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TORA

5

DEVARİM

Tanrı’nın sözlerini oğullarınıza öğretin (Devarim 11:19).
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Bana Tora sevgisini aþýlayan
Sevgili Dedem

Ankaralý Hayim Salamon Behar Eliyau
anýsýna

Alber M. Levi
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Koenlerin Duasý

Ulu Ýnancýmýz seni kutsasýn
ve korusun
Ulu Ýnancýmýz ýþýðý ile yaþamýný aydýnlatsýn
ve desteklesin
Ulu Ýnancýmýz seni yüksekliklerine yüceltsin
ve sana huzuru saðlasýn
Bamidbar (6:24-25-26)
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Bundan önceki dört kitabý hazýrlayan dindaþlarýmýzýn bu kez hazýrladýklarý Tora'mýzýn beþinci kitabý
olan Devarim kitabýný okuduk. Bu denli güçlü bir eserin meydana getiriliþindeki zorluklarý
düþünecek olursak hazýrlýyanlarýný ne kadar tebrik etsek azdýr.
Deðerli okurlar!
Toramýzýn dört kitabý gibi beþinci kitabý olan Devarim Kitabý da bize güzel öðretiler, deðerli mesajlar
ve de davranýþ kurallarý öðretir. Bu kitaptaki her Peraþa, Moþe Rabenu'nun güzel lisaný ile yapýlan
muhteþem bir vaazý teþkil eder. Þemot Kitabýnda Moþe Rabenu'nun Yüce Tanrý'ya "ben konuþma
zorluðu çeken bir insaným Paro'nun karþýsýna çýkýp nasýl konuþabilirim" sözlerine karþý Yüce Tanrý
insana konuþma yeteneðini veren ben deðil miyim? diye cevaplar. Nitekim, Devarim kitabýndaki vaazler bu konuþmayý ne kadar güzel kanýtlar.
Moþe Robenu, kitabýn ilk peraþasý olan Devarim Peraþasýnda Bene Ýsrael'in çölde bulunduklarý yerleri isimleri ile zikreder. Fakat amacý Bene Ýsrael'e 40 yýl çölde yaptýklarý hatalarý hatýrlatmaktý.
Onlarý rencide etmemek için, günahlarýný deðil yerlerin isimlerini sayar. Bene Ýsrael, Moþe
Rabenu'nun amacýný anlar ve Teþuva yani piþmanlýk duyarlar. Rabilerimize göre piþmanlýk duyulan
günahlar sevaba dönüþür. Moþe Rabenu bilahare Bene Ýsrael'e yaptýklarý günahlarý, bilhassa Altýn
buzaðý ve Meragelim, Kenaan topraklarýna gönderilen 12 öncü konusunu tekrar eder ki yeni
nesiller bundan ders alsýnlar, dolayýsýyla bizler de, her hafta okuduðumuz Peraþalardan inanýlmaz
mesajlar almaktayýz.
Kitabýn ikinci bölümünde Sinay daðýnda on emrin alýnýþýný Moþe Rabenu usta bir ressam gibi bir
tablo halinde sunar.
Kitabýn üçüncü bölümünde geçmiþ dört kitapta verilmemiþ idari, ailevi, zirai kurallarý okuruz.
Deðerli okurlar
Arkadaþlarýmýzýn hazýrladýklarý bu kitabý okudukça merak ettiðimiz konularý anlayacaðýz, ayný
zamanda, "
", Tora'yý gece gündüz okuma buyruðunu yerine getireceðiz.
"
"
Çocuklarýmýza da okutarak çocuklarýmýza öðretme buyruðunu da uygulamýþ olacaðýz.
Mutluyuz, Cemaatimiz böyle bir esere sahip oldu.
Mutluyuz, Cemaatimizde böyle bir eser vücuda getirecek genç elemanlara sahip olduðumuz için.
Bu eseri meydana getiren kardeþlerimizi tebrik eder, Yüce Tanrý'nýn dualarýna mazhar olmalarýný
dileriz.

BET - DÝN
Rav Moþe Benveniste
Rav Naftali Haleva

Rav Yeuda Adoni

Rav Ýzak Peres

Rav Ýsak Alaluf
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“Devarim”; “Hamiþa Humþe Tora / Tora’nýn Beþ Kitabý” olarak tanýmladýðýmýz “Tora” bütününün
kendinden önceki bölümlerde kayýtlý bulunan kimi hususlarýn aðýrlýklý olarak vurgulanýp yinelendiði beþinci ve sonuncu bölümüdür.
Bununla birlikte “Devarim”; sadece Moþe Rabenu’nun “Tora”nýn bundan önceki dört bölümünü
özetle tekrarlamasý olmakla kalmaz, buna ek ve en azýndan bu kadar önemli olmak üzere, fani hayatýnýn son demlerine ulaþtýðýnýn bilincinde olan Moþe Rabenu’nun son kýrk yýldýr rehberliðini ve
liderliðini yaptýðý Bene Yisrael toplumuyla vedalaþmasý sýrasýnda gerekli gördüðü uyarý ve nasihatlerde bulunmasý ile geleceðe yönelik öngörülerini belirtmesi ve nihayet atalar döneminden sonraki ilk Ýbrani önder olarak vasiyetlerini bildirmesine tanýklýk eder:
“Görünüz ki, Tanrýnýn bana buyurduðu üzere, yasa ve kurallarý sizlere öðrettim..”.
“
“
“Riayet edip uygulayýnýz zira bu halklar nezdindeki anlayýþlýlýðýnýz ve bilgeliðinizdir.”
“Devarim” bir yönüyle de Moþe Rabenu’nun Bene Yisrael’in Tanrý’yla iliþkisi baðlamýnda en doðru
ve en saðlýklý yöntemin, yani Aavat Aþem/Tanrý sevgisi”nin merkeze alýnmasýyla ilgili vasiyetini
aktarýyor olmasý bakýmýndan önemli bir kaynaktýr. Ancak bu vasiyetin doðru anlaþýlmasýyladýr ki, “
Yirat Aþem/Tanrý korkusu” olarak takdim edilen duygu Musevi inançlýsýnýn benliðinde aslýna uygun
þekliyle Tanrý’nýn hoþnutluðunu kaybetme kaygýsý olarak gerçek yerini bulur. Bununla da kalýnmaz;
Tanrý inancýnýn ciddi bir duygu olmasý gerektiði de açýkça vurgulanýr:
“Tanrý’n Ad.’ý Tüm gönlünle, tüm ruhunla ve tüm varlýðýnla seveceksin..”
“
“
“Tanrý’yý sýnamaya yeltenmeyin..”
“Devarim” bir baþka yönüyle “Tora” bütünü içinde Ýbrani dilinin kullaným mükemmeliyeti bakýmýndan en üst düzeydeki þiirlerinden birini; “Þirat Aazinu”yu barýndýrmaktadýr. Bilindiði gibi Moþe
Rabenu tüm toplum önünde baþtan sona kadar okuduðu bu þiirinde sözlerine ilk kez gökleri ve
yeryüzünü þahit tutar:
“Gökler diyeceklerime kulak versin yeryüzü aðzýmýn söylediklerini dinlesin”
“Devarim” hakkýnda ilk akla gelenler bile, bir kitabýn önsözünün sýnýrlarýný deðil, birçok kitabýn da
sýnýrlarýný aþar.
Elimizde tuttuðumuz bu kitapla “Tanah”ýn “Torat Moþe” olarak da tanýmlanan bölümünün ülkemizde ve dilimizde ilk defa ve böylesi mükemmel bir þeklide yayýmlanmasý olaðanüstü diyebileceðimiz bir baþarý örneði olarak tamamlanmýþ bulunuyor. Bunu gerçekleþtiren gönüllü kadroya
duyduklarým takdirin ötesinde hayranlýk sýnýrlarýný da aþmýþ bulunmaktadýr. Bu duygularýmý ifade
edebileceðim sözcükleri bulmakta güçlük çektiðimi itiraf ediyorum.
Umudum ve dileðim bu kadronun baþlattýðý iþi daha da ileriye götürerek “Tanah” bütününü de
dilimize kazandýrmasýdýr. Kendilerinden böyle bir iþaret almýþ olmam cemaatimiz adýna bana gurur
veriyor. Kutsal “Tora”mýzýn kendilerine rehber olacaðýndan eminim.
Rav Ýsak HALEVA
Türkiye Hahambaþýsý
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15 Kislev 2769
12 Aralýk 2008
Erev Þabat Vayiþlah
Sayýn Okurlar ve saygýdeðer öðrenciler,
“Okurlar”ýn yaný sýra sizlere “öðrenciler” diye hitap etmemin sebebi, þu anda elinizde tuttuðunuz
kitabýn sýradan kitaplara benzememesidir. Sýradan kitaplar genellikle bir kere okunduktan sonra
kütüphanedeki yerlerine býrakýlýr. Bu kitap ise, inancýmýza göre “kutsallarýn kutsalý” olan SeferTora’dýr ve sizler tarafýndan, hiç olmazsa Þabat günlerinde ve hafta içi günlerin belirli saatlerinde
açýlmasý ve içeriðinin Haftanýn Peraþasý þeklinde okunmasý gerekir. Okuma derken, pasuklarýn bir
kýsmýnýn açýklamalarý ile beraber okunmasý, anlaþýlmasý ve akýlda tutulmasýný kastediyorum.
Bu çalýþmaya her aþamada katkýda bulunan herkesi ve özellikle çalýþmayý baþlatan Tora Grubu’nu
içtenlikle tebrik ederim. Kitabý hazýrlayan, aile yakýným ve deðerli öðrencilerimden biri olan Moþe
Farsi, gecesini gündüzüne katarak birçok Tora açýklama otoritesinin eserlerini gözden geçirip öðrendikten sonra, akýcý ve anlaþýlýr bir lisanla Türkçe’ye çevirmiþ ve nihayet sonuncu kitap olan bu
Devarim kitabýný sizlere sunmayý baþarmýþtýr. Kendisini bu vesileyle candan kutlamayý bir borç biliyorum.
Hahamlarýmýz “En A-mitsva Nikret, Ella Al Þem Gomera – Bir Mitsva, onu tamamlayanýn adýyla anýlýr” demiþlerdir. Ne mutlu ona ki, Bereþit kitabýný hazýrlamaya baþladýðý azimle sonuna kadar
gelmeyi baþarabilmiþtir. “Tehezakna Yadeha – Ellerin Kuvvetlensin”, ellerin dert görmesin; Amen.
Sizlere gelince deðerli okurlar,
Peygamber Amos þu kehanette bulunmuþtur: “Tanrý þöyle diyor: Öyle günler gelecek ki sizlere açlýk
getireceðim. Bu açlýk ve susuzluk ekmeðe ve suya yönelik deðil, Tanrý’nýn sözlerini iþitme ve anlama açlýðý
olacaktýr” (Amos 8:11).
Sizler, Ýstanbul/Türkiye Yahudileri;
Bu açlýk ve susuzluk günleri, içinde yaþadýðýnýz günlerdir. Son zamanlarda Yahudilik hakkýnda
birçok broþür ve kitapçýk yayýnlandýðýný görmekteyim. Tora öðrenimine ne kadar aç ve susuz olduðunuzu biliyorum. Ýþte, elinizdeki eserin bu açlýðý ve susuzluðu bir nebze gidereceði muhakkaktýr.
Tavsiyem, gruplar halinde toplanýp bu kitabý incelemek ve öðrenmek üzere kurslar açmanýzdýr.
Çaðrýmýzýn boþa gitmeyeceðinin garantisi olun. Bu öðrenime paralel olarak Leþon Akodeþ (Kutsiyet
Lisaný veya Kutsal Lisan) diye bilinen Ýbranice’yi öðrenmeye baþlayýn ki, ileride “Kutsallarýn Kutsalý”
olan Sefer-Tora’yý orijinal dilinde okuyup anlayabilesiniz.
Sefer-Tora Bet harfiyle baþlar – “Bereþit Bara E-lokim…” – ve Lamed harfiyle sona erer: “…
Leene Kol YisraeL”. Sefer-Tora’nýn son peraþasý, sözcük anlamý “Ýþte beraha budur” olan Vezot
Aberaha’dýr. Bu son peraþa Simhat Tora gününde okunur. Bu günde ayný zamanda Sefer-Tora’nýn
ilk peraþasý olan Bereþit de okunmaya baþlanýr.
Bununla bizlere iki büyük mesaj verilmektedir:
1- Yahudi Milleti olarak bizlere verilen en büyük ve en kýymetli beraha Sefer-Tora’dýr:
“Vezot Aberaha – Ýþte Beraha Budur”.
2- Lamed ve Bet harfleri Ýbranice’de “Lev – Kalp” sözcüðünü oluþturur. Biyolojik yaþam kalbin
çarpmasý sayesinde devam eder. Benzer þekilde Yahudi yaþamýnýn devamlýlýðý da manevi kalbimizi
teþkil eden Sefer-Tora’nýn etüt edilmesi ve mitsvalarýnýn yerine getirilmesi sayesinde
mümkündür.
Tanrý’nýn Berahasý’nýn daima üstünüzde olmasý dileðiyle, hoþça kalýn.
Rav Eliyau Koen
Mahazike-Tora Sinagogu
Bat-Yam
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ÖNSÖZ
Miþne Tora
Tamamýna yakýn kýsmý Moþe Rabenu’nun ölümünden önce verdiði uzun nutkun sözlerinden oluþan – ve bu nedenle “Devarim – Sözler” olarak adlandýrýlan – Tora’nýn beþinci ve son kitabý, bir öðretmenin öðrencilerine verdiði ders için yaptýðý kýsa bir tekrar misali, Tora’nýn bir tekrarý niteliðindedir. Bu kitapta Moþe Rabenu, halka Mýsýr Çýkýþý’ndan
sonra yaþanan bazý olaylarý hatýrlatýp bunlardan gereken dersleri çýkarmalarýný telkin
etmektedir. Bunun yanýnda bu kitapta bazý yeni mitsvalarýn yanýnda Tora’nýn daha önce
verilmiþ olan bazý mitsvalarý da tekrarlanmakta ve onlar hakkýnda yeni bazý ayrýntýlara yer
verilmektedir. Bu içeriði nedeniyle, Devarim kitabý ayný zamanda “Miþne Tora – Tora’nýn
Tekrarý” olarak adlandýrýlýr.
Mýsýr’dan çýkan neslin, on casusun getirdiði olumsuz rapor sonrasý Erets-Yisrael’e girme
hakkýný kaybedip nesil deðiþene kadar kýrk yýl boyunca çölde dolaþmasý ve burada ölmesi,
her ne kadar kendi içinde acýysa da, Bene-Yisrael’in yaþamýnýn, Tora öðrenimi ve mitsvalar
eksenli bir yaþantý yönünde þekillenmesi ve belli bir düzene oturmasý için çok önemli bir
avantaj olmuþtur. Bu süre zarfýnda yiyecek, su, korunma gibi temel ihtiyaçlarý mucizevî
olarak karþýlanan, Tora’nýn belirttiði üzere giysileri bile yýpranmayan Bene-Yisrael’in
yapacak tek bir þeyi vardý: Büyük liderleri ve öðretmenleri Moþe’den Tora’yý en ince ayrýntýsýna kadar öðrenmek.
Bu açýdan bakýldýðýnda, Moþe Rabenu’nun, Devarim kitabýnda okuduðumuz nutku içinde
verilen “yeni” mitsva ayrýntýlarý için hayatýnýn sonunu beklemediði aþikârdýr. Sinay
Daðý’nda Tora alýndýðýndan beri, Tora’nýn tüm mitsvalarý aþamalar halinde ve çok güçlü
bir eðitim sistemiyle öðrenilmiþ ve hemen uygulamaya geçirilmiþtir. Kýrk yýla yakýn bir süre
boyunca Bene-Yisrael Tora öðrenimi ve uygulamasý etrafýnda dönen bir yaþamla yoðrulmuþtur. Dolayýsýyla her ne kadar “Sözlü Tora” terimi, sadece “aðýzdan aðza aktarýlan bilgiler” olarak algýlanabileceði için yanýltýcý olabilirse de, aslýnda Tora ve mitsvalar sadece
birer bilgi olarak kalmýþ deðil, fiili olarak hayatýn bir parçasý olmuþtur. Böylelikle, “Sözlü
Tora” ile kastedilen, salt entelektüel bilgi aktarýmý deðil, aktif olarak yaþanan ve sonraki
nesil tarafýndan da ayný þekilde izlenip benimsenen bir Tora yaþamýdýr.
Bu gerçeðin ýþýðýnda, Moþe Rabenu’nun konuþmasýnýn bir parçasý olarak verilen yeni
ayrýntýlar, aslýnda yeni deðildir ve Tanrý’nýn, Kendi tasarrufu doðrultusunda düzenlediði
Tora’daki yerlerini, yine O’nun tasarrufu doðrultusunda – ki bu tasarrufun mantýklý bir
nedenine birazdan Rabi Samson Raphael Hirsch’ten yapýlacak alýntýyla deðinilecektir –
Devarim kitabýnda, “Moþe’nin aðzýndan yazýlmýþ olan nutkun” içinde bulmuþtur. Böylece
her ne kadar Moþe’nin kendi sözlerine dâhil olarak veriliyor gibiyse de, Devarim kitabý da,
týpký Tora’nýn diðer kitaplarý gibi tümüyle Tanrý’nýn Moþe’ye dikte ettirdiði sözlerden
oluþur.
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Kaynaklarýmýzda açýkça belirtildiði üzere, Moþe Rabenu, bir insanýn eriþebileceði en yüksek manevi mertebe olan, “Tanrý’nýn yanýnda tam bir hiç olma” düzeyine ulaþmýþtýr.
Hahamlarýmýz’ýn belirttikleri üzere “Þehina, Moþe’nin gýrtlaðýndan konuþurdu”. Moþe’nin
aðzýndan çýkan sözler, doðrudan Tanrý’nýn sözleriydi. Bu açýdan Moþe Rabenu, kendisini
Tanrý’nýn sözlerini halka ulaþtýran bir iletim aracý haline getirmiþ, kendisini Tanrý’ya tamamen teslim etmiþti. Ýþte, Devarim kitabýnda Tanrý’nýn sözlerinin Moþe’nin nutku dâhilinde
verilmesinin anlamý budur. Sözler Moþe’nin aðzýndan çýkmýþtýr; ancak konuþan Tanrý’dýr.
Devarim Kitabý’ndaki Mitsvalar
Devarim kitabý, Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e girme aþamasýnda olduðu döneme aittir.
Dolayýsýyla Moþe Rabenu’nun nutkunda yer alan mitsvalarýn büyük çoðunluðu, EretsYisrael’i ve oradaki yaþamý ilgilendirir. Moþe, konuþmasýnda, doðrudan Erets-Yisrael’le ilgili
olmayýp çöldeyken de uygulanabilen, ama daha önceki kitaplarda okumadýðýmýz yeni
mitsvalarý veya daha önce gördüðümüz mitsvalar hakkýnda bazý yeni ayrýntýlarý da vermektedir. Yukarýda belirtildiði üzere Moþe Rabenu bu ayrýntýlarý halka öðretmek için hayatýnýn son bir buçuk ayýný beklemiþ deðildir. Bu yeni mitsvalarla yeni ayrýntýlarýn daha
önce deðil de özellikle Devarim kitabýnda verilmesinin nedeni, onlarýn Devarim kitabýnýn
Erets-Yisrael’e hazýrlýk temasýyla bir þekilde baðlantýlý olmalarýdýr. Bu noktada sözü,
Devarim kitabýna yaptýðý açýklamalarýn baþýnda bahsi geçen baðlantýlarýn bazýlarýna deðinen ve bunu yaparken Devarim kitabýnýn mitsva içeriðinin de bir özetini yapan Rabi
Samson Raphael (Þimþon Refael) Hirsch’e býrakýyoruz…
Devarim kitabýnýn üçüncü pasuðunda þu bilgi verilmektedir: “Kýrkýncý yýlda, on birinci ayda,
ayýn birinde, Moþe, Bene-Yisrael’e, Tanrý’nýn kendisine onlara [iletmek üzere] emrettiði her þey
hakkýnda konuþtu” (1:3). Burada da geçen, “Kehol Aþer Tsiva – Emrettiði Her Þey
Hakkýnda” ifadesi, kullanýldýðý yerlerde, bir emrin tüm ayrýntýlarýnýn harfiyen iletildiðini
veya uygulandýðýný belirtir (ör. bkz. Bamidbar 1:54 ve baþka birçok örnek). Baþka bir deyiþle Moþe bir mitsvayý iletirken yalnýzca Yazýlý Tora’da o mitsva için kullanýlan sözlerle yetinmemiþ, halka bunun “nasýl”ýný da aktararak, söz konusu sözleri doðru anlamanýn farklý
þekillerini de öðretmiþtir. Dolayýsýyla Moþe Rabenu’nun nutku da, burada yazýlanlarla sýnýrlý deðildir. Moþe Rabenu ölümünden önce halka yalnýzca kýsa pasuklar söylememiþ, tüm
mitsvalarýn içeriklerini ve “nasýl”larýný da tekrar açýklamýþtýr. Tora’nýn kanunlarýný önce
kýsa alahalar þeklinde dile getirmiþ, sonra da bu alahalarýn uygulama þekillerini en ince
ayrýntýsýna kadar açýklýða kavuþturmuþtur. Nitekim iki pasuk sonrasýnda söylenen de
budur: “Yarden’in [doðu] yakasýnda, Moav topraklarýnda, Moþe, bu Tora’yý açýklamaya
baþladý” (1:5).
Yine de Tora’nýn tekrar edilmesi ve açýklanmasý Devarim kitabýnýn içeriðini oluþturmakta
deðildir. Bu kitabýn esasý, daha önceki kitaplarda yazýlmýþ olan mitsvalarý tekrarlamayý veya
açýklamayý amaçlamamaktadýr. Nitekim Devarim kitabý yüz küsur mitsva içermektedir ve
bu mitsvalarýn yetmiþ taneden fazlasý önceki kitaplarda mevcut deðildir. Geri kalanlar ise
önceki kitaplarda yer almýþ mitsvalardýr ve Tora bunlarý Devarim kitabýnda tekrar yazmýþtýr.
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Eðer Devarim kitabýnýn esas temasýný anlamak istiyorsak, yeni mitsvalarýn neden özellikle
bu kitapta verildiðine açýklama getirmemiz gerekir. Açýklanmasý gereken bir baþka nokta
da þudur: Madem “Moþe, Bene-Yisrael’e, Tanrý’nýn kendisine onlara [iletmek üzere] emrettiði
her þey – yani istisnasýz tüm mitsvalar ve onlarýn tüm ayrýntýlarý – hakkýnda konuþtu”,
öyleyse Tora Devarim kitabýnda yazýlý olarak tekrarlanan mitsvalarý, daha önce vermesine
raðmen burada tekrarlamadýðý diðer mitsvalardan ayrý tutma gereðini neden görmüþtür?
Kýsmi bir tekrar gibi görünen mitsva gruplarýndan birine yakýndan bakalým ve belki bu þekilde bu sorunun cevabý için bir anahtar bulabiliriz.
Devarim kitabý Perek 16’da, Tora, bayramlarla ilgili emirleri tekrarlamaktadýr. Ancak bu
tekrarda yalnýzca Pesah, Þavuot ve Sukot bayramlarýna yer verilmiþtir ve bu kýsmý, Vayikra
kitabýndaki bayramlara ayrýlmýþ kýsýmla (Vayikra Perek 23) karþýlaþtýran biri, Tora’nýn,
Vayikra kitabýnda bahsettiði Þabat, Roþ Aþana, Yom Kipur ve Þemini Hag Aatseret bayramlarýna burada deðinmediðini kolayca fark edecektir. Bu dördünün ortak yaný, söz konusu
özel günlerin öneminin, bizlerin Tanrý’ya yönelik iliþkimizden kaynaklanmasýdýr. Bunun
ötesinde bunlarýn önemi, bireyin Tanrý’yla arasýndaki iliþkiden kaynaklanmaktadýr. Bu
nedenle söz konusu özel günleri, çölde geçirilen dönemde de uygulamak mümkündü ve
Erets-Yisrael’in miras alýnmasý, bu günlerdeki uygulama üzerinde katma bir deðer yaratmamýþtýr. Fakat Pesah, Þavuot ve Sukot söz konusu olduðunda durum farklýdýr. Bu üç bayramýn öneminin bir yönü – topraða ve mevsimsel geliþimine baðlý olan yönü – yalnýzca EretsYisrael’e yerleþildikten sonra yürürlüðe girecektir. Dahasý, Sukot bayramýnda, bu bayramýn
tarihsel önemi olan Suka’da oturma mitsvasý – ki temel amacý çöl yolculuðunda Tanrý’nýn
özel korumasýný ve çardaklardaki yaþamý hatýrlatmaktýr – yalnýzca çardaklardaki yaþam
sona erip sabit binalara yerleþtikten sonra mantýklý olacaktýr. Benzer þekilde, dört farklý
bitki türüyle yerine getirilen Lulav mitsvasýný da çöl gibi bir yerde yerine getirmenin
mümkün olduðunu farz etmek güçtür. Ayrýca söz konusu üç bayramda, tüm halkýn, ulusun
merkezi olan Bet-Amikdaþ’ta toplanmasý gerekmektedir ki, bu da ancak Erets-Yisrael’e yerleþtikten ve herkes kendi topraðýný miras aldýktan sonra gerçek bir anlam kazanabilecektir. [Aslýnda çölde de merkez olarak Miþkan vardý ve teorik olarak bu mitsva uygulanabilirdi; ancak orada bunun anlamý kýsýtlýydý, zira herkes zaten Miþkan’ýn çevresinde
toplu halde yaþamaktaydý.]
Bu söylenenlerin ýþýðýnda þöyle bir sonuca varabiliriz: Erets-Yisrael’e giriþten önceki haftalar içinde, Moþe Rabenu Tora’nýn tümünü tekrar etmiþ ve tüm mitsvalarýný ayrýntýlarýyla
açýklamýþtýr ve bu tekrar çerçevesinde bayramlar konusuna da eksiksiz olarak deðinmiþtir
– ama bunu yapmasýna raðmen, Devarim kitabýna, Þabat, Roþ Aþana, Yom Kipur ve Þemini
Hag Aatseret deðil, yalnýz, Pesah, Þavuot ve Sukot ile ilgili söylenenler kaydedilmiþtir; zira
Erets-Yisrael’in ele geçirilmesi sonrasýnda, uygulamalarýna belli bir zenginlik katýlacak olan
bayramlar yalnýzca bunlardýr.
Yine ayný nedenle, Pesah, Þavuot ve Sukot ile ilgili olarak Devarim kitabýna yazýlanlar iki
konuyu ön plana çýkarmaktadýr: [1] Bu bayramlarýn kutlanma zamanlarýnýn yýlýn

