› bir arkadafl›, Bar Kamtsa
adl› da bir düflman› vard›. Düzenledi¤i bir partiye dostu Kamtsa'y› davet etmek istedi. Ama hizmetkâr› bir hata yaparak Kamtsa
yerine, adam›n düflman› olan Bar Kamtsa'y› davet etti. Bar Kamtsa bu davete flafl›rd›, ama yine de partiye geldi. Adam karfl›s›nda
Bar Kamtsa'y› görünce "Senin burada ne iflin var? Defol git!" diye ba¤›rd› ona. "Ama art›k buraya bir kez gelmiflim. Lütfen beni
herkesin önünde utand›rma," diye yalvard› Bar Kamtsa. Partinin tüm harcamalar›n› üstlenmeyi bile kabul etti; ama ev sahibi
onu kovmaya kararl›yd›.
Bar Kamtsa hem adama hem de o s›rada orada bulunan ama hiçbir fley söylemeyen Hahamlar'a çok öfkelendi. "‹ntikam›m›
alaca¤›m," diye düflündü Bar Kamtsa ve Roma ‹mparatoru'na giderek Yahudiler'in ayaklanma haz›rl›¤› içinde oldu¤unu söyledi!
‹mparator ona inand› ve bu, Yahudi ulusunu y›k›ma daha da yaklaflt›ran bir etken oldu.

Yahudiler için son bir ümit kalm›flt›. Herod'un torunu Agripas. O kral oldu¤u zaman
Hahamlar'›n sözlerini ve Tora'n›n kanunlar›n› dinledi. Ama onun da düflmanlar› vard› ve
onun Yahudi cemaatini güçlendirmesine k›zarak onu zehirleyip öldürdüler.
Romal›lar halka gittikçe daha fazla bask› yapmaya bafllad›. Ama daha da kötüsü, Yahudiler
kendi içlerinde kavga etmekteydiler. Yahudiler, di¤er Yahudiler'den nefret ediyorlard›.
‹flte Tanr›, ikinci Bet-Amikdafl '›n y›k›lmas›na bu nedenle karar vermiflti.
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Roma ordusu Yeruflalayim'i kuflatt›. Komutan, General Vespasian'd›. fiehri ele geçirip
Bet-Amikdafl'› y›kmak istiyordu.
O s›rada Yeruflalayim'deki Sanedrin'in bafl›nda Raban Yohanan ben Zakay vard›. "Beni
gizlice Yeruflalayim'den ç›kar›n," dedi ö¤rencilerine. "Vespasian'la flahsen konuflmak istiyorum."
Vespasian'›n yan›na geldi¤inde, Raban Yohanan ben Zakay, ona "Size selam olsun ey
‹mparator," dedi.
"Bana neden ‹mparator diye hitap ediyorsun?" diye sordu Vespasian.
"Çünkü çok yak›nda ‹mparator olacaks›n›z," dedi Raban Yohanan ben Zakay.
Onlar konuflmaktayken bir ulak gelip, Vespasian'a, Roma ‹mparatoru olarak seçildi¤ini
bildirdi. Vespasian son derece mutlu olmufltu. Bu haberi önceden vermifl olan Raban Yohanan
ben Zakay'›n üç iste¤ini yerine getirmeyi kabul etti. Raban Yohanan ben Zakay, Yavne flehri
ile oradaki Hahamlar'a k›y›lmamas›n› istedi. ‹kinci olarak Raban fiimon ben Gamliel'in
ailesinin öldürülmemesini istedi. Raban fiimon ben Gamliel Yahudiler'in lideriydi ve Kral
David'in soyundan geliyordu. Raban Yohanan ben Zakay, son olarak, Yeruflalayim'deki
büyük tsadik Rabi Tsadok'un bir doktor taraf›ndan tedavi edilmesini istedi. Rabi Tsadok
y›llar boyunca oruç tutup Tanr›'ya Yeruflalayim ile Bet-Amikdafl'› korumas› için yalvarmaktan
güçsüz düflüp hastalanm›flt›.

                   Yak›n Bir Bak›fl
                    Kuflatma s›ras›nda hiçbir Yahudi'nin flehir d›fl›na
              ç›kmas›na izin verilmiyordu. Raban Yohanan ben Zakay,
            ö¤rencilerine herkese hasta oldu¤u haberini yaymalar›n›
söyledi. Birkaç gün sonra da etrafa onun öldü¤ü haberi yay›ld›.
Sonra ö¤rencileri onu güya gömmek için bir tabutun içinde
Yeruflalayim'in d›fl›na ç›kard›lar. Raban Yohanan ben Zakay iflte
bu flekilde Yeruflalayim'den ç›karak Vespasian'la görüflebilmifltir.
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Vespasian Roma'ya döndü. Onun yerine ordunun bafl›na o¤lu Titus geçti. Bafl›nda bulundu¤u
ordu, Yeruflalayim'i yenilgiye u¤ratmay› amaçlayan 80.000 askerden olufluyordu. Savafl
çok ac› ve kanl› geçti; çok kifli öldü. Titus Yahudiler'i açl›ktan öldürmeye karar verdi. fiehre
hiçbir yiyece¤in sokulmas›na izin verilmiyordu. Sonunda, 17 Tamuz tarihinde Roma ordusu
Yeruflalayim'in surlar›n› yararak flehre girdi. Yahudiler üç hafta boyunca cesurca savaflt›lar.
Sonra 9 Av tarihinde Romal›lar II. Bet-Amikdafl'a girdiler ve buray› tamamen y›kt›lar. Her
yer atefle verildi. Bet-Amikdafl'›n tüm de¤erli eflyalar› çal›nd› ve kölelefltirilen birçok esirle
birlikte Roma'ya getirildi.

Biliyor muydunuz??
II. Bet-Amikdafl, inflas›n›n 420 y›l sonras›nda,
Tifla BeAv tarihinde y›k›lm›flt›r.
II. Bet-Amikdafl'›n y›k›ld›¤› dönem içinde
bir milyondan fazla Yahudi hayat›n›
kaybetmifltir.

Yak›n Bir Bak›fl
Tifla BeAv'da befl korkunç olay meydana gelmifltir:
1) Mofle Rabenu'nun zaman›nda, çöldeki
Yahudiler'in Erets-Yisrael'e girememesine karar
verilmifltir; 2) I. Bet-Amikdafl y›k›lm›flt›r; 3) II. Bet-Amikdafl
y›k›lm›flt›r; 4) Betar flehri kaybedilmifl ve orada yaflayanlar
katledilmifltir; 5) Kötü yürekli Turnus Rufus, Bet-Amikdafl'›n
yerini bir tarla gibi sürmüfltür.
II. Bet-Amikdafl'›n y›k›l›fl sebebi, Yahudiler'in birbirlerine hiçbir
mant›kl› gerekçe olmadan nefret duymalar›d›r.
Günümüzde bir sinagog ya da Tora ö¤renim yeri (yefliva),
Mikdafl Meat, yani küçük çapl› Bet-Amikdafl olarak adland›r›l›r.
Burada Tanr›'ya dua edebilir, Tora ö¤renebilir ve kendimizi
O'na yak›n hissedebiliriz.

Yak›n Bir Bak›fl
Tanr›, Bet-Amikdafl'›n bat› duvar›n›n
bir k›sm›n›n hiçbir zaman
y›k›lmayaca¤›na söz vermiflti. fiehina
(Tanr›'n›n Kutsal Varl›¤›) bu kutsal yeri
hiçbir zaman terk etmemifltir.