bas sayfalar_bas sayfalar.qxd 18.06.2012 13:35 Page 15

Önsöz

mevsimlerine baðlý oluþu ve yýllýk takvimin buna göre belirlenmesi. Örneðin “Ýlkbahar ayýný
gözet” (16:1), “Oraðýn olgun baþaklarda [kesime] baþlamasýndan [itibaren]…” (16:9) ve
“[Ürünlerini] Harman yerinden ve pres teknenden topladýðýn mevsimde…” (16:13). [2]
Bayram kutlamasýnýn “Tanrý’nýn, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde” (16:2) yapýlacak
olmasý.
Bu saptamayý yaptýktan sonra, þimdi bu kitaptaki diðer tüm mitsvalarý ayný bakýþ açýsýyla
deðerlendirebiliriz.
§ Putperestlik ve ona baðlý diðer günahlarýn sürekli olarak tekrarlanmasýný anlamak kolaydýr; ne de olsa Bene-Yisrael, Erets-Yisrael’e girmesinden itibaren Kenaan uluslarýnýn bu
yöndeki iðrenç uygulamalarýyla yakýn temas içinde olacaklardýr.
§ Bunun yanýnda, ulusun idaresi Moþe’nin ölümünden sonra belli bir düzenle iþlemelidir.
Ayrýca yargý sistemi de, “Tanrý’nýn, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði yer” merkez olacak þekilde organize edilmelidir. Böylece Sanedrin, kral, yargýçlar, tanýklýk, gerçek ve sahte
peygamberler gibi yönetim düzenine baðlý kanunlarýn yanýnda adil ölçü ve tartýlar ile
fahiþelik yasaðý gibi toplum düzenini yakýndan ilgilendiren kanunlarýnýn burada verilmesinin amacý anlaþýlmaktadýr.
§ Savaþa dair kanunlarýn özellikle Devarim kitabýnda verilmesini anlamak da hiç zor
deðildir; zira Ülke’nin fethi savaþlarla olacaktýr.
§ Tora’nýn kayalarýn üzerine yazýlmasý, Gerizim ve Eval daðlarýnda gerçekleþtirilecek beraha ve lanetler seremonisi de, Ülke’ye girildikten sonra yapýlacaktýr.
§ Benzer þekilde, halkýn Erets-Yisrael içinde daðýnýk yerleþiminden sonra, çöl yolculuðu
boyunca sadece korban getirme suretiyle yenebilen et, artýk korban olmadan da yenebilecek, yani korban amaçlý olmayýp sadece yeme amaçlý hayvan kesimine izin olacaktýr. Buna
baðlý olarak Þehita [=hayvan kesimi], kan yeme yasaðý ve yasak yiyecekler konusundaki
kanunlarýn bu kitapta yer almasý da anlaþýlmaktadýr.
§ Yine Erets-Yisrael’deki daðýnýk yerleþime baðlý olarak merkezdeki Kutsal Mekân’a yönelik, korbanlarýn yalnýz merkezi Mizbeah’ta gerçekleþtirilebilmesi, kutsal nitelikli tarýmsal
paylarýn Kutsal Mekân’a ya da onun bulunduðu kente getirilmesi gibi mitsvalar da bu
kitapta yer almýþtýr.
§ Çöldeyken halk Tanrý’nýn doðrudan idaresi altýnda yaþamaktaydý. Erets-Yisrael’de
toplumsal hayat baþlayacak, bununla birlikte insanlar arasý iliþkilere baðlý kanunlar daha
fazla ön plana çýkacaktýr. Bu nedenle bu kanunlarýn bazýlarý ilk kez verilmiþ, bazýlarý da
vurgulama amacýyla tekrarlanmýþtýr.
§ Çöl yolculuðu boyunca Tanrý Bene-Yisrael’in tüm gereksinimlerini karþýladýðý için halk
içinde hiç fakir kimse yoktu. Olasýlýkla gündelik iþçilere de ihtiyaç bulunmuyordu. Ancak
Erets-Yisrael’e girildikten sonra normal hayatýn kurallarý iþleyecek, üretim ve ticarete dayalý olacak bu hayatýn bir sonucu olarak, mal varlýðý açýsýndan halk içinde farklýlýklar doðacak, bu da söz konusu kanunlarý güncel hale getirecektir. Yine, Tanrý’nýn doðrudan
mucizevî yardýmlarý sona erer ermez, her aile reisi, ailesini geçindirmek durumunda olacaktýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, aile kurumu, ancak Erets-Yisrael’e girdikten sonra her
yönüyle iþlemeye baþlamýþtýr. Þüphesiz çöl yolculuðu sýrasýnda da aile kurumu vardý; ancak
bu kurumun hukuki ve toplumsal yönü, ancak Erets-Yisrael’e girdikten sonra tam olarak
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ifade bulmuþtur. Buna baðlý olarak, önceki kitaplarda cinsel yaþamýn evlilik kurumu
çerçevesinde yalnýzca ahlaki ve ruhi yönlerine dair kanunlar verilmiþken, evliliðin kanuni
olarak geçerli hale gelmesine ve gerektiðinde bozulmasýna dair kanunlar bu kitapta yer
almaktadýr.
Dikkatlice bakýldýðý takdirde, bu kitapta olup bu açýklamada deðinmediðimiz diðer
mitsvalarýn da, yine Erets-Yisrael’e girdikten sonraki yaþamla yakýndan baðlantýlý olduðu
görülecektir. Tüm bu kanunlar, Moþe’nin, Tora’nýn tümünü sözlü olarak ve ayrýntýlarýyla
tekrar etmesinin ardýndan Yazýlý Tora’nýn, Erets-Yisrael’e hazýrlýk niteliðindeki kitabý olan
Devarim’e, Moþe’nin aðzýndan, ama Tanrý’nýn harfiyen dikte ettirmesiyle kaydedilmiþtir.
Moþe Rabenu’nun Vasiyeti
Böylece her ne kadar Moþe konuþmasýnda istisnasýz “tüm mitsvalarý” açýklamýþsa da,
mitsvalarýn yalnýzca belli bir bölümü, yukarýda açýklanan kýstaslar doðrultusunda Devarim
kitabýna – bazýlarý ilk kez, bazýlarýysa tekrar edilerek – yazýlmýþtýr. Buna karþýlýk, Moþe’nin,
Tora’nýn tümünü açýklamak üzere yaptýðý ve “Moþe, bu Tora’yý açýklamaya baþladý” (1:5)
sözleriyle baþlayan giriþ konuþmasý, Tora’da eksiksiz olarak yer almaktadýr. Devarim
kitabýnýn ilk on bir pereki içinde yer alan bu konuþmalar, Tanrý’ya ve Torasý’na yönelik
temel nitelikli felsefeyi ve genel yükümlülükleri bildirmektedir ve bunlarýn hepsi burada,
geçmiþe yönelik genel bir tarama temel alýnarak yapýlmaktadýr. Bu geçmiþ boyunca Tanrý,
Kendisi’ni Yisrael’e açýk bir þekilde belli etmiþ ve artýk bu süreç sona ermiþtir.
Moþe’nin konuþmasý içinde tüm bu felsefe ve yükümlülükler, tarihin gelecek tüm nesillerine hitaben dile getirilmiþtir. Yisrael’e mensup her birey bunlarý ruhuna ve benliðine
özümsemekle yükümlüdür; zira Tanrý’nýn antlaþmasýna ancak bu sayede sadýk kalacaktýr.
Bahsedilen felsefe ve yükümlülükler, teori ve pratik anlayýþ yönünden Tanrý’nýn “Bir”liði
fikrini temel alan Tanrý korkusu, Tanrý sevgisi ve Tanrý’ya yapýþma kavramlarýdýr; Yisrael’in
tüm bireylerini yükümlü kýlan Tora öðrenimi mitsvasýdýr; her babanýn oðluna yönelik
ödevi olan “oðullarýna öðretmelisin” emridir; hepimizi, elimize teslim edilmiþ olan Tora’yý
hiçbir deðiþiklik, ekleme ya da eksiltme yapmaksýzýn korumakla yükümlü kýlan “ekleme
yapma ve ondan eksiltme” yasaðýdýr.
Tora’nýn açýklamasýna baþlarken yaptýðý bu konuþmalar, Moþe Rabenu’nun, halkýna býraktýðý vasiyetidir. Dolayýsýyla içeriklerine, Tanrý’nýn – Aþem’in – ‘Bir’liðine olan tanýklýðýn
ifade edildiði Þema beyaný, Þema’nýn ikinci paragrafýnda deðinilen ödül-ceza konusu, tefilin,
mezuza ve birkat amazon (yemek sonrasý þükran duasý) gibi, bir Yahudi’ye bulunduðu her
yerde eþlik eden ve bizi Tanrý’ya yönelik sadakat ve yükümlülükler konusunda kesintisiz
olarak eðiten mitsvalar da dâhildir. Tüm bunlara, her gün yerine getirilmesi gereken ve
bayramlarla ilgili kýsmýn arkasýnda yazýlý olan Mýsýr’dan Çýkýþ’ý hatýrda tutma mitsvasý ile,
Devarim kitabýnda ikinci kez yazýlan tsitsit [=dört köþeli giysilerin köþe saçaklarý] ve þaatnez [=yün-keten karýþýmý] mitsvalarý da eklenebilir; çünkü halk artýk, þu ana kadar tabi
olduðu merkezi idarenin etkisinden çýkacak, her birey kendi topraðýnda belli bir yalýtým
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içinde yaþayacaktýr ve bu nedenle bireyleri sürekli olarak yaþam amaçlarý hakkýnda
uyarmak için, insanlýk ve Yahudilik’ten kaynaklanan yükümlülükleriyle ahlaki asaletini
insana giysileri bile hatýrlatmalýdýr.
Sonuç olarak, Devarim kitabý, çölden yerleþik yaþama geçerken yöneticilere ve bireylere
hatýrlatýlmasý önem taþýyan mitsvalarýn bir dökümüdür. Bu mitsvalarýn yazýlmasý için, söz
konusu döküme ihtiyaç duyulan zaman beklenmiþ, tekrarlanan mitsvalar da yine ayný
amaç hedeflenerek tekrarlanmýþtýr.
Bu kitap Miþne Tora olarak adlandýrýlýr ki bu ismin anlamý Tora’nýn “tekrarý” þeklindedir.
Ancak bu, Devarim kitabýnýn içeriðinin, Tora’nýn geri kalanýnýn bir tekrarýndan ibaret
olduðu anlamýna geliyor deðildir; nitekim birçok mitsvanýn bu kitapta ilk kez verildiði
gerçeði söz konusudur. Bu nedenle, bu kitap için Miþne Tora isminin, Tora’nýn “tekrarý”
anlamýnda kullanýlmasý ancak bir þekilde mantýklýdýr: Devarim kitabý, Moþe’nin Tora’yý
tümüyle tekrarlayýp, mitsvalarýn hepsini ayrýntýlarýyla açýkladýðýný anlatmaktadýr ve Moþe,
yeryüzü üzerinde halkýna yönelik görevini bu þekilde tamamlamýþtýr. Bu kitabýn içindeki
mitsvalar da söz konusu tekrar doðrultusunda seçilmiþ, yukarýda belirtilen kýstaslar doðrultusunda bazýlarý ilk kez bazýlarý da tekrar yazýlmýþtýr…
Rabi Samson Raphael Hirsch’in sözleri buraya kadardýr ve bize bu kitabýn temel niteliðini
yansýtýr niteliktedir.
Projemizin Son Kitabý
Tora’nýn, Yahudi kaynaklarýna göre ve Yahudi kanun, deðer, etik ve felsefesi doðrultusundaki açýklamalarýyla birlikte çevirisini sunmayý amaçladýðýmýz proje, bu kitapla sona ermiþ
oluyor. Sanýrým burasý, projeye baþladýðýmýz 2001 yýlýndan bu yana geçen süre içinde, en
baþta kendimize belirlediðimiz amaç ve hedefleri ne kadar tutturabildiðimiz konusunda bir
geri bakýþ ve biraz özeleþtiri için uygun bir nokta.
Her þeyden önce, okuyucularýn da mutlaka dikkat ettiði üzere, ilk hazýrladýðýmýz Bereþit
kitabý ile baþlayýp “gittikçe kalýnlaþarak” elinizdeki bu aðýr kitapla son bulan projenin tam
olarak sabit ve tutarlý bir gidiþat tutturduðunu söylemek pek doðru olmayacak. Bu
konudaki tüm sorumluluk þahsen bana aittir. Kitabýn gerçek sahipleri ve sponsorlarý, geniþ
yürekleri ile buna sabýr ve anlayýþ gösterdiler; kendilerine bu vesileyle de teþekkürü bir
borç biliyorum.
Bereþit kitabýndaki hedefimiz küçüktü. Tora’nýn mümkün olduðu kadar anlaþýlýr bir
çevirisini, güvenilir kaynaklara göre yapmak, kendimize kaynak olarak seçtiðimiz Ýngilizce
iki açýklama derlemesi olan The Living Torah ve The Artscroll Chumash’taki açýklamalardan ortak bir derleme yapmak ve seyrek olarak, bu iki kaynakta açýklama getirilmeyen bazý
yerleri klasik kaynaklardan araþtýrýp elde edilen sonuçlarý da kitaba katmak. Çalýþma,
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Þemot kitabýnýn ilk peraþalarý için de ayný þekilde ilerledi. Ancak bu kitapta belirgin miktarda mitsva olmasý, daha fazla araþtýrma yapmayý ve daha derinlemesine bir çalýþma
gerçekleþtirmeyi gerekli kýldý. Bunu yaptýkça, Tora’nýn klasik açýklayýcýlarý Raþi, Ýbn Ezra,
Ramban, Raþbam, Sforno ve daha birçoklarýnýn yazýlarýna daha derin bir þekilde girme
ihtiyacý doðdu. Bu açýklamalar doðrultusunda, sayýsýz kez alýntýlanan Talmud ve
Midraþlar’a baþvurularýn doðrudan kaynaklarýndan yapýlmasý gerekti. Tora’nýn, geleneksel
bilgilere dayanan, ama bir yandan da çaðdaþ ve bilimsel bir açýklamasý olan Daat Mikra adlý
eserden alýntýlar da resme dâhil oldu. Sonuçta, Þemot kitabýnýn ortalarýndan itibaren
geniþleyen çalýþma, Vayikra kitabýyla belirgin bir þekilde hacim kazandý. Temel olarak
Vayikra kitabýndan itibaren çalýþmamýzýn temel düzeni oturmuþ oldu ve projenin geri
kalan kýsmý da bu kitapta belirlenen ölçüt ve sýnýrlamalara baðlý kalýnarak tamamlandý.
Bu evrim içinde Devarim kitabýndaki tek yenilik, bu kitapta Rabi Samson Raphael
Hirsch’in açýklamalarýna da geniþ bir þekilde yer verilmesidir. 19. yüzyýlda yaþamýþ ve
Frankfurt Am Main’de baþ Hahamlýk görevini yapmýþ olan Rabi Hirsch, modern
düþüncenin geliþtiði döneminde bu düþüncenin getirebileceði düþünsel ve felsefi sonuçlarý
önceden görerek, Tora’ya yaptýðý açýklamalarýnda, Tora’nýn çaðdaþ insan için de ne kadar
geçerli olduðunu ve yeni sorunlarla baþa çýkmak için gereken tüm araçlarý içeren
mükemmel bir kaynak teþkil ettiðini ortaya koymuþtur. Bu açýdan onun yazýlarý çaðýmýzdaki inançlý Yahudiler için çok önemli birer kaynak teþkil etmektedir. Önceki kitaplarýmýzda Rabi Samson Raphael Hirsch’ten yapýlan alýntýlar ikinci el kaynaklardan ve çok
sýnýrlý düzeyde yapýlmýþtý. Bu konudaki tek istisna, yine çaðýmýz okuyucusu için çok önemli mesajlar içeren, Vayikra kitabý Perek 26’daki açýklamalardýr – ki onlarý, Devarim kitabýndaki tüm açýklamalarý gibi, doðrudan Rabi Hirsch’in, orijinalini Almanca yazmýþ olduðu
eserinin Ýbranice çevirisinden aldýk. Okuyucu bu açýklamalar boyunca Rabi Hirsch’in
çaðýmýzý, düþünsel ve ahlaki sorunlarýný nasýl önceden gördüðünü ve bunlara Tora’nýn kendisinden nasýl cevaplar verdiðini görecektir. Bu açýdan, týpký Bereþit kitabýyla Þemot
kitabýnýn ilk yarýsý üzerindeki çalýþmamýzda yukarýda sayýlan klasik otoritelerin yetersiz bir
þekilde kullanýlmasý gibi, Devarim dýþýndaki kitaplarda Rabi Hirsch’in yetersiz kullanýmýný
da bu çalýþmada önemli bir eksik olarak görüyorum.
Yine de tüm bu evrimsel geliþimin temelinde bir gerçek yatýyor. Türk Yahudi cemaati içinden çýkmýþ bireyler olarak, bu çalýþma boyunca tüm ekip olarak iyi niyetle yapmaya gayret
ettiðimiz þey, “Lilmod Ulelamed – Öðrenmek ve Öðretmek”, yani kendini mümkün olduðu
kadar geliþtirip, yakýnýndakileri de bu geliþmeye ortak etmekten ibaretti. Baþka bir deyiþle,
zaten cemaate göre çok fazla bilgili olmadýðýmýz için, bilgimiz geliþtikçe, paylaþým düzeyimiz de yukarýdaki evrim doðrultusunda arttý. Bugün geriye baktýðýmýzda, çalýþma boyunca edindiðimiz yeni bilgiler doðrultusunda Bereþit kitabýný tekrar yapmaya kalksak, mevcut çalýþmadan çok daha farklý, geniþ ve doyurucu bir sonuca varabileceðimizi görüyoruz.
Ancak böyle bir tekrar çalýþmasýnýn, yapýlabilecek baþka çalýþmalarla karþýlaþtýrýldýðýnda
önem açýsýndan ön plana geçme olasýlýðý konusunda bu aþamada söyleyebileceðimiz bir þey
yok.
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Tora’nýn Çevirisi
Bereþit kitabýnýn önsözünde, Tora gibi bir metni gerçekten “çevirmenin” imkânsýz olduðuna, bu konuda birçok sakýncanýn bulunduðuna dikkati çekmiþ, yaptýðýmýz çevirinin
“Tora’nýn çevirisi” deðil, “Tora’nýn bir çevirisi” olduðunu vurgulamýþtýk. Bu çevirinin
mükemmel olmamasý için sayýlabilecek birçok neden var. Bunlar arasýnda en önemlisi,
“herhangi bir metnin” baþka bir dile çevrildiði zaman çok önemli miktarda kayba uðradýðý
gerçeðidir. Buna Ýbranice gibi, sözcüklerin farklý þekillerde anlaþýlabilmesine olanak
saðlayan bir dilden yapýlan çevirilerin zorluðu eklenmelidir. Ve bunun üstüne, benim bir
Türkçe dili uzmaný olmayýp, elimden geldiðince doðru sözcük karþýlýklarýný seçme
konusundaki gayretim ne kadar yüksek olursa olsun, bunda baþarýnýn sýnýrlý olduðu gerçeði
de eklenmelidir. Yine, þüphesiz, okullu deðil alaylý biri olarak eriþebileceðim anlayýþ
düzeyinin de sýnýrlý olduðu açýktýr.
Devam etmeden önce kaynaklarýmýzdan, Tora’nýn çevrilmesi konusuna dair bazý alýntýlar
yapmak istiyorum:
[1] Beþ Haham, [Büyük Ýskender’in ölümünden sonra bölünen Makedonya Ýmparatorluðu’nun Mýsýr ve Ortadoðu kýsmýnýn hükümdarý olan] Kral Talmay (Ptolemy) için
Tora’yý Yunanca’ya çevirdi. Bu görevin tamamlandýðý gün, Yisrael için, Altýn
Buzaðý’nun yapýldýðý gün kadar talihsiz bir gündü, çünkü Tora’nýn baþka herhangi bir dile
gerçekten ve tutarlý bir þekilde çevrilmesi mümkün deðildir (Masehet Soferim 1:7-8).
[2] Talmay baþka bir zamanda, onlara neden çaðrýldýklarý konusunda bilgi vermeksizin
yetmiþ iki tane Haham’ý çaðýrdý ve onlarý yetmiþ iki ayrý odaya yerleþtirdi. Sonra her
birine gidip “Öðretmeniniz Moþe’nin Torasý’ný benim için [Yunanca] yazýn” dedi. Tanrý
[bu Hahamlarýn] hepsine ayný fikri verdi ve hazýrladýklarý çevirilerde hepsi, [yanlýþ
yorumlara yol açabilecek yerlerde] ayný deðiþiklikleri yaptýlar (Talmud – Megila 9a). [Bu
çeviri “Targum A-Þivim – Yetmiþ {Haham’ýn} Çevirisi”; ya da Septuaginta olarak bilinir.]
[3] Tora Talmay için tercüme edildiði zaman dünya üzerine üç günlük bir karanlýk
çöktü (Megilat Taanit).
[4] Kiþi, 8 Tevet tarihinde oruç tutmalýdýr, çünkü bu, Talmay’ýn, Tora’nýn tercüme
edilmesini emrettiði gündür (Tur – Orah Hayim 580).
Alýntýlara deðinmeden önce bir noktayý açýklýða kavuþturalým: 8 Tevet tarihi, Asara
BeTevet (10 Tevet) orucuna çok yakýn olduðu için bu günde ayrýca oruç tutma yükümlülüðü yoktur. Ancak Tur’un yine de bu þekilde bir uygulamayý vurgulama gereði görmesi,
söz konusu tarihin gerçekten de Yahudilik için aðýr bir olayý iþaretlediðini göstermektedir.
Tora’nýn baþka bir dile çevrilmesi neden bu kadar büyük bir trajedi olarak sunulmaktadýr?
Dahasý, Tora’nýn çevrilmesi neden küresel bir karanlýða yol açmalýdýr?
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Rav David Koen (Flatbush NY) bunun cevabýný, Masehet Soferim’den yapýlan alýntýda
bulur: “… çünkü Tora’nýn baþka herhangi bir dile gerçekten ve tutarlý bir þekilde çevrilmesi
mümkün deðildir.” Tora’nýn yazýlý metni baþka bir dile belli bir tutarlýlýkla çevrilebilse bile,
tüm nüanslar – Tora’nýn sözlerindeki çifte anlamlarla ima ve kinayeler – bu süreç içinde
kaybolur. Gematriya, akrostiþler ve sözcük tabanlý analizleri bir dilden bir diðer dile aktarmak mümkün deðildir. Ayrýca çeviri yapýldýðý zaman, kelimelerin cümle içindeki sýralamalarýný korumak da olanaksýzdýr. Bu nedenle, çeviriyle birlikte Yazýlý Tora’nýn altýnda
yatan Sözlü Tora’nýn tüm içeriði, Tora’yý sadece yazýlý metinden okuyanlar açýsýndan,
Tora’dan kopmuþ ve silinmiþ olur. Midraþ (Tanhuma, Noah 3) Sözlü Tora’yý, karanlýðý aydýnlatan bir ýþýk olarak tanýmlar. Yazýlý Tora’nýn baþka bir dile çevrilmesiyle, Sözlü Tora’nýn
ýþýðý, öðrenimini sadece çeviriden yapanlar için eriþilemez bir hal almýþtýr. Bunun bir sonucu olarak, Yazýlý Tora’nýn, Sözlü Tora’nýn rehberliðinden yoksun kalýnarak öðrenilmesi Tora
hakkýndaki gerçek resmin son derece yanlýþ þekillerde yorumlanmasýna yol açmýþtýr –
“dünya karanlýða gömülmüþtür”.
Bu açýklama ýþýðýnda Tora’nýn çevirisinin, Sözlü Tora’ya dayanan açýklamalar olmaksýzýn
yayýnlanmasýnýn ne kadar yanlýþ olduðunu anlayabiliriz. Ýþte, çalýþmamýzda açýklama kýsmýna verdiðimiz önemin sebebi budur. Bazý yerlerde açýklamalarýmýz, okuyucunun gözünde
gereðinden fazla gibi görünebilir. Bazý okuyucularýmýz ise bunu yetersiz bulabilir. Her
okuyucu bu konuda kendi görüþüne sahip olacaktýr. Benim yapmaya çalýþtýðým, açýklamalara belirgin bir aðýrlýk vererek, çeviriden kaynaklanmasý kaçýnýlmaz olan kayýplarý çok
düþük düzeyde de olsa giderebilmekti. Bunda ne kadar baþarýlý olduðumu ise yine okuyucu deðerlendirecektir.
Çalýþmamýzda genelde metnin basit anlamý üzerindeki açýklamalara yer verdim. Bazý
örneklerde Midraþ’tan alýntýlar da yaptým ve çok seyrek olarak, Kabala kaynaklý olup, ben
o düzeyde olmadýðým için baþka kaynaklarda hazýr bulduðum bazý açýklamalarý kullandým.
Çeviride olduðu gibi açýklamalarda da kendimi olasý en iyi þekilde ifade edememiþ olabilirim. Ya da ifade edebildiysem bile, Tora öðrenimine aþina olmayan biri için bunlar yine
de çok açýk olmayabilir. Yine de okuyucu Tora’nýn açýklamasý konusunda önemli bir þeyi
not etmelidir. Açýklamalarýn çok büyük bir bölümü, pasuklardaki “gereksiz” görünen noktalarý temel alýr. Bunun nedeni Tora’nýn “Tanrý’nýn Sözü” olmasýdýr. Tanrý’nýn Sözü
mükemmeldir, eksiði veya fazlasý yoktur. Ve eðer bir pasukta, konunun basit düzeyde
anlaþýlmasý için gerekli olmayan bazý “fazlalýklar” ya da gereksiz görünen tekrarlar varsa,
bunlar “mutlaka ve mutlaka” bize baðlamýn konusu ya da baþka bir konu hakkýnda belli
baþlý ayrýntýlarý öðretme amaçlýdýr. Talmud, Sözlü Tora ile Moþe Rabenu’dan beri nesilden
nesile gelmiþ bilgilerin, pasuklardaki söz konusu gereksiz görünen yerlerle olan iliþkisinin
analizidir. Çalýþmamýzda bu analize örnekler vermeye çalýþtým ve bu uðurda bazý yerlerde
konudan saptýðým da oldu. Ancak “Tora öðrenmeyi öðrenmenin” de Tora öðreniminin bir
parçasý olduðu düþüncesiyle bu tipte örnekleri vermeyi önemli saydým. Fakat elbette bu
konuda ne kadar baþarýlý olduðumu bilemiyorum.
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Bu söylenenler doðrultusunda, Tora Kitabý hakkýnda yapýlan bu çalýþmada doðrular kadar
hatalar da mevcut olabilir. Ancak doðrular için de söylemeden geçemeyeceðim çok önemli bir nokta var. Burada yazýlanlarýn hiçbir kusur olmaksýzýn doðru olmasý yönündeki
temennim gerçekleþmiþse bile bu nokta göz önünde bulundurulmalýdýr: Tora sabit deðil
dinamik bir olgudur; özellikle uygulamalar açýsýndan, bu uygulamalarýn yürürlüðü için
gereken þartlarýn varlýðýna baðlý olarak devirden devre deðiþiklikler olabilir ve dolayýsýyla
elinizdeki kitap fiili uygulamalarýn bazýlarý açýsýndan kesin ehliyetli bir kaynak deðildir. Her
bir mitsvanýn ne zaman, nasýl, ne þartlar altýnda, hangi ayrýntýlara göre uygulanacaðý
konusu, yalnýz Alaha eserlerinin ilgi alanýna girer ve çalýþmamýz bir Alaha eseri deðildir. Bu
gibi konularda mutlaka uzman bir Haham’a danýþmak gerekir.
Sonuç: Her ne kadar, sayýlan sýnýrlamalar dâhilinde titizlik gösterilmiþ, her ne kadar belirtilen klasik kaynaklarla hata yapma olasýlýðý mümkün olduðu kadar azaltýlmýþ ve her ne
kadar çalýþma konunun uzmanlarý tarafýndan kontrol edilmiþ ise de bu çalýþma sonuçta
uzman olmayan biri tarafýndan, “edindiði bilgiyi paylaþma” düzeyinde yapýlmýþ, bazý hatalar içerme olasýlýðý bulunan bir çalýþmadýr ve bu özelliði nedeniyle, Tora öðrenimi açýsýndan sadece “ilk adým” olarak deðerlendirilmelidir. Bu ilk adýmýn en büyük amacý, Bereþit
kitabýnýn önsözünde belirtmiþ olduðum üzere, sorulara cevap verme denemelerine raðmen
bu cevaplarý saðlamak deðil, okuyucuyu yeni sorular sorup, okuduklarýný eleþtirel ama
samimi bir bakýþla deðerlendirerek, herhangi bir konuda son kararý vermeden önce
konunun uzmanlarýna danýþýp, onlardan bire bir öðrenme yönünde teþvik etmektir. Eðer
bunu yapabildiysek, kitap amacýna ulaþmýþ sayýlýr. Ama eðer okuyucu yalnýz burada
okuduklarýyla yetinip bunun ötesine geçmezse, hem kitap yetersiz kalacak, hem de okuyucu yanlýþ sonuçlara varma riskini almýþ olacaktýr. Dileðim böyle olmamasý, çalýþmamýzýn
Tora öðrenimi için bir sýçrama tahtasý olarak kullanýlmasýdýr.
Tora Öðrenimi
Devarim kitabýndaki çok sayýda mitsva arasýnda bir tanesi diðerlerinden farklý bir öneme
sahiptir: Tora öðrenimi.
Moþe’nin ölümünün ardýndan halkýn lideri olan Yeoþua’ya, Tanrý’nýn verdiði ilk talimatlardan biri þudur: “Bu Tora Kitabý dilinden düþmesin, gündüz ve gece onun üzerinde kafa yor
ki onda yazýlý olan her þeyi özenle yerine getirebilesin; zira [ancak] o zaman yollarýný baþarýlý kýlacak ve [ancak] o zaman akýllýca davranmýþ olacaksýn” (Yeoþua 1:8).
Burada zincirleme bir etki söz konusudur. “Tora öðrenimi büyüktür, zira insaný eyleme
[=mitsvalarý uygulamaya] sevk eder” (Talmud – Kiduþin 40b). Ve bu çok önemlidir, zira
kiþi için en akýllýca davranýþ bu dünyadaki görevine uygun bir tutum içinde olmasýdýr.
Tanrý’nýn Yeoþua’ya – ve aslýnda hepimize – hitaben vurguladýðý gibi, “ancak Tora’nýn emirlerine uygun yaþadýðýnýz takdirde akýllýca davranmýþ olursunuz”. Ama hepsinin baþý Tora
öðrenimidir.
Her anne-baba gibi, büyümekte olan sevgili kýzlarýmýn merak ve ilgisini uyandýrmak için
sürekli olarak bir arayýþ içindeyim. Bir süre önce, aklýma ilkokulda yapmýþ olduðumuz basit
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bir deney geldi. Küçük boþ bir yoðurt kabý alýp içine biraz ýslak pamuk ve birkaç kuru fasulye
tanesi yerleþtirdim. Kýzýmla birlikte her gün geliþmeleri izlemeye baþladýk. Uzun süredir,
belki de aylardýr çuvaldan çuvala aktarýlan, oradan pakete girip evimize gelen, ama tüm
bu süreç boyunca, adý üstünde tamamen “kuru” olan bu fasulye tanelerinden nelerin
oluþabileceðini, bunu önceden bilmeme raðmen bir kez daha hayret ve hayranlýkla izledim. Önce ince kökler ýslak pamuða iyice gömüldü, yarýlan fasulye tanelerinden ince bir
dal çýktý. Bu yeþil dal günden güne uzarken, kökler de pamuðun içine daha da saðlam bir
þekilde tutundu. Çok kýsa bir süre sonra, oldukça yükselmiþ olan dallardan yeþil, taze
yapraklar çýkmaya baþladý. Bir süre sonra küçük yoðurt kabýnýn yetersiz olduðu kanaatine
vararak, fasulye dallarýný bir saksýya aktardýk. O küçük beyaz “kuru” fasulye tanesi,
büyümeye devam ediyor ve umarým yakýnda kendi mütevazý çapýndaki meyvesini de verecek…
Ýnanýlmaz! Bir kez daha Tanrý’nýn yarattýðý bu dünyanýn, biz onu alýþkanlýklarýmýz doðrultusunda ne kadar “normal” görsek de, aslýnda son derece inanýlmaz olduðunu düþündüm.
Anlattýðým tüm bu yaþam gücü, o ufacýk, “kuru!!!” fasulye tanesinde duraðan ve uyur
halde mevcuttu ve hepsinin gerçek ve verimli bir yaþama dönüþmesi için tüm potansiyel
oradaydý; bekliyordu. Ve dýþarýdan bakýldýðýnda, bu potansiyeli gerçeðe dönüþtürmek için
ne kadar can attýðýný görmek olanaksýzdý. Ama iþte, biraz su, biraz pamuk ve voila!
Aslýnda hepimiz küçük birer fasulye tanesiyiz. Hepimiz içimizde o sýnýrsýz yaþam ve üretim
gücünü taþýyoruz. Bu her alanda doðru; ama bizim çalýþmamýzýn amacý açýsýndan bunu
özellikle Tora öðrenimi ve uygulamasý için örnek olarak kullanmak istiyorum. Bazen
kendimizi kurumuþ ve artýk verimli olmaktan, ilerlemekten uzak görebiliriz. Hayatýmýzda
þu ana kadar izlediðimiz yol, belki çeþitli nedenlerle Tora ile kesiþmiþ olmayabilir. Bu yüzden, aslýnda ne kadar yeþerebileceðimizi tahmin bile edemeyecek durumdayken, en baþtan
itibaren elimizi teslimiyetle kaldýrýyor olabiliriz. Eðer böyle yapýyorsak bu çok talihsiz bir
hatadýr; zira bu þekilde kendimizi “akýllý olaný yapma” olasýlýðýndan men etmiþ oluyoruz.
Tora’nýn, 3300 yýlý aþkýn bir geçmiþe dayanan köklü Yahudi geleneksel bilgilerini temel
alan açýklamalarla zenginleþtirilmiþ bir çevirisini hazýrladýðýmýz bu çalýþmayý, cemaatimizdeki çok sevgili ve pek deðerli kardeþlerimize “küçük yoðurt kabý içinde ýslatýlmýþ bir
pamuk olarak sunuyoruz”. Her þeyin baþlangýcý – o küçük fasulye tanesini harekete geçiren
þey – “su”. Ve Peygamber Yeþayau’nun, halký Tora’yý öðrenmeye ve uygulamaya sevk etme
amacýyla þiirsel bir sembolizmle söylediði gibi: “Vah, tüm susamýþlar – suya gidin!” (Yeþayau
55:1). Böylece Tora, suya benzetilmiþtir (Talmud – Suka 55b) ve bu, anlaþýlan hiç de yüzeysel bir benzetme deðildir.
Yine de, yukarýda yazdýklarýmý tekrarlama ihtiyacý duyuyorum: Bizim yoðurt kabýmýz
küçük, pamuðumuz az, suyumuz ise çok sýnýrlý. Eðer ilk kök salma ve yeþermeyi saðlama
konusunda bizim çalýþmamýzý kullanýrsanýz bu tüm ekibimizi çok mutlu edecektir. Ama siz,
okuyucular açýsýndan bu yeterli olmamalýdýr. Islak pamuklu yoðurt kabýmýzla yetinmeyip,
gerçek toprakla dolu, suyu kýsýtlý olmayan bir ortamda verimli olabileceðiniz; baþta
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kendinize, sonra da ailenize ve özellikle yeni nesilleri oluþturacak olan çocuklarýnýza ve
çevrenize Tora kaynaklý köklü Yahudi eðitimiyle zenginlik katabileceðiniz; düzenli bir programla, kaynaðýndan, gerçek diliyle ve en önemlisi size bire bir rehberlik edecek gerçek Tora
öðretmenlerinin eþliðinde kendinizi geliþtirebileceðiniz bir Tora öðrenimi düzenini hayatýnýzýn bir parçasý haline getirmenizi diliyorum. Bunda bizim mütevazý çalýþmamýzýn bir
payý olacaksa, ne mutlu bize!
[Not: Bu çalýþma ile ilgili olarak her türlü konudaki mesajlarýnýzý adresine gönderebilirsiniz. Ayrýca Devarim kitabýndan ayrý olarak bir kitapçýk çýkarmayý planlýyoruz. Plana
göre bu kitapçýkta geniþ bir dizin, peraþalar dizini, þema ve grafikler dizini, bibliyografya,
Tora’nýn 613 emrinin bir listesi, gözümüze çarpan bazý hatalar için düzeltmeler ve Tora ile
Talmud’da kullanýlan ölçü ve aðýrlýk birimleri hakkýnda kýsa bilgiler yer alacaktýr.]
Teþekkürler…
Tora’nýn [Aramca] çevirisini, Rabi Eliezer ve Rabi Yeoþua’nýn aðzýndan Ger Onkelos
yaptý [=Targum Onkelos]. [Tanah’ýn ikinci kýsmý olan] Neviim’in (Peygamberler)
[Aramca] çevirisini, Hagay, Zeharya ve Malahi [Peygamberlerin] aðzýndan Yonatan
ben Uziel yaptý [=Targum Yonatan ben Uziel] ve Erets-Yisrael, dört yüz parsaya dört yüz
parsa sarsýldý [1 parsa = 8000 ama]. [Göklerden] Bir Ses çýktý ve dedi: “Kimdir sýrlarýmý
insanoðullarýna açýklayan?!”
Yonatan ben Uziel ayaða kalktý ve “Sýrlarýný insanoðullarýna açýklayan benim” dedi.
“Huzurunda açýk bir þekilde bilinmektedir ki, [bunu] kendi þerefim için veya babamýn
ailesinin þerefi için yapmadým – Senin Onurun için yaptým; Yisrael’de ayrýlýklar çýkmasýn diye.” [Yonatan ben Uziel, Tanah’ýn üçüncü kýsmý olan] Ketuvim’i (Kitaplar) de
çevirmek istedi; ama bir Ses çýktý ve “Yeter!” dedi (Talmud – Megila 3a).
Yonatan ben Uziel’den farklý olarak, Tanrý’nýn sýrlarýnýn zerresine bile vakýf deðilim. Zaten
hazýrladýðým bu çalýþmanýn sýnýrlamalarýný yukarýda da belirttim. Tüm bu giriþ yazýsý
boyunca neden birinci tekil þahýs kullanarak, çalýþmaya emeði geçen onca kiþi içinde
kendimi ön plana çýkardýðýmý merak etmiþ olabilirsiniz. Bunun tek bir sebebi var: Bu çalýþmada gerekenden eksik, yeterinden fazla, hatalý veya baþka türlü þekilde olumsuz olan tüm
yanlar tamamen bana aittir; benim sorumluluðumdadýr. Tüm olumlu yanlar ise çalýþmaya
emeði geçen ekibin tüm üyelerinin eseridir. Yayýnlanan her kitapta bu ekibe olan þükranlarýmý, kimseyi atlamadan dile getirmeye çalýþtým. Ancak kendilerine ne kadar teþekkür
etsem azdýr. Her biri, kalpten gelen büyük bir istek ve özveriyle üstüne düþeni en iyi þekilde yaptý. Bu açýdan, Yonatan ben Uziel’in saf tevazuundan yoksun olduðum için belki
kiþisel olarak söyleyemeyeceðim; ancak bu deðerli ekibin bir parçasý olarak “Ey Tanrým; bu
çalýþmayý hep birlikte Senin Onurun için yaptýk” diyebiliyorum.
Doðrusunu söylemek gerekirse, kitabýn hedefi olan Türkiye Yahudi Cemaati’nin kendisi de
bu büyük ekibin bir parçasý oldu. Bereþit Kitabý çýktýðý günden beri cemaat üyeleri
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“Devamý ne zaman?” sorularýyla bize üstlendiðimiz görevi sürekli hatýrlattý. Kitaplar beklenen zamanda çýkmadýðýnda sitem ettiler, sýkýþtýrdýlar ve bu þekilde çalýþmamýzda bize en
önemli katkýyý saðladýlar: Gerçek ve samimi ilgilerini esirgemediler. Kendilerine teþekkürü
borç biliyorum.
Bu çalýþmanýn fikir babasý Murat Bildirici’dir. Cemaatimizde Yahudi bilincini arttýrýcý
çeþitli çalýþmalarý þahsen gerçekleþtirmiþ, bu konuda atýlan birçok önemli adýma ön ayak
olmuþ bu deðerli ve güzel insana teþekkür ediyorum. Gülüþün yüzünden hiç eksik olmasýn.
Tora Kitabý oldukça uzun soluklu ve belli bir bütçeyi gerektiren bir çalýþma oldu. En baþtan itibaren bu konudaki sponsorluðu, her hafta Sayýn Rav Naftali Haleva ile birlikte
düzenli olarak Tora dersleri yapan ve bu þekilde daha birçok gruba örnek olan çok deðerli Tora Grubu üstlendi. Þüphe yok ki böyle bir çalýþma söz konusu maddi temel olmadan
çýkamazdý. Sevgili Tora Grubu üyeleri… Telehu Mehayil El Hayil – Sürekli baþarýdan
baþarýya koþun, Tanrý, toplumunuza daha birçok konuda katkýda bulunma arzunuzu yerine getirsin. Hepinize çok büyük bir þükran borcum var.
Grubun bir parçasý olup kendisi de þahsen cemaatimize çok deðerli eserler kazandýrmýþ
olan, bu çalýþmada da kapak tasarýmýný gerçekleþtiren sevgili Jojo Kamhi’ye de teþekkürlerimi sunuyorum.
Çalýþmamýz birçok yerde sayfa düzenini çok zorlu hale getiren özelliklerle dolu. Tüm bu
zorluða raðmen mizanpaj iþlemini en iyi þekilde gerçekleþtiren Yavuz Osman Yýlmaz ve
Tülay Yazan’a, ayrýca çalýþmanýn çeþitli yerlerinde konuyu açýklama amaçlý bazý çizimleri
yapan Betsi Yohay Kebudi, Rozi Asa ve Rubi Asa’ya þükranlarýmý iletiyorum.
Yine Tora Grubu’nun bir parçasý olan ve cemaatteki birçok konuda gösterdiði özverili
çalýþmalarýn yanýnda projenin mali trafiðini düzenleyen dünya iyisi sevgili Albert Asa…
Bu çalýþmayla ilgili olan ve olmayan konularda þahsýma gösterdiðin yakýnlýk, dostluk ve
güven için teþekkür ediyorum.
Kitabýmýz Ýngilizce dilindeki iki kaynakta hazýr olarak derlenmiþ bazý alýntýlarý da içeriyor.
Çalýþmanýn beþ kitabý içinde bu konuda bizlere yardýmcý olup, Ýngilizce’den çevirileri
yapan kardeþlerim [Sofer] Baruh Beni Danon, [Yeþiva öðrencisi] Ceki Baruh, Dr. Diana
Yanni ve [mimar] Selin (Saylað) Ers’e burada teþekkürü borç bilirim.
Önceki kitaplarda teknik sorunlar nedeniyle Ýbranice metinde bazý hatalar oluþmuþtu.
Bunu en aza indirme amacýyla Devarim kitabýnda Ýbranice metni tekrar gözde geçiren
Hazan ve Þohet Jak Pardo’ya teþekkür ederim.
Sayýn Av. Nedim Karako… Mesleðiniz ve görevleriniz gereði azýmsanmayacak derece
meþgul olmanýza raðmen, çalýþmamýzý büyük bir içtenlik ve ciddiyetle denetlediniz,
önemli uyarýlarda bulundunuz, bunun yanýnda kiþisel olarak da çeþitli felsefi ve kültürel
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konularda sizinle yazýþma ayrýcalýðýný bana saðlayarak geniþ kültürel birikiminizi benimle
paylaþtýnýz. Burada size saygý ve þükranlarýmý belirtmekten onur duyuyorum.
Baþta Sayýn Hahambaþýmýz olmak üzere, Saygýdeðer Bet-Din üyeleri; yola çýktýðýmýz
zaman bize verdiðiniz destek olmasaydý böyle bir çalýþma ortaya çýkmazdý. Ama bununla
kalmadýnýz, çalýþma boyunca yapýlanlarý denetlediniz, uyarý ve önerilerinizi esirgemediniz.
Huzurunuzda saygýlarýmý sunarken, okuyuculara yönelik yukarýda yer verdiðim telkin
doðrultusunda, cemaatimize Tora ve Talmud öðrenimini orijinal dilinde ve düzenli bir þekilde saðlayacak merci olarak size olan saygýmýz ve beklentilerimiz büyüktür. Bu konuda,
hayati öneme sahip olan rehberliðinizi en etkili biçimde verebilmeniz için Tanrý’dan size
saðlýk ve uzun ömür bahþetmesini dilerim.
Sayýn Rav Ýzak Alaluf; çalýþmamýzda gösterdiðiniz yakýnlýk, önemli yerlerde yaptýðýnýz
uyarýlar ve teþvik dolu sözlerinizle bu kitaptaki önemli payýnýzdan dolayý size þahsi
teþekkürlerimi sunarým.
Saygýdeðer Rav Yeuda Adoni. Henüz çok gençken bize vermiþ olduðunuz Miþna ve Tanah
derslerinin bu çalýþma için gereken temeli saðladýðý bir gerçektir. Bize tüm babacanlýðýnýzla,
özverinizle, engin hoþgörü ve güler yüzünüzle verdiðiniz temel eðitim hayat boyu yolumuza
ýþýktýr. Huzurunuzda saygýyla eðiliyor ve Tanrý’dan “liderlik konumundaki günlerinizi uzun
kýlmasýný” (krþ. 17:20), bu sayede cemaatimize saðlýklý daha nice yýllar boyunca rehber
olmanýzý diliyorum.
Tora eðitimimin bir sonraki aþamasýnda bana Talmud’u tanýtan, Tora öðrenimine ve uygulamasýna dair her konuda rehberliðini esirgemeyen ve bu þekilde kitabýn oluþturulmasý için
gereken bel kemiðini saðlayan; bilgiyi öðrencilerine büyük bir sabýrla, tabiri caizse “bir
bebeðin aðzýna kaþýkla verir gibi” açýk ve anlaþýlýr biçimde iletmeyi bilmesiyle tam bir
öðretmen olan Ravým ve ayný zamanda aile büyüðüm Sayýn Rav Eliyau Koen, oldukça
sýkýþýk olan vaktine raðmen hem çalýþmaya yakýndan nezaret etti, hem doðan tüm sorularý
cevapladý hem de önemli uyarýlarýyla kitaptaki hatalarý önemli ölçüde azalttý. Bunun
yanýnda ricamý kýrmayarak bu cilde bir önsöz yazdý. Kendisine tüm ailesinden ve öðrencilerinden huzur göreceði saðlýklý uzun bir ömür diliyor, saygý ve þükranlarýmý sunuyorum.
Sevgili Ester Asa… Cemaatimize sunulan birçok çalýþmada senin imzan var. Tora Kitabý
projesi sanýrým bunlar arasýnda en çok emek harcadýðýn proje. Projenin her bir satýrýný tek
tek okudun ve gereken yerlerde düzeltmeler yaptýn. Bazý konularda daha fazla açýklama
gerektiðini söyledin bazý yerlerde ise açýklamanýn sýnýrlanmasýný önerdin. Çeviri ekibi ile
denetleyiciler arasýndaki baðlantýyý saðladýn. Sayfa düzenine yakýndan nezaret ettin. Baský,
daðýtým organizasyonu ve olasýlýkla bilmediðim daha birçok iþi tek baþýna yaptýn. Bu çalýþmanýn sensiz olmasý mümkün deðildi. Bunun yanýnda aile olarak bize gösterdiðiniz yakýnlýk, güven ve iyi niyet, hayat boyu unutulmayacak cinsten. Eþin Albert’le birlikte size, daha
pek çok projeye imza atacaðýnýz, gerek çocuklarýnýz ve torunlarýnýzla gerekse de topluma
kazandýrdýklarýnýzla hep gurur duyacaðýnýz saðlýklý ve uzun bir ömür diliyorum.
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Sevgili eþim Pessia… Bu projeye Þemot kitabýnda katýldýn ve ilerleyiþine ilk elden tanýk
oldun. Projenin en rahat þekilde yürüyebilmesi için bana gereken tüm olanaðý saðladýn,
hatta bu uðurda bazen çok önemli fedakârlýklarda bulundun. Bunu yaparken de ailemize
iki tane þeker kýz – Oriya ve Teila’yý – kattýn. Tora Kitabý projesinde bilmediðin, kimsenin
ölçemeyeceði kadar çok büyük bir katkýn var. Desteðin, fedakârlýðýn ve güler yüzün için
sana çok teþekkür ediyorum. Ýyi ki varsýn. Tanrý’dan, tüm ailemizle birlikte, birbirimizi
sürekli geliþtirebilmemiz, elimizden geldiðince çevremize katkýda bulunmaya devam edebilmemiz, önceki nesillerden aldýðýmýz Yahudilik meþalesini sonraki nesillere saðlam bir
þekilde aktarma görevini layýkýyla yerine getirebilmemiz ve bu uðurda çocuklarýmýzý da
Tora’nýn yüksek deðerlerinin ýþýðýnda yetiþtirebilmemiz için bizi mübarek kýlmasýný ve bize
yardýmcý olmasýný diliyorum.
Bu vesileyle, öðrenim hayatýmýn her aþamasýnda kiþilik ve bilgimin geliþmesine yadsýnamaz
katkýlarda bulunan tüm öðretmenlerimi, dostlarýmý, yakýnlarýmý, genel olarak tüm ailemi, özellikle bana manevi anne ve baba olan Mati-Cako Aþkenazi’yi, birçok konuda bize
çok büyük yardýmlarý dokunan kayýnvalidem Aliza Krimolovsky’yi, kardeþlerim Sara ve
Yusuf Koen’i sevgi ve saygýyla selamlýyorum. Ve þüphesiz, sadece biyolojik deðil, ayný
zamanda manevi, düþünsel, kültürel ve ahlaki anlamda da bana “hayat” vermiþ olan,
kendilerine yönelik duygularýmý sözlerle anlatamayacaðým saygýdeðer ebeveynim EstreyaHayim Farsi’nin huzurunda saygýyla eðiliyor, onlara da bizlerle daima gurur duyacaklarý
saðlýklý ve uzun bir ömür diliyorum.
Adran Alah Orayta Kadiþa…
Talmud’un bir ünitesini öðrenmeyi bitiren kiþi, “Adran Alah … – Sana Tekrar Geri
Dönelim…” sözleriyle baþlayan kýsa bir dua okur. Her þeyin ötesinde bu dua, Tora öðreniminde eskime diye bir þey olmadýðýný, öðrenilmiþ bir konuya daima geri dönmek gerektiðini ve her seferinde mutlaka yeni bir þeyler bulunabileceðini ortaya koyar.
Bu duanýn içinde Tora öðrenenlerle öðrenmeyenler arasýndaki bazý farklar vurgulanýr ve
bunlarýn arasýnda biri oldukça ilginçtir: “… [Tora öðrenen] Bizler de çaba gösteriyoruz,
[Tora öðrenmeyip baþka iþler yapanlar] da çaba gösteriyorlar. Ama biz çaba gösterip bunun
karþýlýðýný alýrken, onlar gösterdikleri çabanýn karþýlýðýný almýyorlar…”
Duanýn bu kýsmý gerçekten ilginçtir. Acaba Tora öðrenmeyip baþka iþlerle meþgul olanlar
gerçekten bunun karþýlýðýný almýyorlar mý? Örneðin bir marangoz, yaptýðý iþ karþýlýðýnda
para kazanmýyor mu? Öyleyse duadaki bu sözlerin anlamý nedir? Ne tür bir karþýlýktan söz
edilmektedir?
Marangoz örneðiyle devam edip bunu kýsaca açýklayalým… Bir marangoza bir masa sipariþi verilir. Ama onu filanca tarihe yetiþtirmesi þartý koþulur ve bu hedef tarihi tutturmak
söz konusu sipariþ için çok önemlidir. Marangoz iþe koyulur, ancak bazý zorluklar çýkar.
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Kullanýlacak malzemenin gelmesi gecikir, çalýþacaðý gün elektrikler kesilir, baþka bir gün
makineler bozulur. Bunun üzerine marangoz gecesini gündüzüne kadar, çalýþýr, çabalar ama
masayý ancak istenen tarihten bir gün sonra tamamlayabilir. Sipariþi veren kiþiyi arar ve
masanýn hazýr olduðunu, parayý ödeyip malý alabileceðini bildirir. Sipariþi veren ise ona “Bir
gün geciktin” der. “Masayý dün teslim etmen gerekiyordu ve bu, anlaþmanýn çok kesin bir
þartýydý.” Marangoz itiraz eder: “Ama ben elimden geleni yaptým’ Kontrolüm dýþýndaki
birçok engel olmasaydý vaktinde yetiþtirirdim. Fakat olmadý.” Ancak diðeri dinlemez.
“Masa vaktinde gelmeyince ben de hazýr mobilya satan bir yerden aldým. Artýk yaptýðýn
masaya ihtiyacým yok” der ve konu kapanýr.
Elbette bu, her yönüyle mükemmel olmayan, ama konuyu açýklamak için seçilmiþ bir
misal. Bu misalden görüldüðü üzere, bu dünyada yapýlan þeylerin karþýlýðýný alabilmek için
“somut sonuç” gereklidir. Çalýþan kiþinin ne kadar ve ne þartlar altýnda çalýþtýðý, hangi
sorunlara göðüs germek durumunda kaldýðý gibi konularýn pek bir önemi yoktur. Eðer istenen sonuç elde edildiyse karþýlýk da vardýr. Ama sonuç yoksa gösterilen “çabalar” için
karþýlýk yoktur.
Ama Tora öðrenimi böyle deðildir. Bir kiþi Tora öðrenme amacýyla bir kitabý açmasýndan
kapamasýna kadar, bir Tora dersine gitmesinden dönmesine kadar geçen her an için Tanrý
katýnda ödüle layýk olur. Tanrý bir kiþiye, okuduðunu anlama uðruna gösterdiði en ufak
çaba için bile borçlu kalmaz. Hatta kiþi samimi çabayý göstermesine raðmen konuya vakýf
olamamýþsa bile, yine de gösterdiði çabanýn karþýlýðýný alacaktýr. Zira Tora öðreniminde en
az sonuç kadar süreç de önemlidir. Hatta daha doðru bir þekilde ifade etmek gerekirse,
sürecin kendisi sonuçtur; zira Yahudi görüþüne göre öðrenim, ayný zamanda uygulama için
bir araç olmasýna raðmen, kendi baþýna bir amaçtýr da. Tora Kitabý için hazýrladýðýmýz bu
projede sürekli olarak vurgulamaya çalýþtýðýmýz noktalardan biri de budur.
Talmud öðreniminin sonrasýnda okunana benzer þekilde, Simhat Tora günü Tora’nýn yýllýk
okunuþunun tamamlanmasý vesilesiyle de benzer bir dua edilir. Tora Kitabý projesinin
sonuna geldiðimiz bu noktada söz konusu dua yerinde olacaktýr.