Yak›n Bir Bak›fl
Tifla BeAv'da befl korkunç olay meydana gelmifltir:
1) Mofle Rabenu'nun zaman›nda, çöldeki
Yahudiler'in Erets-Yisrael'e girmemesine karar
verilmifltir; 2) I. Bet-Amikdafl y›k›lm›flt›r; 3) II. Bet-Amikdafl
y›k›lm›flt›r; 4) Betar flehri kaybedilmifl ve orada yaflayanlar
katledilmifltir; 5) Kötü yürekli Turnus Rufus, Bet-Amikdafl'›n
yerini bir tarla gibi sürmüfltür.
II. Bet-Amikdafl'›n y›k›l›fl sebebi, Yahudiler'in birbirlerine hiçbir
mant›kl› gerekçe olmadan nefret duymalar›d›r.
Günümüzde bir sinagog ya da Tora ö¤renim yeri (yefliva),
Mikdafl Meat, yani küçük çapl› Bet-Amikdafl olarak adland›r›l›r.
Burada Tanr›'ya dua edebilir, Tora ö¤renebilir ve kendimizi
O'na yak›n hissedebiliriz.
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Biliyor muydunuz??
Bir kifli Bar ya da Bat Mitsva ça¤›na eriflmedi¤i sürece
oruç tutmas› gerekli de¤ildir. Ancak oruç tumak
zorunda olmayan kifliler, örne¤in çocuklar ya da
hastalar bile, dondurma veya pasta gibi özel
yiyecekler yemekten kaç›nmal›d›rlar.

1. Hahamlar›m›z y›l›n belirli tarihlerinde oruç
tutmam›z› öngörmüfllerdir. Bu günlerde
hiçbir fley yiyip içilmez.

               Yak›n Bir Bak›fl
              Bu günler Yahudi tarihindeki kederli olaylar› anma
              amaçl›d›r. Bu nedenle oruç günlerini Tanr›'ya nas›l
daha yak›n olabilece¤imizi ve O'nun kanunlar›n› nas›l daha
iyi yerine getirebilece¤imizi düflünmeye adamam›z gerekir.

2. Söz konusu oruç günleri flunlard›r:
a. Tsom Gedalya. Yani Gedalya orucu. 3 Tiflri
tarihinde tutulur.

              Biliyor muydunuz??
               Bet-Amikdafl Nevuhadnetsar taraf›ndan y›k›ld›ktan
             sonra, Tanr›'ya ba¤l›, dürüst bir Yahudi olan Gedalyau
               ben Ahikam, Erets-Yisrael'de yaflayan Yahudiler'in
                  bafl›na vali olarak atanm›flt›. Ama bir hain,
Gedalyau'yu öldürdü. Geriye kalan Yahudiler de ya öldürüldüler
ya da ülkeyi terk etmeye zorland›lar.

b. Asara BeTevet: 10 Tevet.

Biliyor muydunuz??
Bu tarihte kötü kalpli Nevuhadnetsar, Yeruflalayim
flehrini kuflatt›. Bu ilk sald›r› I. Bet-Amikdafl'›n y›k›lmas›
ve Yahudiler'in Erets-Yisrael'den sürülmeleriyle
sonuçlanan olaylar›n bafllang›c›d›r.

c. fiiva Asar BeTamuz: 17 Tamuz

Biliyor muydunuz??
Bu tarihte çok kederli befl olay yaflanm›flt›r: 1) Mofle Sinay Da¤›'ndan indi¤inde halk›n Alt›n Buza¤›'n›n
etraf›nda dans etti¤ini görünce On Emir'in yaz›l› oldu¤u levhalar› k›rd›; 2) I. Bet-Amikdafl zaman›nda
Yahudi Ulusu her gün yap›lan korban› kuflatma nedeniyle yapamaz hale geldi; 3) II. Bet-Amikdafl döneminde,
Romal›lar, Yeruflalayim surlar›n› yar›p flehre girdiler; 4) Kötü kalpli Romal› General Apostemos bir
Sefer-Tora'y› yakt›; 5) Bet-Amikdafl'a bir put yerlefltirildi.

d. Tifla BeAv: 9 Av
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3. Bu dört oruç gününden Tifla BeAv haricinde olan üç gün, oruca sabah bafllan›r. Tifla BeAv'da
ise oruç 8 Av akflam› güneflin bat›fl›yla bafllar. Tifla BeAv'da yiyip içmenin yan›nda, y›kanmak
ve deri ayakkab›lar giymek de yap›lmamas› gereken fleylerdir. Tifla BeAv'da gün ortas›na
kadar, yas tutan insanlar gibi yerde ya da alçak taburelerde oturulur.

4. Tifla BeAv gecesi, yere ya da alçak taburelere oturarak Megilat Eha'n›n okunuflunu dinleriz.
Bu kitapta halk›m›z›n bafl›na gelen kederli olaylar anlat›l›r. Bunun yan›nda Tifla BeAv'da
a¤›t niteli¤inde kederli flark›lar okunur. Bunlara Kinot ad› verilir.

5. Tifla BeAv sabah› fiahrit (sabah) duas›nda tallit giymez ve tefilin takmay›z. fiahrit'in sonunda
tekrar Kinot okunur. Bu kederli manzumeler Bet-Amikdafl'›n y›k›l›fl›n›n ne kadar korkunç
bir fley oldu¤unu ve uzun sürgün boyunca Yahudiler'in ne kadar büyük dertler yaflad›klar›n›
ele al›r. Tallit ve tefilin gereklili¤i Minha (ö¤leden sonra) duas›nda yerine getirilir.
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Biliyor muydunuz??
Kraliçe Ester, kral Ahaflverofl'a konuflmaya gitmeden
önce, Tanr›'n›n Yahudiler'i kurtarmas› ümidiyle tüm
Yahudiler'in üç gün boyunca oruç tutmalar›n› ve dua
etmelerini istemiflti. Ayr›ca Yahudiler kendilerine sald›ran
düflmanlar› yenilgiye u¤ratabilmek için 13 Adar tarihinde
de oruç tutup dua etmifllerdi. ‹flte Taanit Ester, bu oruçlar›n
an›s›nad›r (bak›n›z Purim, sayfa 37).

6. 17 Tamuz ile 9 Av tarihleri aras›nda dü¤ünler ve bunun gibi baflka nefleli kutlamalar
yap›lmaz.

Yak›n Bir Bak›fl
"fieloflet Aflavuot - Üç Hafta" olarak adland›r›lan bu süre, Yahudi ulusu için çok kederli bir dönemdir. Bu sürede
 yas iflareti olarak saç ve sakal t›rafl› olunmaz, müzik dinlenmez ve kutlamalar yap›lmaz. Tifla BeAv'›n rastlad›¤›
haftan›n bafl›ndan itibaren et yenmez ve zevk amac›yla y›kan›lmaz.
Aflkenaz cemaatleri bu k›s›tlamalara Rofl Hodefl Av'dan itibaren bafllarlar (ama fiabat'›n onuruna Cuma günü y›kan›rlar ve fiabat
günü et yerler).

7. Yukar›da say›lan ve Bet-Amikdafl'›n
y›k›l›fl›yla do¤rudan ilgili olan oruç
günlerine ek olarak Taanit Ester
gününde de oruç tutulur. Bu oruç normal
flartlarda Purim'den hemen önceki
gündür. Ama Purim Pazar gününe
rastlarsa oruç öncesindeki Perflembe
günü tutulur.

8. Yom Kipur y›l›n en önemli oruç günüdür. Tanr› bu günde yeni y›l içindeki kaderimizi Yaflam
Kitab›'na mühürler. Bu hiç de kederli bir gün de¤ildir. Tefluva yapt›¤›m›z takdirde Tanr›'n›n
bizi affedece¤ini bilmek büyük bir nefle vesilesidir.

Biliyor muydunuz??
Yom Kipur, Tora'da emredilen tek oruç günüdür (Yom Kipur'la ilgili daha fazla bilgi için sayfa 11'ye bak›n›z)..