Adran Alah Orayta Kadiþa Veadrah Alan Orayta Kadiþa.
Daatan Alah Vedaatah Alan Orayta Kadiþa.
La Nitneþe Minah Vela Titneþe Minan,
La Bealma Den Vela Bealma Deate.
Sana tekrar geri dönelim Kutsal Tora ve bize tekrar geri dön Kutsal Tora.
Fikrimiz sende ve fikrin bizde olsun Kutsal Tora.
Ne biz seni unutalým ne de sen bizi unut,
Ne bu dünyada ne de Gelecek Dünya’da.
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Sevgili Tanrým…
Bizi bu uzun soluklu projeyi tamamlamaya nail ettin. En baþta da söylediðim üzere, aslýnda bu projeyle boyumdan çok büyük bir iþe kalkýþmýþ oldum. Bunu ne kadar layýkýyla yerine getirebildiðimi bilemiyorum. Yalnýzca Hahamlarýmýz’ýn “Tanrý, iyi niyeti, uygulamaya
ekler” þeklindeki öðretisine güvenebiliyorum. “Þegiot Mi Yavin? Ministarot Nakeni –
Hatalarý Kim Anlayabilir? Gizli[ kalmýþ, bilmediðim kabahat]lerden Temizle Beni” (Teilim
19:13). Aklýmýn erdiði kadarýyla elimden gelenin en iyisini yapýp, kaynaklarýmýza sadýk
kalmaya çalýþtým. Yeterli dikkati göstermediðim, hatalý anladýðým veya hatalý anlattýðým
yerler olduysa beni affet. Okuyucularý bu olasý hatalardan koru, onlara doðru olaný göster,
elimin altýndan insanlarý hataya düþürecek bir engel çýkmýþ olmasýn.
Sana olan þükran duygularýmý nasýl dile getireyim ey Tanrým? Ýnsanoðlu, ona verdiðin
sayýsýz iyiliðin biri için bile teþekkür edebilir mi? Yine de lütfen þükran duygularýmý kabul
et. Bize doðru yolu göster ki gerçekten Sana yakýþýr evlatlar olabilelim. Bilgimizi arttýr ki
hatalarýmýz azalsýn. Gözlerimizi aç ki gerçeði görelim. Zihnimizi aç ki Toran’ý anlayýp
öðrenebilelim. Bize güç ver ki doðruyu yapalým. Çünkü ancak o zaman yollarýmýzý baþarýlý
kýlacak ve ancak o zaman akýllýca davranmýþ olacaðýz.
Tam; Velo Niþlam
Bitti; ama tamamlanmadý
Moþe Farsi
17 Þevat 5769
11 Þubat 2009
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1 Berahalar

Berahalar
Tora okumadan önce:
Barehu Et A-do-nay AMevorah.
Mübarek Tanrýmýz’ýn Mübarek olduðunu ilan
edin.
[Halk:] Baruh A-do-nay AMevorah Leolam
Vaed.
[Halk:] Mübarek Tanrýmýz ebediyen
Mübarektir.
Baruh Ata A-do-nay, E-loenu Meleh AOlam,
Aþer Bahar Banu MiKol AAmim, VeNatan
Lanu Et Torato. Baruh Ata A-do-nay, Noten
ATora.
Tüm halklar arasýndan bizi seçen ve bize Torasý’ný
veren Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Tora’yý veren Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Tora okuduktan sonra:
Baruh Ata A-do-nay, E-loenu Meleh AOlam,
Aþer Natan Lanu Torato, Torat Emet,
VeHaye Olam Nata Betohenu. Baruh Ata Ado-nay, Noten ATora.
Bize Torasý’ný – Gerçek Yasayý – veren ve içimize
ebedi yaþamý diken Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz;
Mübareksin. Tora’yý veren Sen, Tanrýmýz;
Mübareksin.
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Moþe, halký azarladýðý bu konuþmasýnda herkesin
hazýr bulunmasýna özen göstermiþtir. Zira sadece
belirli bir kesime konuþsa, o sýrada orada
olmayanlarýn, “biz orada olsaydýk gereken cevabý
verirdik” þeklinde konuþma olanaðý doðacaktýr.
Moþe bu nedenle herkesi bir araya toplayarak
“Ýþte hepiniz buradasýnýz; söyleyecek lafý olan
hemen cevap versin” demiþtir (Sifre 1; Raþi).
Baþka bir sebep, Moþe’nin, bu konuþmasýný Sinay
daðýnda Tora alýnýrken olduðu gibi, tüm halkýn
eksiksiz bir þekilde mevcut bulunduðu bir ortamda yapmak istemesidir. Mevcudun önemli bir
bölümü Sinay’da Tanrý’nýn Sesi’ni duymuþ olan
nesilden olmadýðý için, On Emir’in tekrarýný (5.618) Moþe’nin aðzýndan dinlemeleri, bunlarý
Bizzat Tanrý’dan almýþlar gibi sayýlacaktýr
(Ramban; Rabenu Behaye; Meam Loez); ne de
olsa Moþe, kendisini Tanrý karþýsýnda o denli
“hiçleþtirmiþtir” ki, Tanrý’nýn Sözü’nü olduðu gibi
ileten bir aktarma kanalý halini almýþtýr.
Yarden’in [doðu] yakasýnda – Tam çeviriyle
“Yarden’in ötesinde”.
Çölde – Aslýnda bu aþamada Bene-Yisrael çölde
deðil, Moav ovalarýndadýrlar. Bu da, “çölde”
sözcüðünün yer belirtme deðil, bir azar imasý
amacýyla kullanýldýðý görüþünü desteklemektedir.
Nitekim bir görüþe göre çeviri “...çölde [olanlar]
hakkýnda, ovada (s.a.) [olanlar] hakkýnda...” þeklindedir (Targum Onkelos; Raþi; Ralbag). Buna
göre Moþe burada halka, Tanrý’yý çöldeyken öfkelendirdikleri bir olayý hatýrlatmaktadýr:
“Çöldeyken, tüm Bene-Yisrael toplumu, Moþe ve
Aaron’a þikayette bulundu. Bene-Yisrael onlara
‘Keþke Mýsýr’da, et tenceresinin baþýnda oturmaktayken, doyana kadar ekmek yerken Tanrý’nýn Eli’yle
ölseydik!’ dediler. ‘Çünkü [anlaþýlan] bizi
[Mýsýr’dan] bu çöle, tüm bu cemaati açlýktan
öldürmek için çýkardýnýz!’” (Þemot 16:2-3) (Sifre 1; Raþi).
Arava’da – Raþi’ye göre bunun anlamý “ova”dýr.
Bu durumda, önceki açýklamayla ayný çizgide, bu
söz de Moþe’nin, “ovada iþlenen günahlar
nedeniyle” yaptýðý azarlamayý kastetmektedir.
Bene-Yisrael, Moav ovalarýnda yer alan Þitim’de,
yabancý kýzlarýn ardýndan ahlaksýzlýk ve putperestlik günahlarýna bulaþmýþlardýr (Sifre 1; Raþi;
bkz. Bamidbar Perek 25).

Arava, Ölü Deniz’in kuzey ve güneyindeki derin
vadiyi ve özellikle, güneyde Akabe körfezine
kadar uzanan alçak ovayý tanýmlar (bkz. 2:8; Hizkuni).
Suf’un karþýsýnda – Suf, yani Yam Suf. “Sazlýk
Denizi” ya da “Güney Denizi” anlamýndadýr ve
Bene-Yisrael’in önünde yarýlan Kýzýldeniz’i, yani
burada iþlenen günahý kastetmektedir. Halk
deniz kýyýsýna gelip, önde deniz, arkada Mýsýr
ordusu tarafýndan kýskaca alýndýðýnda, bazý kiþilerden þikâyet sesleri yükselmeye baþlamýþtý:
“Moþe’ye ‘Mýsýr’da mezar mý yoktu da bizi çölde
ölmeye getirdin?!’ dediler. ‘Nedir bu bizi Mýsýr’dan
çýkarmakla yaptýðýn? Sana Mýsýr’dayken //Bizi rahat
býrak da Mýsýr’a hizmet edelim// diye söylediðimiz
tam olarak bu deðil miydi? Çünkü bizim için Mýsýr’a
hizmet etmek, [burada] çölde ölmemizden iyidir!’”
(Þemot 14:11-12). Ayrýca denizden çýktýklarýnda
da, halk içinde hâlâ memnuniyetsizliðini koruyan
kiþiler vardý. “Biz denizin bu yanýndan dýþarý çýktýk; ama Mýsýrlýlar’ýn diðer yandan çýkmadýklarý
ve yine peþimize düþmeyecekleri ne malum?”
demekteydiler. Bu tavýrlarý hakkýnda Teilim’de
þöyle denmektedir: “Mýsýr’daki atalarýmýz, [Senin]
harikalarýný kavrayamadýlar, büyük miktardaki iyiliklerini hatýrlamadýlar ve Kýzýldeniz’de denizle ilgili
isyan ettiler” (Teilim 106:7) (Talmud – Arahin 15a;
Raþi).
Eðer burasý bir yer ismiyse, olasýlýkla Kýzýldeniz’in
Akabe körfezi kanadýndan bahsedilmektedir
(The Living Torah). Alternatif olarak burada ismi
Suf olan bir yerden bahsediliyor da olabilir
(Hirsch). Ayrýca Bamidbar 21:14’te sözü geçen
Sufa’dan bahsediliyor olmasý da olasýdýr.
Paran – Casuslarýn gönderildiði sýrada bulunulan
yer (bkz. Bamidbar 13:3) (Targum Yonatan; Avot
DeRabi Natan 34:1; Raþi).
Paran çölü, Sinay’ýn kuzeyinde, Arava’nýn
batýsýnda kalan ve günümüzde el-Tih olarak bilinen geniþ çöllük alandýr. Casuslarýn gönderildiði
yer olduðuna göre, olasýlýkla Kadeþ Barnea
(Bamidbar 13:3) ya da Ritma (Bamidbar 33:18)
adlý yerden bahsedilmektedir.
Tofel ... Lavan – Rabi Þimon bar Yohay þöyle
demiþtir: “Tanah’ýn tümünü araþtýrdýk, ama Tofel
ve Lavan adlý hiçbir yere rastlamadýk. Dolayýsýyla
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Moþe’nin, tüm Yisrael’e Yarden’in [doðu] yakasýnda, çölde, Arava’da, Suf’un karþýsýnda, Paran ve Tofel arasýnda, Lavan, Hatserot ve Di Zaav[’da] konuþtuðu sözler þunlardýr:

1.
1. Moþe’nin... konuþtuðu sözler þunlardýr –
Ramban’a göre bu ifade, tüm kitapta açýklanacak
olan kurallarýn ana baþlýðýdýr. Tora sýradaki
pasuklarda Moþe’nin konuþmasýnýn arka planýný
vermekte ve p. 6’dan itibaren Moþe’nin sözlerini
aktarmaktadýr.
Raþi ise buradaki sözleri ana baþlýk olarak deðerlendirmez. Ve eðer öyleyse, Moþe’nin asýl sözleri
p. 6’da baþladýðýna göre, ilk iki pasukta söylenenler gereksiz gibi görünmektedir. Dahasý, buradaki
söz kullanýmý da sýradýþýdýr, zira Moþe halka hitap
ettiði zaman, hep “Moþe, Bene-Yisrael’e konuþtu”
gibi bir giriþ yapýlýr. Dolayýsýyla buradaki
“Moþe’nin ... konuþtuðu sözler þunlardýr” ifadesi, p.
6’da baþlayan asýl konuþmadan farklý bir konuþmaya iþaret etmektedir. Raþi’ye göre, Moþe’nin
bahsi geçen “sözleri”, ilk iki pasukta söylenenlerdir ve bunlar halký üstü kapalý olarak azarlama
ve ikaz etme amaçlýdýr [Devarim sözcüðünün
kökü olan Davar/Diber, sert konuþmayý ifade
eder (krþ. Þemot 6:2 açk.)].
Devarim kitabýnýn bütününe yakýný, Moþe’nin
hayatýnýn son beþ haftasýnda Moþe tarafýndan
yapýlan konuþmadýr [ama hepsi Tanrý’nýn
Sözü’dür (bkz. 5:6-18 açk.).] Güçlü bir olasýlýða
göre Moþe’nin konuþmasý bu kitapta yazýlanlardan çok daha geniþtir. Büyük ihtimalle Moþe çöl
boyunca öðretmiþ olduðu Tora’nýn bütününü bu
konuþmasýnda tüm detaylarýyla bir kez daha
hatýrlatmýþtýr. Ama daha önce bize bu mitsvalarýn
ve/veya detaylarýnýn bazýlarýný vermiþ olan Tora
metni, bunlarýn geri kalanlarýný Devarim kitabý
içinde Moþe’nin konuþmasýna dâhil olarak açýklamaktadýr. Böylece bu kitaptaki mitsva ve ayrýntýlar, diðer kitaplarda verilenleri tamamlayacaktýr.
Bu kitapta geçen konuþma, Moþe’nin, çok sevdiði
halkýna yönelik vasiyet niteliðindeki hitabýdýr.
Olasýlýkla halk, yakýnda gireceði Kenaan Ülkesi’nde yabancý etkiler ve arzulardan etkilenmeyeceðinden emin göründüðü için, Moþe Mýsýr
Çýkýþý’ndan bu yana hataya düþülen olaylarý
hatýrlatmaktadýr. Onlardan daha yüksek manevi
düzeye ulaþýp Tanrý’ya þahsen tanýk olmuþ olan

babalarý bile hataya düþmüþlerse, þüphesiz yeni
nesli de bekleyen büyük manevi tehlikeler söz
konusudur. Bu nedenle Tanrý’ya baðlýlýk son
derece önemlidir ve Moþe, azarlama-nasihat
karýþýmý bu uzun konuþmayý yapmaktadýr. Ama
halkýn onurunu kýrmamak için bu azarlamayý
açýk bir þekilde yapmamýþ, sadece bazý sembolik
yer isimleri vererek, halkýn buralarda iþlediði
günahlarý üstü kapalý bir þekilde hatýrlatmayý tercih etmiþtir (Targum Onkelos; Sifre 1; Raþi;
Rabenu Behaye). Baþka bir deyiþle, ilk pasukta
zikredilen yer isimleri, bünyelerinde Moþe’nin
üstü kapalý mesajýný barýndýrmaktadýr (Sefer Zikaron).
Moþe daha önce halký azarlarken sert sözcükler
kullanmýþ, onlarý asilikle suçlamýþtýr ve bir görüþe
göre Erets-Yisrael’e girmekten men edilmesinin
nedeni budur (bkz. Bamidbar 20:10). Bu nedenle, bu veda konuþmasýndaki paylamayý ima yoluyla yapmayý tercih etmiþtir (Meam Loez).
Basit anlamda ise pasuktaki özel isimler,
Moþe’nin buradaki sözleri söylediði bölgeyi ayrýntýlý bir þekilde tanýmlama amaçlý yerleri belirtmektedir. Bunlar, Bamidbar Perek 33’te
zikredilmeyen, ya da baþka isimlerle deðinilen
yerlerdir (Ýbn Ezra). Moþe, halka yönelik bu veda
konuþmasýný yaptýðýnda, Yarden’in doðu kýyýsýndaki çöllük bölgede yer alan Moav ovasýnda, Yam
Suf’un [=Kýzýldeniz’in; ya da bu baðlamda Ölü
Deniz’in; ya da Suf adlý baþka bir yerin] karþýsýnda bulunan bir yerdedir – ki burasý da Paran,
Tofel, Lavan, Hatserot ve Di Zaav adlý yerlerin
arasýnda kalmaktadýr (Raþbam). Baþka bir açýklamaya göre ise, Moþe’nin nutku, parçalar halinde
burada sayýlan yerlerde verilmiþtir (The Living
Torah). Pasuðun devamýndaki açýklamalarýmýzda
bu yerlere deðineceðiz.
Tüm Yisrael’e – Moþe, Bene-Yisrael’e çok þey
öðretmiþ olmasýna karþýn, birçok kez bunu Aaron
ve diðer ileri gelenler aracýlýðýyla yapmýþtýr
(Talmud – Eruvin 54b). Ancak buradan 4:49’a
kadar olan konuþmasýnda halkýn tümüne bizzat
hitap etmektedir (Ramban; Hizkuni; Aderet
Eliyau; Malbim; Aktav Veakabala). Midraþ,
Moþe’nin sesinin mucizevî olarak tüm kampta
duyulabildiðini aktarýr (Midraþ – Yalkut Reuven;
Meam Loez).
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bölgenin tümü Horev olarak adlandýrýlýr (Hirsch;
krþ. Þemot 3:1).

3. Kýrkýncý yýlda on birinci ayda, ayýn birinde –
1 Þevat 2488 (18 Ocak MÖ 1273).

Kadeþ Barnea – Bkz. Bamidbar 13:3 ve 34:4 açk.

Tora daha önce Aaron’un ölüm tarihini “BeneYisrael’in Mýsýr Ülkesi’nden çýkýþýnýn kýrkýncý senesinde, beþinci ayda, ayýn biri” olarak vermiþti.
Yani 1 Av 2487. Ýki tarih arasýnda Roþ Aþana (1
Tiþri) olduðuna göre yýl deðiþmiþtir. Buna raðmen
her ikisi için de “kýrkýncý yýl” tanýmý kullanýlmaktadýr. Bu da Tanah boyunca, Mýsýr Çýkýþý’na göre
yapýlan tüm sayýmlarda yýlýn Roþ Aþana’ya deðil,
Pesah bayramýný içeren Nisan ayýna göre
sayýldýðýný göstermektedir (Talmud – Roþ Aþana 2b).

On bir gündür – Ya da “on bir günlük bir
yürüyüþtür” (Targum Onkelos). Sinay’la Kadeþ
Barnea arasýndaki yol 250km. kadardýr.
Moþe üstü kapalý azarlamasýna devam etmekte ve
söz konusu günahlar nedeniyle, kýsa sürede kat
edilmesi gereken bir yolu, ancak kýrk yýlda
tamamlayabildiklerinin altýný çizmektedir:
“Bakýn günahlarýnýzla nelere yol açtýnýz!
Horev’den, Kadeþ Barnea’ya gelen en kýsa yol
Seir daðý yoludur – ki o da on bir gün tutar. Ama
siz, bu yolu sadece üç günde kat ettiniz [Zira
Horev’den yola 20 Ýyar 2449’da çýkmýþlardýr
(bkz. Bamidbar 10:11). Casuslar ise Kadeþ
Barnea’dan 29 Sivan 2449’da gönderilmiþlerdir
(Talmud – Taanit 29a; bkz. Bamidbar 13:20 açk.).
Arada bir ay boyunca et yedikleri Kivrot
Ataava’da ve yedi gün boyunca Miryam’ýn
iyileþmesini bekledikleri Hatserot’ta geçen 37
gün düþüldüðünde geriye üç gün kalmaktadýr].
Tanrý en az on bir gün süren bir yolu yalnýz üç
gün içinde almanýzý saðlayarak, sizi Erets-Yisrael’e
bir an önce sokma isteðini kanýtlamýþken, siz
günah iþlediðiniz için Seir daðýnýn civarýnda
toplamda kýrk yýl dolaþmak durumunda kaldýnýz”
(Sifre 2; Raþi; krþ. Raþbam).
Sforno’ya göre, ilk pasukta ismi geçen ve çöldeki
bazý günahlarýn iþlendiði bu yerlerin hepsinde,
Moþe sürekli olarak p. 2’deki sözleri tekrarlamýþtýr. Günahlar nedeniyle çöl yolculuðu
uzadýðýndan, düz gitmek yerine dolambaçlý bir
güzergâh izledikleri her seferde, Moþe “bakýn on
bir günlük yol ne kadar uzadý” diyerek, bu yolu
uzatan etkenin halkýn günahý olduðu gerçeðini
hep gündemde tutmuþtur. Amacý da, onlarý
sürekli olarak teþuvaya teþvik etmektir.
Ramban ise bu sözlerin Moþe’ye deðil, Tora’nýn
anlatýmýna ait olduðu görüþündedir. Ona göre
Tora’nýn amacý çölün aþýlmasý için gereken süreyi
bildirmektir ve bu da, Moþe’nin p. 6’da baþlayan
konuþmasýndan önce verilen arka plan bilgilerine
dâhildir.

Bene-Yisrael’in mevcut konuma sadece kýrkýncý
yýlda ulaþtýklarý bilindiðine göre (Bamidbar 33:38
ve 33:48), Moþe’nin bu sözleri kýrkýncý yýlda
söylediðinin ayrýca belirtilmesi çok da gerekli
deðildir. Ancak Tora bunu, baþka bir amaçla vurgulamaktadýr. Moþe 7 Adar 2488 tarihinde
ölmüþtür (Talmud – Kiduþin 38a; Sifre).
Dolayýsýyla Devarim kitabýndaki konuþmasýna,
bundan yalnýzca 37 gün önce baþlamýþtýr. Bu da,
Moþe’nin buradaki azarlama ve ihtar konuþmasýný yapmak için özellikle ölümüne yakýn bir
zamaný beklediðini gösterir. Moþe bu konuda
kendine Yaakov Avinu’yu örnek almýþtýr. Zira
Yaakov da, oðullarýný azarlamak için ölüm döþeðini beklemiþtir. Örneðin, Reuven’e, onu behorluktan men ettiðini ölüm döþeðindeyken söylemiþtir
(Bereþit 49:3); çünkü eðer daha önce söylemiþ
olsa, Reuven babasýnýn onu tümüyle reddettiðini
düþünecek ve belki de [kendisi gibi behorluðu
kardeþine kaptýrmýþ olan] kötü amcasý Esav’a
katýlacaktý (Maarik).
Hahamlarýmýz, bu tip azarlamalar için özellikle
ölüme yakýn bir zamanýn seçilmesine dört
gerekçe sunarlar: [1] Ayný konuda tekrar tekrar
azarlamak durumunda kalmamak için. Normal
þartlarda günah iþlemeye devam eden bir kiþiyi
sürekli olarak uyarmak ve azarlamak gerekir.
Ancak bu, söz konusu kiþinin ders almadýðý
durumlar içindir. Ama eðer bir kiþi günah iþledikten sonra kendisine yapýlan azarlamayý kabullenmiþ ve teþuva yapmýþsa, ona geçmiþteki hatasýný
tekrar tekrar hatýrlatýp onu utandýrmak yersizdir.
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1:2-3

2

“Seir daðý yoluyla, Horev’den Kadeþ Barnea’ya kadar [gelme süresi] on bir gündür.”
Kýrkýncý yýlda, on birinci ayda, ayýn birinde, Moþe, Bene-Yisrael’e, Tanrý’nýn kendisine
onlara [iletmek üzere] emrettiði her þey hakkýnda konuþtu.
3

burada da Bene-Yisrael’e yönelik azarlama devam
etmektedir. Tofel sözcüðü “Tafel – Önemsiz” ya da
“Tafal – Sývamak” (bkz. Yehezkel 13:10) köküyle
baðlantýlýdýr. Lavan ise “beyaz” anlamýna gelir.
Moþe bu iki sözcükle, Bene-Yisrael’in, beyaz
renge sahip olan (bkz. Þemot 16:31) mucizevi
yiyecek Man’ý küçümsediklerini ve ona çamur
attýklarýný hatýrlatmaktadýr: “Halk Tanrý’ya ve
Moþe’ye karþý konuþarak ‘Bizi neden çölde öldürmek
için Mýsýr’dan çýkardýnýz?’ [dedi.] ‘Ekmek yok, su
yok! Bu cisimsiz ekmekten de býktýk!’” (Bamidbar
21:5) (Sifre 1; Raþi). Söz konusu þikâyet Kivrot
Ataava’da yapýldýðýna göre Tofel burasý olabilir
(The Living Torah).
Baþkalarýna göre Tofel, Þitim’de belki Miþkan’ýn
kurulu olduðu noktayý tanýmlýyor olabilir
(Ralbag). Burayý Mara ile tanýmlayanlar da vardýr
(Paaneah Raza). Septuaginta, Tofel’in Paran
çölünde olduðunu kaydeder. Bazý kaynaklar
burayý Ölü Deniz’in 25km. kadar güneybatýsýnda
kalan el-Tafile köyü ile baðdaþtýrýr.
Ralbag’a göre Lavan, Korah’ýn isyanýnýn gerçekleþtiði yerdir. Baþkalarý ise Lavan’ý, Man’la ilgili
þikâyetlerin yapýldýðý bir yer olarak tanýmlar
(Sifre; Ribi; krþ. Bamidbar 11:6). Burayý
Bamidbar 33:20’de ismi geçen Livna ile baðdaþtýrmak da mümkündür.
Hatserot – Bkz. Bamidbar 11:35 ve 33:17.
Raþi’ye göre Korah’ýn isyaný (Bamidbar 16:1 v.d.)
burada gerçekleþmiþtir (ayrýca Pesikta Zutrata;
Lekah Tov; Hizkuni). Bene-Yisrael Hatserot’a
casuslarýn göreve gönderilmesinden önce ulaþtýklarýna göre, bu görüþ doðrultusunda Korah’ýn
isyaný, casuslar gönderilmeden önce gerçekleþmiþtir. Öte yandan Raþi’nin Bamidbar
16:4’teki açýklamalarýna bakýldýðýnda, sýralama
olarak casuslarýn günahýný, Korah’ýn isyanýndan
önce verdiði görülmektedir. Raþi’nin açýklamalarýna açýklama getiren Devek Tov adlý eser,
Bamidbar 16:4’te, Korah’ýn isyanýnýn Hatserot’ta
deðil, casuslarýn günahýnýn sonrasýnda baþka bir
yerde olduðunu, ama isyanýn ilk iþaretlerinin
Hatserot’ta baþladýðýný belirtir. Zira, bu isyana yol
açan sebeplerden biri olan, Elitsafan ben Uziel’in
Keat ailesinin baþýna atanmasý (bkz. Bamidbar Perek
16 açk., Çölde isyan k.b.), Hatserot’ta olmuþtur.
Raþi bir alternatif daha sunar. Hatserot,
Miryam’ýn, kardeþi Moþe hakkýnda Laþon Ara
konuþtuðu için tsaraat cezasýna çarptýrýldýðý yerdir

(Bamidbar 11:35 ve 12:16). Böylelikle Moþe
burada halka “Miryam’ýn baþýna gelenlerden ders
almalýydýnýz. Ama bunu yapmadýnýz ve çölde
birçok kez þikâyette bulunarak Tanrý’ya karþý
olumsuz sözler sarfettiniz” demektedir (Sifre 1; Raþi).
Di Zaav – Sözcük ayný zamanda “De Zaav –
Yeteri Kadar Altýn” olarak da anlaþýlabilir (bkz.
Miþle 27:27). Bu isimle, Moþe halka Altýn Buzaðý
olayýný hatýrlatmaktadýr. Tanrý, Mýsýr Çýkýþý
sýrasýnda Bene-Yisrael’e bol miktarda servet
bahþetmiþ, altýn ve gümüþ vermiþtir. Ama onlar
gidip bunu Altýn Buzaðý için kullanmýþlardýr.
Halkýn, Tanrý’ya daha iyi ve rahat bir þekilde
hizmet edebilmesi için kendisine bahþedilen
serveti kötüye kullanmasý hakkýndaki benzer bir
yakýnmayý peygamber Oþea’dan da duymaktayýz:
“Ona cömertçe gümüþ vermiþtim ve altýn; [ama
Bene-Yisrael, gidip bunlarý] Baal [putu] haline soktular” (Oþea 2:10) (Targum Onkelos; Sifre 1;
Talmud – Berahot 32a; Raþi).
Bazý kaynaklara göre bu sözcük, Miþkan’ýn kurulduðu yer için kullanýlmaktadýr (Paaneah Raza).
Septuaginta’nýn kullandýðý katahrusea sözcüðü,
sözlük anlamý olarak “altýn iþleri” manasýndadýr.
Arasýnda – Bu sözcük, daha doðrusu çeviride bu
sözcüðe denk gelen yapýsal ifade, pasuktaki yeri
itibariyle birçok anlama gelebilir. Çevirimiz
“Paran ve Tofel arasýnda” þeklindedir. Ancak
“Paran ve Tofel arasýnda [yer alan] Suf’un karþýsýnda” anlamý da mümkündür. Baþka görüþlere göre
ise Moþe, konuþmasýný, sayýlan tüm bu yerlerin
çevrelediði orta bir yerde yapmýþ da olabilir.
Toparlarsak bu pasuktaki isimler hakkýnda üç
olasýlýk söz konusudur: [1] Bunlar Bene-Yisrael’in
þu anda kamp halinde olduðu Moav ovalarýnda,
onlarýn çevresinde bulunan yerlerdir. [2] Yol
üstünde uðranan bazý yerlerdir ve Moþe azarlama
ve nasihatlerini, yolculuðun bu yerlerden
geçerkenki etabýnda vermiþtir. [3] Bunlar,
Moþe’nin konuþmasýnda deðindiði bazý olaylar
için ima görevi gören isimlerdir.
2. Seir daðý yoluyla – Yani “Seir daðýna giden
yoldan gidilirse...” (Daat Mikra). Seir daðý,
Esav’ýn soyuna ait daðlýk bölgedir ve Ölü
Deniz’in güneyinde, Arava’nýn doðusunda yer alýr.
Horev’den – Sinay’dan (bkz. Þemot 3:1 ve 33:6,
Melahim I 19:8). Sinay daðýnýn bulunduðu
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için gerekenin kaba kuvvet deðil, Tanrý’ya
baðlýlýk olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu þart
yerine geldiði takdirde Tanrý’nýn mucizevî korumasý Bene-Yisrael için yeterli olacaktýr – ki bu
mesaj da Moþe’nin vermek istedikleri arasýnda
önemli bir yer tutmaktadýr. [3] Ayrýca artýk
tehditten uzak bir ortamda, halk Moþe’nin sözlerine daha dikkatli bir þekilde yoðunlaþabilecektir.
Nasihat için zamanlama seçimindeki etkenlerden
bazýlarýnýn da bu sayýlanlar olduðuna dikkati çekmek için, Tora, bu konuþmanýn Sihon ve Og
zaferlerinden sonra yapýldýðý açýk olmasýna raðmen, bunu özellikle vurgulamaktadýr (Maskil
Ledavid).
Behor Þor’a göre bu zafer, Bene-Yisrael’e, Kenaani
uluslarýndan korkmalarý için hiçbir neden
olmadýðýný kanýtlamýþtýr. Bahsedilen savaþlar için
bkz. Bamidbar 21:21-24 ve 21:31-35. Ayrýca
aþaðýda 3:3 ve 3:33.
5. Moav topraklarýnda – “Eskiden Moav’a ait
olup, Sihon tarafýndan ele geçirilen ve þimdi
Sihon’u maðlup etmiþ Bene-Yisrael’in elinde olan
topraklarda” (bkz. Bamidbar 21:26 açk.).
Açýklamaya baþladý – Ýbranice Oil... Beer.
[Alternatif olarak “uzun bir þekilde açýkladý”
(Saadya Gaon; bkz. Bereþit 18:27)]. Moþe’nin
kýrk yýla yakýn bir süre Tora’nýn belirsiz kalmasýna
izin verdiði ve buna ancak þimdi “baþladýðý”
düþünülemez (Maskil Ledavid). Ne de olsa kýrk
yýlda Tora’yý öðrenmekten baþka yapacak pek bir
iþleri olmamýþtýr. Dahasý, Vayikra 25:1’deki açýklamalarda belirtildiði üzere, Tora’nýn tüm emirleri, ayrýntýlarýyla birlikte Sinay’da verilmiþtir
(Mesiah Ýlemim). Dolayýsýyla buradaki “açýklama”
sözcüðü, tam sözlük anlamýndan ötesini belirtmektedir. Hahamlarýmýz, Moþe’nin bu noktada
Tora’yý yetmiþ temel dünya diline çevirdiðini
öðretirler (Midraþ – Tanhuma 2; Raþi; krþ. Bereþit
11:1-9). Talmud’a göre Moþe bunlarý büyük kayalara yazmýþtýr (Talmud – Sota 35b). Krþ. 27:8
açk.
Tora’nýn yetmiþ dile çevrilmesi kavramý bir miktar Tora ýþýðýnýn bu dillere ve onlarý konuþan

uluslara da yayýlmasýný simgeler. Bu, sürgün
zamanlarýnda baþka uluslarýn egemenliði altýnda
olduðunda bile Yahudi ulusunun Tora ile
baðlýlýðýnýn devamlýlýðýnda önemli bir rol oynar.
Zira hangi dili konuþursa konuþsun, Yahudi,
Tora’yý bu dilde de anlayabilecektir (Hiduþe
Arim’den alýntý yapan Sefat Emet).
“Açýklamaya baþladý” sözlerine farklý bir bakýþ da
þöyledir: Moþe burada, Erets-Yisrael’e girmek
üzere olan nesle, babalarýnýn baþýndan geçenleri
hatýrlatmaya baþlayacaktýr. O nesil, EretsYisrael’e girememiþtir, ama On Emir’i, Bizzat
Tanrý’nýn Sesi’nden dinlemiþtir. Þimdi Moþe,
Tora’nýn emirlerini yeni nesle, Tanrý’nýn sadýk bir
elçisi olarak tekrarlayacaktýr (Ýbn Ezra). Her ne
kadar bu nesil On Emir’i kendi babalarýndan
öðrenmiþse de, Tanrý’nýn peygamberi olarak
tanýyýp kesin olarak güvendikleri Moþe’nin bunu
kendilerine tekrarlamasý, onlara bunu sanki
Bizzat Tanrý söylüyormuþ gibi güçlü bir etki yapmýþtýr (Rabenu Behaye).
“Baþladý” þeklinde çevrilen Ýbranice sözcük, Oil,
“istek” anlamý da içerir. Nitekim Ramban’a göre
Tora’nýn burada sözünü ettiði “mitsvalarý açýklama” fikri, Tanrý’nýn bir emri olmayýp, Moþe’nin
isteðinden kaynaklanmýþtýr. Ayrýca Ramban’a
göre buradaki “açýklama”dan kasýt, Tora’da daha
önce verilmiþ mitsvalarýn, bu kitapta verilen ek
ayrýntýlarýdýr.
Moþe’nin bu açýklama isteðini duymasýnýn sebebi
bellidir. Öncelikle bunu yapmak için artýk
Mýsýr’dan çýkan nesilden herkesin ölmüþ olduðu
kýrkýncý yýlý ve etrafta kendilerini rahatsýz edebilecek Sihon ve Og gibi düþmanlarýn bulunmadýðý rahat bir ortamý beklemiþtir. EretsYisrael’e girecek olan nesle Tora’nýn tüm emirlerini tekrarlayacak, bazýlarýnda ayrýntýlara girecektir. Moþe, onlarla birlikte Erets-Yisrael’e giremeyeceði ve uygulama anýnda kendisine danýþma
imkâný olmayacaðý için mitsvalarýn ayrýntýlarýyla
ilgili açýklamalarý yeni nesle bir kez daha açýklama gereði duymuþtur. Ama bunun öncesinde,
yeni neslin de eski nesilde iþlenen hatalara
düþmemesi için, çöldeki olaylarý uzun bir giriþle
hatýrlatacaktýr (Sforno).
1:6 – 2:1. Moþe’nin Azarlama Konuþmasý.
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[Bu, Moþe’nin] Heþbon’da oturan Emori kralý Sihon’u ve Edrei’de, Aþtarot’ta oturan
Baþan kralý Og’u maðlup etmesinden sonraydý.
5
Yarden’in [doðu] yakasýnda, Moav topraklarýnda, Moþe, bu Tora’yý açýklamaya baþladý
[ve þöyle] dedi:
Dolayýsýyla ölümden önce yapýlan tek azarlama
yeterlidir. [2] Azarlanan kiþinin, azarlayanla her
görüþmesinde utanmamasý için. Örneðin, Yaakov
Reuven’i daha önce azarlamýþ olsaydý, Reuven
utanç sebebiyle babasýyla görüþmekten kaçýnacak
ve belki de bu sebeple orada yaþamamayý tercih
edip Esav’a katýlacaktý. Ama ölüme yakýn yapýlan
bir azarlamada böyle bir endiþe yoktur; zira
yüzleþme süresi artýk çok sýnýrlýdýr. [3] Azarlanan
kiþinin kin gütmemesi için. [4] Azarlayan ve
azarlanan arasýnda anlayýþýn olmasý için. Nitekim
ölüm döþeðindeki birinin azarlamasý aðýrbaþlýlýkla
kabul edilir; çünkü burada kiþisel bir üstünlük
taslama deðil, samimi bir uyarý olduðu açýktýr
(Sifre 2; Raþi).
Tanah’ta, ölümden önce nasihat etme yöntemini
bundan baþka, Yeoþua’nýn (bkz. Yeoþua Perek 34),
Peygamber Þemuel’in (Þemuel I 12:3) ve Kral
David’in de (Melahim I 2:1-10) kullandýðý
görülmektedir (Sifre 2; Raþi).
Tanrý’nýn ... emrettiði her þey hakkýnda – Tam
çeviriyle “tüm emrettiði gibi”. Son konuþmasýnda
Moþe sadece Tora’nýn emirlerinin hepsini tekrarlamakla kalmamýþ, ayný zamanda bu emirlerin
uygun yerine getirilme þeklini de bir kez daha
ayrýntýlarýyla açýklamýþtýr.
Alternatif olarak “emrettiði her þey gibi”. Bu sözler,
Devarim kitabýnda olup, Tora’da henüz bahsi
geçmemiþ mitsvalarý kastetmektedir. Moþe bunlarý da tamamen Tanrý’nýn kendisine emretmiþ
olduðu þekliyle, hiçbir ekleme ya da eksiltme yapmadan harfiyen aktarmaktadýr. Tora bunu özellikle vurgulamaktadýr, zira þu ana kadar
gördüðümüz mitsvalardan farklý olarak, bu
mitsvalar Tora’da “Tanrý, Moþe’ye þöyle dedi...” gibi
bir giriþ yapýlmadan, Moþe’nin konuþmasýnýn bir
parçasý olarak verilmektedir. Bu nedenle Tora
önemle, bu kitaptaki mitsvalarýn, diðer “her þey
gibi” olduðunu, yani diðer tüm mitsvalarla ayný
þekilde doðrudan Tanrý tarafýndan verildiðini
belirtme gereði duymuþtur (Ramban).
4. Heþbon’da oturan Emori kralý Sihon – Yani
“Heþbon’da hüküm süren...” (Daat Mikra). Bu
zafer iki zorluða raðmen kazanýlmýþtýr. Hem
Sihon güçlü bir kraldýr hem de oturduðu þehir
çok iyi korunaklýdýr. Bunlar tek baþýna bile yenilgiyi güçleþtiren etkenlerken, Bene-Yisrael, iki

etkenin birleþimine raðmen muzaffer olmuþlardýr.
Tora bu nedenle Sihon’un nerede oturduðunu
hatýrlatma ihtiyacý duymuþtur. Ayný þey,
“Aþterot’ta oturan Baþan kralý Og” ifadesi için de
geçerlidir (Sifre 3; Raþi; bkz. Bamidbar 21:23
açk.). Ramban’a göre ise “Heþbon’da oturan” sözlerinin amacý, burasýnýn aslýnda en baþta Sihon’a
ait olmayýp, onun burayý Moav kralýndan ele
geçirdiðini ve sonradan kendi þehri olarak inþa
ederek burada oturduðunu belirtmektir.
Edrei’de, Aþtarot’ta... – Ýfade “Edrei ülkesindeki
Aþterot þehrinde oturan Baþan kralý Sihon” þeklinde anlaþýlabilir. Buna göre Edrei, geniþ bir
ülkeyi, Aþtarot da buradaki bir þehri tanýmlamaktadýr (Sifre 4; Raþi; Gur Arye; Minhat Yeuda;
Sifte Hahamim). Ya da tam tersine “Aþterot
ülkesindeki Edrei þehrinde...” (Ramban).
Alternatif olarak “Aþtarot’ta oturan Baþan kralý
Og’u, Edrei’de maðlup etti” anlamý da
mümkündür; zira savaþ burada gerçekleþmiþtir
(bkz. 3:1 ve Bamidbar 21:33). Bu durumda Edrei
ülkenin deðil, savaþ meydanýnýn bulunduðu yerin
ismidir (The Living Torah).
Aþtarot, olasýlýkla, Avraam zamanýnda meydana
gelen büyük savaþta galip krallarýn Refaim
ulusunu maðlup ettiði yer olan Aþterot Karnayim
ile ayný yerdir (Bereþit 14:5). Aþtarot
günümüzdeki Tel Aþtara adlý yerle tanýmlanýr ve
Baþan bölgesinin güneyinde yer alýr. Edrei’nin ise
günümüzdeki Dar’a olduðu düþünülmektedir – ki
burasý da kuzey Gilad topraklarýndadýr (Daat
Mikra).
Maðlup etmesinden sonraydý – Tam çeviriyle
“vurmasýndan sonraydý”. [1] Moþe þöyle düþünmüþtür: “Eðer onlarý Erets-Yisrael’in kýyýsýna
kadar getirmeden önce azarlayýp ikaz edersem,
benim hakkýmda ‘Bu adamýn bizi azarlamaya ne
hakký var? Bizim iyiliðimiz için ne yaptý ki?
Anlaþýlan yine bizi Ülke’ye sokacak gücü yok ve
bu yüzden hakkýmýzda ileri geri konuþup buna
bahane uyduruyor’ diyecekler.” Böylece Moþe,
halka geçmiþ hatalarýný hatýrlatýp nasihat etmeyi,
Sihon ve Og zaferinden sonra, artýk EretsYisrael’e girmeyi engelleyecek hiçbir düþman
kalmadýðý bir ortamda yapmaya karar vermiþtir
(Sifre 3; Raþi). [2] Ayrýca söz konusu çok güçlü
krallara karþý alýnan kesin zafer, tüm halka, zafer
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kabilesinin topraklarýndaki sýrasýyla daðlýk ve
alçak bölgelerdir (Sifre 6; Raþi). Baþka bir açýklamaya göre, buradaki “Ar – Dað / Daðlýk Bölge” ve
“Þefela – Alçak Bölge” terimleri, Ülke’nin kuzeyinden güneyine doðru uzanan dað sýrasý ile onun
yanýndaki alçak bölgeyi tanýmlamaktadýr (Hirsch).

yerlerinde Bet-Amikdaþ için kullanýlan bir takma
isimdir (ör. Yeþayau 35:2, bkz. Raþi o.a. Ayrýca
bkz. 3:25 açk.). Zira bu sözcük “Lavan – Beyaz”
ile baðlantýlýdýr ve Bet-Amikdaþ, Bene-Yisrael’in
günahlarýnýn affedilip onlarýn “beyazlatýlmalarýný”
saðlayan yerdir (Midraþ – Bereþit Raba 16; Meam Loez).

Güneydeki – Targum Onkelos. Ya da “Negev bölgesindeki”.

8. Gör – Tanrý bu sözle herkese teker teker
seslenmektedir. Bu, topluma tekil çekimli fiille
seslenme ifadesi, Tora’nýn çeþitli yerlerinde kullanýlan sabit bir yapýdýr (krþ. 11:26 ve Þemot
7:1). Deyimsel anlamda bu, söze baþlamadan
önce dikkati çekme amaçlýdýr.

Deniz kýyýsýndaki – Aþkelon, Aza (Gazze),
Keysarya gibi yerler (Sifre 6; Raþi).
Tüm komþu [bölgelerine] – Amon ve Moav
topraklarý ile daðlýk Seir bölgesi (Raþi). Bu ve
sýradaki ifadede belirtilen Fýrat’a kadar olan
kesim, Tanrý’nýn Avraam’a vaat ettiði topraklara
dâhildir (Bereþit 15:18-19) ve bu noktada BeneYisrael doðrudan Erets-Yisrael’e girmeyi hak
etseydi, buralarý da ele geçirecekti. Ancak bu
olmadýðý için, söz konusu bölgeler sadece Maþiah
döneminde Yahudiler’e ait olacaktýr.
Büyük nehir Fýrat nehrine kadar – Bkz. Bereþit 15:6.
Eskiden “kralýn kulu kraldýr [yani kral gibi saygý
görür]”, “hükümdara kenetlenirsen insanlar
senin önünde eðilirler” ya da “meshedilmiþ kiþiye
dokun ve meshol [zira ona sürülen yað sana da
geçecektir]” (Talmud – Þevuot 47b) gibi deyimler
kullanýlýrdý. Bu deyimlerle paralel olarak, Fýrat
[Ýbr. Perat] nehrinden çok daha geniþ ve uzun
nehirler olmasýna ve Bereþit 2:14’te bu nehir,
diðer nehirler arasýnda sadece dördüncü sýrada
listelenmesine raðmen, Erets-Yisrael’e baðlý
olarak zikredildiði için “büyük nehir” olarak
tanýmlanmaktadýr (Sifre 7; Raþi).
Kenaan Ülkesi – Önceki sözcüklerle kastedilen
yer Kenaan Ülkesi’dir ve her biri farklý topografik
özelliklere sahip kesimleri tanýmlamaktadýr.
Levanon – Lübnan daðlarý. Zira Fýrat’a kadar
olan kesim bu daðlarý da kapsamaktadýr (Hirsch).
Öte yandan Levanon ayný zamanda, Tanah’ýn bazý

Bazý otoriteler ise bunu sözlük anlamýyla deðerlendirirler. Horev’e gelindiðinde, Bene-Yisrael,
hem Mýsýr’ýn hem de Amalek’in mucizevî bir þekilde yenilgiye uðratýlmasýna tanýk olmuþlardýr.
Buna dayanarak, Erets-Yisrael’i Tanrý’nýn
yardýmýyla rahatça ele geçirebileceklerinden
emin olabileceklerdir (Beer Basade). Tanrý bu
nedenle “Gör” demektedir, “Size herhangi bir
duyuma ya da tahmine göre konuþmuyorum. Her
þeye kendi gözlerinizle tanýk olduðunuza göre
Bana güvenebilirsiniz” (Sifre 7; Raþi).
Ülke’yi önünüze serdim – Tam çeviriyle “koydum;
yerleþtirdim”; “verdim” ya da “sundum”. Bazýlarýna
göre kastedilen anlam “Ülke’nin sakinlerini
önünüze verdim; teslim ettim” þeklindedir (Sforno).
Gelin... miras alýn – Yani “... ele geçirin. Burasý
size Tanrý tarafýndan yeminle verilmiþ haklý bir
mirastýr. Tek yapmanýz gereken gelmek. Size
kimse karþý gelemeyecek; savaþmaya bile ihtiyacýnýz olmayacak. Sanki boþ bir yermiþ gibi, elinizi kolunuzu sallaya sallaya gelin, alýn.” Bu
sözler, casuslarýn günahýndan önce söylenmiþtir.
O ortamda Ülke’yi ele geçirmek için silahlara bile
ihtiyaçlarý olmayacaktý. Ama Bene-Yisrael’de o
nesil Erets-Yisrael’e girme hakkýný yitirdiði ve yolculuk kýrk yýla uzadýðý için, burayý, elbette yine
Tanrý’nýn mucizeleriyle, ama aktif savaþlarla ele
geçirmek zorunda kalmýþlardýr (krþ. Sifre 7 ve Raþi).
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Tanrýmýz Aþem bize Horev’de [þöyle] konuþmuþtu: “Bu daðda çok oturdunuz.
Dönüp yolunuza çýkýn, Emori daðýna ve [onun] Arava’daki, daðdaki, alçak arazideki,
güneydeki ve deniz kýyýsýndaki tüm komþu [bölgelerine; yani] büyük nehir Fýrat nehrine
kadar [olan] Kenaan Ülkesi ve Levanon’a gelin.
8
Gör! Ülke’yi önünüze serdim. Gelin ve Tanrý’nýn, atalarýnýza – Avraam’a, Yitshak’a ve
Yaakov’a – onlara ve arkalarýndan soylarýna vermeye yemin ettiði Ülke’yi miras alýn.”
7

6. Tanrýmýz Aþem ... konuþmuþtu – Bkz. Þemot 33:1.
Moþe’nin konuþmasýnýn ana amacý Tora’nýn
emirlerini açýklamaktýr. Ancak bunu yapmadan
önce uzun bir giriþle, çöl yolculuðu sýrasýnda meydana gelen olaylarý hatýrlatmakta ve on bir gün
sürmesi gereken yolculuðun nasýl kýrk yýla
uzadýðýna dikkati çekmektedir. Bu giriþ, 4:40’a
kadar sürmekte, uzadýðý için Tora “Ve Moþe’nin
Bene-Yisrael’in önüne sunduðu Tora budur.
Moþe’nin Yisrael’e Mýsýr’dan çýkýþlarýnda konuþmuþ
olduðu tanýklýklar, hükümler ve kanunlar bunlardýr”
(4:44-45) sözleriyle ana konuya geri dönmekte ve
Moþe, “Bugün kulaklarýnýza konuþmakta olduðum
hükümleri ve kanunlarý dinle Yisrael...” (5:1) þeklindeki sözleriyle konuþmanýn ana konusu olan
mitsvalarýn anlatýmýna geçmektedir (Ramban;
Sforno).
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre ise,
Moþe’nin yaptýðý giriþ, Perek 11’in sonuna, yani
Ree peraþasýnýn baþýna kadar devam etmektedir.
Bu giriþin ilk kýsmý (1:6-3:22), geçmiþteki tecrübeleri örnek göstererek, halkýn kalbine, EretsYisrael’i fiziksel ve askeri kuvvetle deðil, sadece
ve sadece Tanrý’ya baðlýlýk ve O’nun Ýsteði’ni yerine
getirmekle ele geçirebilecekleri inancýný aþýlamaktýr. Ayrýca Ülke’yi ele geçirdikten sonra da,
burayý elde tutabilmeleri için Tanrý’nýn Sözü’nü
dinlemek ve O’na itaat etmeleri þarttýr; zira barýþ
zamanlarýnda Bene-Yisrael’in tek görevi bu
olduðu gibi, savaþ zamanýnda da düþman güçlere
karþý dayanmanýn da tek yolu budur. Tanrý’ya
itaat etmek her þeyin temelidir. Aksi takdirde
Bene-Yisrael’in hiçbir dayanma gücü yoktur.
Bene-Yisrael’i özel yapan þey, fiziksel kuvvet ve
savaþ kahramanlýðý deðil, tüm uluslarýn içinde,
Tora’nýn deðerlerine baðlý olan örnek bir ulus
olmasýdýr. Yisrael’in fiziksel alandaki baþarýsý da
bu özelliðine baðlý kalmasýyla bire bir baðlantýlýdýr.
Ramban [9:8’e yaptýðý açýklamasýnda] Devarim
kitabýnýn anahatlarýný sunar. Burada Tora’yý açýklamaya baþlayacaðý söylendikten sonra, Moþe,
herkesin bir þeyi bilmesini istemiþtir. Kimse kendi
yüksek düzeyine güvenmemeli ve onun þimdi
vereceði nasihatlere harfiyen uymaya özen
göstermelidir. Bu nedenle Moþe, halka geçmiþte
kendilerine zarar vermiþ ve henüz [en azýndan

tamamen] affedilmemiþ olan günahlarý hatýrlatýr.
Bunlar, halkýn kýrk yýl çölde dolaþmasýna yol açan
casuslarýn günahý ile Moþe’yi Erets-Yisrael’e
girmekten men eden, kayadan su çýkardýðýnda
yaptýðý hatasýdýr. Moþe daha sonra halka On
Emir’i tekrarlayacak, Tanrý’nýn “Bir”liðini ilan
eden Þema’yý öðretecek, putperestliðe karþý etkili
uyarýlarda bulunacak ve Tora’yý yerine getirdikleri takdirde hak edecekleri muazzam iyiliði
kavramalarýný isteyecektir.
Bu daðda – Yani “bu daðýn civarýnda” ya da “bu
daðlýk bölgede” (Hirsch).
Çok oturdunuz – Tam çeviriyle “çok sizin için
oturmak bu daðda”. Ýfadenin basit anlamý çevirimizdeki gibidir: “Burada gereðinden çok oturdunuz, artýk yola çýkmanýzýn zamanýdýr”. Midraþ
ise buradaki “Rav – Çok” sözcüðünün “büyüklük” anlamýna yoðunlaþýr ve ifadeyi þöyle açýklar:
“Bu daðda oturmak sizin için iyi oldu. Büyüklük
ve ödül elde ettiniz. Burada oturduðunuz süre
zarfýnda, Miþkan, Menora ve diðer kutsal eþyalarý
yaptýnýz, Tora’yý aldýnýz, kendinize Sanedrin seçtiniz ve belirli bir yargý düzeni oturttunuz (bkz.
Þemot 18:21) (Sifre 5; Raþi). Ama buraya gelmenizin amacý burada kalmak deðil. Tüm bunlar
Erets-Yisrael’e girmeniz için ön hazýrlýklardý ve
artýk tamamlandýðýna göre, burada daha fazla
oturmanýz için bir sebep yok” (Hirsch).
7. Yolunuza çýkýn – Bu, Arad ve Horma’ya giden
yoldur (Sifre 6; Raþi; bkz. Bamidbar 21:1-3 ve 33:40).
Emori daðýna – Bkz. Bamidbar 13:29. Kenaan
Ülkesi’nde yedi halk yaþardý. Ülke, bunlardan biri
olan Kenaani ulusunun ismiyle bu þekilde
adlandýrýlýrdý. Öte yandan Emori ulusu da bu
yedi halk içinde bir diðeriydi ve Bene-Yisrael’in
yüzleþtiði ilk ulus bu olduðu için, Kenaan Ülkesi
ayný zamanda “Emori daðý ve komþu bölgeleri”
olarak tanýmlanmaktadýr (Hirsch).
Arava’daki – Ya da “ovadaki [aðaçlýklý düzlükler]” (Sifre 6; Raþi). Burasý, kendisi de “Yam
Aarava – Arava Denizi” (3:17) olarak tanýmlanan Ölü Deniz’in çevresindeki kuru bölgelerdir.
Bu açýdan “bozkýr” olarak da tanýmlanabilir.
Daðdaki, alçak arazideki – Buralarý Yeuda
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Demiþtim – Tam çeviriyle “O zaman size ‘sizi tek
baþýma taþýyamayacaðým’ demek üzere söylemiþtim”.
Buradaki “demek/söylemek üzere” sözcüðü
Lemor’dur. Daha önce de çeþitli vesilelerle belirtildiði üzere, Lemor sözcüðü, kullanýldýðý yerde,
bahis konusu sözlerin baþkalarýna da aktarýlacaðý
anlamýný verir. Örneðin Tanrý, Moþe’ye halka
aktaracaðý bir emir vereceði zaman, Tora bunu
“Vaydaber Aþem, El Moþe Lemor – Tanrý,
Moþe’ye, söylemek üzere konuþtu” sözleriyle açar
[çevirimiz boyunca bu ifade genel olarak “Tanrý,
Moþe’ye þöyle konuþtu” þeklinde serbest olarak
çevrilmiþtir]. Sözcüðün burada kullanýlmasý,
Moþe’nin buradaki “sizi tek baþýma taþýyamayacaðým” sözlerini kendi inisiyatifiyle deðil,
Tanrý’nýn emriyle söylemiþ olduðunu gösterir.
Baþka bir deyiþle Tanrý, Moþe’ye, halka onlarý tek
baþýna taþýyamayacaðýný söylemesini emretmiþtir.
Bu emir olmasa, Moþe, halkýn tüm yükünü sessizce kabullenecek, tüm davalarý þikâyet etmeden
tek baþýna görmeye devam edecekti (Sifre 9; Raþi;
Maskil Ledavid). Baþka bir deyiþle, Moþe’nin,
önceki açýklamada dile getirilen þekilde bir
endiþesi gerçekte yoktu.

normalde kimsenin aklýna bunlarý teker teker
saymak gelmez. Ayný þekilde size genel olarak
bakan herkes de toplu halinizden etkilenecektir.”
Gerçekten de tarihte savaþabilen erkekleri
600.000, toplam nüfusu yaklaþýk 3-3,5 milyonu
bulan bir halkýn tümüyle bir arada olduðu baþka
bir örnek herhalde yoktur. Ancak Moþe BeneYisrael’i yýldýzlara benzeterek, ayný zamanda “bir
halk toplu olarak deðerlendirildiðinde, bireyin
hiç önemi yoktur” þeklindeki anlayýþý da tamamen reddetmiþ olmaktadýr. Halk kalabalýðý göklerdeki yýldýzlar gibidir. Tek tek sayýlamasalar bile,
her birinin kendine has bir önemi vardýr – her
biri “ayrý bir dünya”dýr ve kendi özel deðerine
sahip olduðu gibi, Tanrý’nýn bireysel ve özel
nezaretine tabidir (Hirsch).

10. Tanrýnýz Aþem sizi çoðalttý – “Mýsýr’da
olduðunuz dönemde Tanrý, buraya yetmiþ kiþi
olarak gelmiþ olan sizleri mucizevî bir hýzla
çoðalttý ve böylece atanýzýn vermiþ olduðu beraha
gerçekleþti” (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye; bkz.
Bereþit 22:12, 26:4 ve 35:11-12; Þemot 1:6 ve
32:13).

Moþe “üzerinize bin katýnýzý eklesin” diyerek zaten
halký mübarek kýlmýþtýr. Öyleyse pasuðun
devamýndaki “sizi, hakkýnýzda konuþmuþ olduðu
gibi mübarek kýlsýn” sözlerine ne gerek vardýr?
Midraþ açýklar: Moþe onlara belirli bir sayý
sabitlemiþ gibi görünmektedir: “Þimdi [20-60 yaþ
arasýndaki erkekler itibariyle] 600.000 civarýndasýnýz. Tanrý üzerinize bunun bin katýný eklesin.”
Ama halk ona “Moþe; bize verilen berahaya bir
üst sýnýr mý koyuyorsun? Tanrý senden önce
Avraam’a bizim topraðýn tozu gibi sayýlamayacak
miktarda olacaðýmýz sözünü verdi! (Bereþit
13:16)” deyince, Moþe onlara cevap verir:
“Benim söylediðim, size yönelik þahsi dileðimdir.
Ama bunun ötesinde, elbette, Tanrý sizi, hakkýnýzda konuþmuþ olduðu gibi mübarek kýlsýn.” (Sifre 11;
Raþi). Tanrý’nýn verdiði beraha Maþiah dönemi
içindir; Moþe’nin verdiði ise tarihin geliþimindeki
daha önceki bir aþama hakkýndadýr (Maarik;
Miþmeret Akodeþ).

Göklerin yýldýzlarý kadar çoksunuz – Tam
çeviriyle “çokluk açýsýndan göklerin yýldýzlarý
gibisiniz”. Bene-Yisrael bu noktada aslýnda o
kadar kalabalýk deðildirler. Ama bu, çokluk
belirten figüratif bir kullanýmdýr (Ýbn Ezra).
Baþka bir görüþe göre ise Moþe bu sözlerle BeneYisrael’in yýldýzlar ve diðer gök cisimleri gibi, hep
var olacaklarýný söylemektedir (krþ. Sifre 10 ve
Raþi).
Moþe’nin sözleri þöyle de anlaþýlabilir:
“Gökyüzüne saçýlmýþ yýldýzlara bakan bir kiþi,
onlarýn bolluðundan etkilenecektir; ama

11. Sizi, hakkýnýzda konuþmuþ olduðu gibi
mübarek kýlsýn – Halkýnýn sadýk çobaný, onlarýn
büyük nüfusundan bahsetmiþken, bunu böyle
býrakmayýp, üzerine ayný konuda bir beraha eklemektedir: “Kalabalýk olmanýzýn benim gözümde
kötü bir þey olduðu düþüncesine kapýlmayýn.
Aksine; çok daha fazla çoðalýn...” (Daat Mikra).
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O zaman, size, “Sizi tek baþýma taþýyamayacaðým” demiþtim.
“[Ne de olsa] Tanrýnýz Aþem sizi çoðalttý ve iþte bugün göklerin yýldýzlarý kadar
çoksunuz.
11
Atalarýnýzýn Tanrýsý Aþem, üzerinize bin katýnýzý eklesin ve sizi, hakkýnýzda konuþmuþ
olduðu gibi mübarek kýlsýn.
10

Ramban’a göre ise burada bir vaat deðil, emir
vardýr. Tanrý, Yahudiler’e, gelip Erets-Yisrael’i
miras almalarýný, buraya yerleþip Ülke’yi
geliþtirmelerini emretmiþtir. Bu, “Mitsvat Yiþuv
Erets-Yisrael – Erets-Yisrael’i Bayýndýrlaþtýrmak
Emri”dir (bkz. Bamidbar 33:53 açk.).
Atalarýnýza – Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a
– “Atalarýnýza” dendikten sonra “Avraam’a,
Yitshak’a ve Yaakov’a” denmesine gerek yoktur. Ve
gerek varsa bile, “Avraam, Yitshak ve Yaakov’a”
denmesi daha mantýklý olurdu. Ama bu iki sýra
dýþý kullaným, hem Avraam’ýn (Bereþit 15:18),
hem Yitshak’ýn (Bereþit 26:3-4) hem de
Yaakov’un (Bereþit 28:13 ve 35:12) bu yeminin
sadece kendisine bile edilmesini hak edecek
düzeyde olduðuna iþaret etmektedir (Sifre 7; Raþi).
Onlara ... vermeye yemin ettiði – Bu ifade,
Tanrý’nýn Erets-Yisrael’i bizzat Atalar’a vermeye
yemin ettiðini söylemektedir. Hahamlarýmýz
bunu, “Tehiyat Ametim – Ölülerin Diriliþi”
inancýna Tora’daki kaynaklardan biri olarak gösterirler (Talmud – Sanedrin 90b). Bkz. Bamidbar
18:28 açk.
9-18. Yargýçlarýn Atanmasý. Yitro’nun ziyareti
sonrasýnda hiyerarþik bir yargý sistemi kurulmasýný (Þemot 18:13-26) anlatan bu bölüm, bundan önceki bölümlerde baþlayýp, bu kýsmýn bitiminde devam eden, “Erets-Yisrael’e giriþ” ana
temasýna göre bir sapma gibi görünmektedir.
Ramban ve Abravanel’e göre Moþe, Tanrý, BeneYisrael’e yola çýkma emrini verdiðinde artýk halk
içindeki hiyerarþik düzenin saðlanmýþ olduðunu,
Erets-Yisrael’e organize bir ulus olarak girebileceklerini ve sabitlenen bu düzen sayesinde, farklý
yerlerde farklý gruplar halinde yerleþecek
olmalarýna raðmen yargý alanýnda bir sorun
olmayacaðýný söylemektedir. Ama tüm bu güzel
ortam, casuslarýn raporu sonrasýnda iþlenen
günahla alt üst olmuþtur.
Sifre’den alýntý yapan Raþi’ye göre ise, bu da
azarlama sözlerinin bir parçasýdýr. Halk, Tora’yý
aracýlardan öðrenmek yerine bizzat Moþe’den
öðrenmekte ýsrar etmediði için azarlanmaktadýr.
Moþe’nin bu konuya burada yer vermesinin olasý
bir amacý, bunun hemen ardýndan anlatacaðý

casuslar olayýna giriþ yapmaktýr. Tora bu
casuslar hakkýnda “Bene-Yisrael’in baþlarýydýlar”
(Bamidbar 13:3) demiþti. Burada da Moþe’nin
yargý düzeni için seçtiði kiþilerin, halkýn “baþlarý
olarak atandýklarý” söylenmektedir. Bir anlamda
Moþe, söz konusu casuslarýn, halkýn liderleri
olarak seçilen yargýçlar arasýndan alýndýðýný
söylemek için yargýçlar konusuna girmektedir
(Rabi David Tsvi Hoffman; Daat Mikra). Basit
anlamda ise bu yargýçlarýn atanmasý da yolculuk
öncesi hazýrlýklardan biridir. Bu sayede BeneYisrael içindeki anlaþmazlýklar hýzla çözülecek,
barýþ içinde yolculuk edilecektir.
9. O zaman – “Horev’de olduðumuz dönemde”
(Ramban; bkz. Þemot 18:13-26). Ya da “Sinay’dan
ayrýldýktan sonra” (Aderet Eliyau; krþ. Bamidbar
11:11). Ya da “artýk Erets-Yisrael’e girmeye hazýr
olduðumuzu düþündüðüm zaman”. Moþe’nin
çölde burada açýklanan türde bir düzene ihtiyacý
olmasa bile herkesin farklý bir bölgede yaþayacaðý
Erets-Yisrael’de Moþe’nin herkese Tora öðretmesi
imkânsýz olacaktý. Bu nedenle Erets-Yisrael’e giriþ
hazýrlýklarýnýn bir parçasý olarak buradaki düzeni
belirlemiþtir (Meam Loez).
Sizi tek baþýma taþýyamayacaðým – “Sizin tüm
davalarýnýza tek baþýma bakamayacaðým.”
Ancak, birçok mucizenin gerçekleþmesinde aracý
olmuþ olan Moþe’nin bu konuda aciz olduðunu
söylemek yerinde deðildir. Moþe “Tanrýnýz Aþem
sizi çoðalttý” derken, niceliksel bir artýþtan çok,
niteliksel bir büyümeden bahsetmektedir
(Minhat Yeuda; Sifte Hahamim): “Tanrý sizi büyük
ve önemli kiþiler haline getirdi, hatta bir açýdan
yargýçlarýn bile üstüne çýkardý. Sizin cezanýzý alýp,
yargýcýn üzerine yükledi (Raþi). Þöyle ki; eðer bir
yargýç davalý hakkýnda hatalý bir karar verdiði ve
bu þekilde ona belirli bir para cezasý ödeme
yükümlülüðü yüklediði takdirde, Tanrý davalýnýn
bu kaybýný bir þekilde karþýlayacak ve bunu
yargýçtan kesecektir” (Or Ahama). Buna benzer
þekilde Kral Þelomo da “Senin bu [yanlýþ yargýlanmasý] aðýr [sonuçlara yol açabilecek] halkýný kim
yargýlayabilir?” (Melahim I 3:9) demiþtir (Sifre 9;
Raþi). Moþe bu nedenle burada “sizi tek baþýma
yargýlayamayacaðým” deðil, “taþýyamayacaðým”
demiþtir; zira yargýda en ufak bir hata, onun üzerine aðýr bir yük yükleyecektir (Maskil Ledavid).
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Yine de Tora normal þartlarda gereksiz tekrarlara
yer vermez. Dolayýsýyla buradaki sözlerin farklý
bir iþlevi olmalýdýr. Moþe’nin daha önce “sizi tek
baþýma taþýyamayacaðým” demesinin sebebi, yargýç
olmanýn son derece aðýr sorumluluðuydu. Ancak
bu tek baþýna, yargýçlýktan tamamen kaçýnmak
için geçerli bir sebep deðildir. Zira bu sorumluluk
nedeniyle yargý sorumluluðunu gerektiði gibi yerine getirmemek ciddi cezayý gerektiriyor olmasýna raðmen, buna karþýlýk söz konusu sorumluluklarý layýkiyle yerine getirmek de büyük ödül
kazandýrýr. Dolayýsýyla Moþe aslýnda bu yükü taþýmaya gönülsüz deðildir. Ýþin ucunda muazzam
Tanrýsal ödül vardýr. Ama burada kendisine Tanrý
izin vermemiþtir: “Söz konusu yükü ödül almak
için taþýmaya hazýr olduðumu söylesem bile, bunu
nasýl yapabilirim? Buna Tanrý izin vermiyor. Size
daha önce ‘sizi tek baþýma taþýyamam’ dediysem
de, sebebi taþýmak istememem ya da buna gücüm
olmamasý deðil. Taþýyamam, çünkü Tanrý böyle
emretti” (Sifre 12; Raþi; Gur Arye; Sifte Hahamim).
Buradaki “Eha – Nasýl” sözcüðünün Tora’da
geçtiði ilk yer burasýdýr. Eha sözcüðü ayný zamanda, Peygamber Yirmeyau’nun, Yeruþalayim’in
yýkýlýþý için aðýt yaktýðý Eha kitabýnýn ilk kelimesidir. Bu kitap, her iki Bet-Amikdaþ’ýn yýkýldýðý
gün olan Tiþa Beav’da dualarýn merkezinde yer
alýr. Konuyu ilginç kýlan þey, Devarim peraþasýnýn
daima Tiþa Beav’dan önceki Þabat gününe
rastlamasýdýr.
13. Bilge – Ýbranice Haham. Bilgi sahibi.
Kanunu iyi bilen kiþiler (Hirsch).
Anlayýþ sahibi – Ýbranice Navon. Bu, eldeki bir
bilgiden mantýk yoluyla sonuç üretebilme
yeteneðine sahip kiþileri tanýmlar. Yargýçlar,
kanundan yola çýkarak farklý durumlara göre
kararýn ne olduðunu belirleyebilecek yeteneðe
sahip olmalýdýrlar (Hirsch). Rabi Yose, Haham ve
Navon arasýndaki farký þöyle açýklar: Haham,
zengin bir sarrafa benzer. Kendisine para getirildiðinde uzmanlýðýný kullanarak parayý inceler ve
gereðini yapar. Ama kimse bir þey getirmiyorsa,
öylece oturur ve gelmelerini bekler. Navon ise giriþimci bir sarraf gibidir. Kendisine para getirildiðinde uzmanlýðýný kullanarak parayý inceler
ve gereðini yapar. Ve kimse bir þey getirmiyorsa,
öylece oturmaz, araþtýrýp kendisine uzmanlýðýný
kullanabileceði bir iþ yaratýr (Sifre 13; Raþi).

Kabilelerinizce tanýnan – “Zira yargýç olmak için
bir kiþi esvabýna sarýnarak benim önüme gelse,
ben onun kim olduðunu, hangi kabileden geldiðini, bu göreve uygun olup olmadýðýný bilemem.
Belki onun bilgisini ve yargý yeteneðini test edebilirim, ama kiþiliðini, tavýr ve davranýþlarýný,
huylarýný ancak siz bilebilirsiniz” (Sifre 13; Raþi;
Hirsch). Her ne kadar yargýçlarý Ruah Akodeþ
yoluyla Moþe seçmiþse (bkz. Þemot 18:21 açk.)
ve aslýnda kimin göreve uygun olduðunu gayet iyi
anlayabilirse de, halka böyle söyleyerek, yargýç
seçim iþleminde onlarý aktif kýlmak suretiyle
onurlandýrmak istemiþtir (Maskil Ledavid).
Böylece halk kendi uygun gördüðü kiþileri aday
olarak Moþe’ye getirmiþ, Moþe de Ruah Akodeþ
yoluyla bu kiþilerin gerçekten uygun olup
olmadýðýna karar vermiþtir. Bu önemlidir; zira
yeni liderler kabileler tarafýndan onaylanmýþ
olmasa, otoritelerini kabul ettirmeleri çok zor
olurdu. Baþka bir görüþe göre seçimde Moþe ve
kabileler ortak paya sahiptir. Moþe, seçilecek
kiþiler için gerekli bazý nitelikler sýralamýþtýr (bkz.
p. 15 açk.). Bunlarýn bazýlarý dýþarýdan bellidir,
ama örneðin Tanrý korkusuna sahip olma konusu
kimsenin bilebileceði bir özellik deðildir. Böylece
halk kendi içinden dýþarýdan belli özelliklere
sahip olan kiþileri seçmiþ, bilinemeyenlerin sýnanmasýný da Ruah Akodeþ yoluyla Moþe yapmýþtýr
(Malbim; Daat Mikra).
Çevirimiz Sifre’yi temel alan Raþi’ye göredir. Buna
göre pasuktaki “kabilelerinize” anlamýndaki
Leþivtehem sözcüðü “tanýnan” sýfatýný tamamlamaktadýr: “Kabileleriniz tarafýndan tanýnan”. Öte
yandan sözcüðün pasuktaki yeri baþka bir
alternatifi de olanaklý kýlmaktadýr: “Kabileleriniz
için”. Buna göre çeviri þöyle de olabilir:
“Kendinize, kabileleriniz için, bilge, anlayýþ sahibi ve
[yargýç olmaya uygun insanlar olarak] tanýdýðýnýz
kiþiler belirleyin…” (Ramban). Alternatif olarak
“tanýnmýþ” þeklinde çevrilen sözcük, “bilgi sahibi”
olarak da deðerlendirilebilir (krþ. Targum
Yonatan; Daat Mikra).
Kiþiler – Ya da “adamlar”. Ýbranice Anaþim. Bu,
önemli kiþileri belirtir. Seçilecekler, tsadik, güvenilir ve saygýdeðer kiþiler olmalýdýr (Sifre 13; Raþi).
Belirleyin – Ya da “ayarlayýn; tedarik edin; hazýrlayýn”.
Onlarý baþýnýza atayayým – Tam çeviriyle “onlarý
baþýnýzda koyayým”. Ýbranice Vaasimem. Bu,
“Lasim – Koymak” fiilinin birinci tekil þahýs
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[Ama] Zahmetinizi, yükünüzü ve çekiþmenizi tek baþýma nasýl taþýrým?
Kendinize bilge, anlayýþ sahibi ve kabilelerinizce tanýnan kiþiler belirleyin ve onlarý
baþýnýza atayayým.”
13

12. Zahmetinizi – Yani “verdiðiniz zahmeti”.
Ýbranice Torah. Bu sözcük, insaný yoran ve
bezdiren bir eylemi tanýmlar (Hirsch). BeneYisrael, memnun edilmesi, özellikle de mahkeme
ortamýnda tatmin edilmesi zor bir halktýr.
Örneðin bir taraf, davanýn diðerinin lehine
sonuçlanma eðilimi gösterdiðini görünce, iþi uzatmak için “benim getirecek baþka þahitlerim var”
ya da “baþka delillerim var” ya da “yanýnýza baþka
yargýçlar katýlmasýný talep ediyorum” gibi çýkýþlarda bulunmaktaydý (Sifre 12; Raþi). [Normal þartlarda parasal konulara üç kiþilik bir Bet-Din bakmasýna raðmen, belirli koþullar altýnda davanýn
taraflarý daha çok yargýç talep etme hakkýna
sahiptirler (Þulhan Aruh – Hoþen Miþpat 13:1)].
Alternatif olarak Moþe burada, Tora’nýn kanunlarýný anlamakta zorluk çeken kiþilere bunlarý
anlatmak için girdiði zahmetten bahsetmektedir
(Ýbn Ezra). Zira Mýsýr’dan çýkan nesle hükümleri
ve Tora’nýn öðretilerini, açýklamalarý, detaylarý ve
sýrlarýyla birlikte öðretmek büyük zahmet gerektirmekteydi (Ramban).
Sforno’ya göre bu sözcük, parasal talep içermeyen anlaþmazlýklarý tanýmlamaktadýr.
Yükünüzü – Yani “verdiðiniz yükü”. Ýbranice
Masa. Bu, insanýn gücünü tüketen ve büyük
sabrý gerektiren bir etkeni tanýmlar (Hirsch). Ýbn
Ezra’ya göre bu, halkýn ekmek, su ve et konusundaki istekleridir (krþ. Bamidbar 11:11; ayrýca
Ramban). Sforno’ya göre de “yükünüz” sözcüðü,
toplumsal gereklilikleri tanýmlar.
Raþi ise bu anlamý önceki “zahmet” ile yakýn
gördüðünden, sözcüðü diðer bir anlamýyla
“konuþmalarýnýz; sözleriniz” olarak çevirir [ör.
Miþle 30:1. Ayrýca bir peygamberin, halka aktarmakla yükümlü olduðu sözün de “Masa – Yük”
olarak tanýmlandýðýný görüyoruz (bkz. Malahi 1:1
– Toledot peraþasýna ait aftara)] (Lifþuto Þel Raþi).
Bu bakýþla sözcük, halkýn, liderine yönelik alaycýlýðý, bir falso bulma ümidiyle özel hayatýna
yakýn ilgi göstermesini tanýmlar. Halk içinde
sürekli olarak Moþe’nin ardýndan laf yetiþtiren,
Moþe’nin yaptýðý her þeyde art niyet ya da özel
sorun arayan bir kesim vardý. Moþe çadýrýndan
erken çýksa “Hayýrdýr; ne oldu da Amram-oðlu
erken çýktý? Acaba evinde rahat deðil mi?
[Ailesiyle bir sorun mu var?]” derlerdi. Yok, geç
çýksa “Hayýrdýr; Amram-oðlu neden hâlâ çýkmadý? Herhalde orada oturup size karþý planlar

yapýyor” diye insanlarý ona karþý kýþkýrtýrlardý.
[“Amram-oðlu” tabiri, saygýsýzlýk ifade eder.
Elbette bu halkýn sadece bir kesiminin tavrýydý.
Ama bu sýnýrlý kesim de, yeteri kadar yük oluþturmakta, Moþe’nin sabrýný sýnamaktaydý.] Ve
tevazu timsali olan Moþe tüm bunlarý görmezden,
duymazdan gelirdi.
Hahamlarýmýz, Tora bilgelerini takdir etmeyip
sürekli onlarýn ardýndan laf üretme peþinde olan
kiþileri Apikoros [~kâfir] olarak tanýmlarlar
(Talmud – Sanedrin 99b; Raþi). Zira böylesi bir
alaycýlýðýn amacý, liderin yetkisine darbe vurmak,
otoritesini sarsmaktýr – ki bu, Tora’nýn ve
Tanrý’nýn gördüðü saygýya da darbe vurur (Hirsch).
Alternatif olarak Moþe, halk için ettiði dualardan
bahsediyor olabilir (Ramban; krþ Melahim II 19:4
ve Yirmeyau 7:16).
Çekiþmenizi – Yani “aranýzdaki çekiþmeleri”.
Ýbranice Riv. Bu ifade, halkýn huysuz bir tavra
sahip olduðuna iþaret eder (Sifre 12; Raþi).
Burada davanýn taraflarý arasýndaki [özellikle
parasal konulardaki (Sforno)] anlaþmazlýklarýn
çözümlenmesinden bahsedilmektedir. Halkýn
tümünün davalarýna Moþe tek baþýna baktýðý
zaman, herhangi iki kiþi arasýndaki anlaþmazlýk
da onun huzuruna getirilmekteydi. Bu, tek bir
insanýn baþa çýkabileceðinin ötesinde bir sorumluluktur – bu kiþi Moþe Rabenu olsa bile (Hirsch).
Moþe bunu da eleþtiri amacýyla söylemektedir.
Halka, Erets-Yisrael’e hiç savaþmaya gerek
olmadan girebilecekleri müjdesini vermiþ olmasýna raðmen – ki bu bilgi, onlar için tüm mal-mülkten ve þahsi çýkar beklentilerinden daha önemli
olmalýdýr – yine de insanlar birbirleriyle anlaþmazlýklara düþmekten kendilerini alýkoymamýþlardýr.
Hatta bu davalar o kadar çoktur ki, Moþe bunu
tek baþýna göremeyecek duruma gelmiþ, kendisinden baþka birçok yargýcý atamak zorunda
kalmýþtýr. Halk içindeki her on kiþilik grup için
bile, onlarýn davalarýna bakacak özel bir yargýç
[yani “on baþý”] atama gerekliliði söz konusu
olmuþtur. Bu da kötü niyet ve huysuzluðun
yaygýn olduðunu göstermektedir (Sforno).
Tek baþýma nasýl taþýrým? – Moþe daha önce,
Tanrý’nýn emriyle, “sizi tek baþýma taþýyamayacaðým” demiþti (p. 9). Basit anlamda, arada halka
yönelik bir beraha dile getirdiði için, sözlerinde
kaldýðý yere geri dönüp bunu tekrarlamaktadýr
(Daat Mikra).

devarim_vayikra.qxd 18.06.2012 13:42 Page 14

14 Devarim

14-15

“güç sahibi” sýfatý, diðer özellikler için genel bir
baþlýktýr. Bazý kaynaklar ise “güç sahibi”nin yedi
özellikten biri olduðunu söylerler ve bu pasukta
sadece türetim yoluyla ulaþýlan (bkz. p. 13 açk.,
Kiþiler k.b.) “tsadik” özelliðini saymazlar (Daat
Mikra)]. Moþe de burada diðer dördünü
söylemiþtir: [4] Tsadik, [5] bilge, [6] anlayýþ
sahibi ve [7] tanýnmýþ (Sefer Zikaron). Bu niteliklerin hepsini Yitro söylemiþ olmasýna raðmen,
Tora bize bunlarýn üçünü Yitro’nun, dördünü de
Moþe’nin aðzýndan aktarmakta, böylece her ne
kadar yedi niteliðin hepsinin bir kiþide toplanmasý en ideal durumsa da, bunlarýn hepsine sahip
kiþiler bulunamadýðý takdirde, sadece bir kýsmýna
sahip olanlarýn da uygun olacaðýný öðretmektedir
(Midraþ – Devarim Raba 1:10). Elbette en çok
özelliðe sahip olanlar tercih edilecektir.
Rabi Samson Raphael Hirsch ise, “tanýnmýþ”
olmanýn, genel tavýr ve davranýþlarla huy açýsýndan tanýnmýþlýðý belirttiðine dikkati çeker ve
buna baðlý olarak bu özelliðin, Tanrý korkusuna
sahip olma, dürüstlük ve haksýz çýkardan nefret
etme özelliklerini kapsadýðýný kaydeder. Bu
bakýþla, Moþe burada, gereken tüm özellikleri listelemektedir.
Gerçekte hem Moþe’nin hem de Yitro’nun daha
ön plana çýkardýðý özellikler, kiþilik özellikleridir:
Tanrý korkusu, dürüstlük ve çýkarcý olmamak.
Adaletin tecellisi için bunlar, eðitim ve zekâdan
bile daha önemlidir. Ancak normal halk, bir
yargýcý deðerlendirirken sadece bilgi ve
yeteneðine yoðunlaþarak bu kiþilik özelliklerini
göz ardý eder. Daha ileri dönemlerde, dürüst ve
Tanrý korkusuna sahip olmalarý þartýyla normal
üç Yahudi’nin de sivil davalara bakabilmesinin
temelinde, kiþilik özelliklerinin bilgi ve yeteneðe
göre daha öncelikli olmasý yatar – elbette o
zamanlarda Tora bilgisi halk içinde çok yaygýn
olduðu için, bu üç kiþiden en az birinin gerekli
temel bilgiye sahip olduðu varsayýlýrdý (Talmud –
Sanedrin 3a) (Hirsch).
Burada Moþe, sonuçta seçtiði kiþilerdeki nitelikler arasýnda sadece tsadik, bilge ve tanýnmýþ
olmayý saymaktadýr [tsadik olma özelliði “kiþi”

sözcüðüyle ima edilmiþtir (bkz. p. 13 açk.)] (Sifre
15; Raþi). Yani her niteliði, örneðin “anlayýþ
sahibi” birini bulamamýþtýr (Talmud – Eruvin
100b). Þüphesiz, o dönemde Bene-Yisrael arasýnda anlayýþ sahibi, Tanrý’dan çekinen, dürüst ve
haksýz çýkardan nefret eden birçok kiþi vardý.
Ancak Moþe yedi niteliðin hepsine birden sahip
olan kimse bulamamýþtýr. Bu nedenle, kendi
gözünde en önemli olan niteliklerde, özellikle
kiþilik özelliklerinde – mükemmeliyete ulaþmýþ
kiþileri seçmiþtir (Maarik).
Alýp – Ýnsanlar fiziksel olarak alýnmaz. Tora
insanlarla ilgili olarak “alma” fiilini kullandýðýnda
vermek istediði anlam, sözle teþvik ya da iknadýr
(krþ. Bereþit 12:5, Þemot 14:6, Vayikra 8:2,
Bamidbar 8:6, 16:1, 20:25 27:18 ve 27:22 açk.).
Moþe yargýçlara “Ne mutlu size” demiþtir. “Kimin
üzerine lider olarak atandýðýnýza bir bakýn.
Avraam’ýn, Yitshak’ýn ve Yaakov’un çocuklarýnýn
üzerine! Tanrý’nýn ‘kardeþleri’ (Teilim 122:8) ve
‘dostlarý’ (Miþle 27:10), Tanrý’nýn ‘payý’ ve
‘mirasý’ (32:9) olarak tanýmlanan kiþilerin üzerine!” (Sifre 15; Raþi).
Üzerinize baþ olarak atadým – Moþe “size baþ
olarak atadým” deðil, “üzerinize baþ olarak
atadým” demektedir. Bu, yargýçlarýn rütbe açýsýndan halkýn geri kalanýndan üstün konumda olacaklarýný, dolayýsýyla her konuda önceliðin kendilerine verilmesiyle onurlandýrýlmalarý gerektiðini
gösterir. Örneðin alým satýmda öncelik onlara
verilecektir. [Onu bekletmek saygýsýzlýk olacaðýndan] Bir yere en son o girecek, [tek baþýna býrakmak saygýsýzlýk olacaðýndan] oradan ilk o çýkacaktýr (Raþi; Gur Arye). [Baþka versiyonlara göre
“önde girecek, en son o çýkacaktýr” (Dereh Erets
Zuta 6) veya “önde girecek önde çýkacaktýr”
(Yosef Alel). Farklý versiyonlar olmasýna raðmen,
ana tema, yargýçlarýn her zaman onurlandýrýlmalarý gereken bir konuma yükseltilmiþ olduklarýdýr.]
Bin baþlarý, yüz baþlarý... – Bkz. Þemot 18:21-22.
Kaba bir hesap yapýldýðý takdirde, yaklaþýk
600.000 kiþi için, 600 tane bin baþý, 6000 tane
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Bana “Yapýlmasýný önerdiðin þey iyi” diye cevap verdiniz.
[Böylece] Kabilelerinizin baþlarýný, bilge ve tanýnmýþ kiþileri alýp, onlarý üzerinize baþ
olarak atadým ve kabileleriniz için bin baþlarý, yüz baþlarý, elli baþlarý, on baþlarý ve
[ayrýca] polisler [olarak görevlendirdim].
15

gelecek zaman çekimli halidir. Öte yandan p.
15’de benzer anlamda olan [ve yine “atamak”
fiiliyle çevirdiðimiz] “Latet – Vermek, Koymak,
Yerleþtirmek” fiili kullanýlmýþtýr – ki, Ýbranice
bakýmýndan o kullaným daha uygundur (Beer
Rehovot). Buradaki farklý kullaným baþka bir
imayý da beraberinde getirmektedir: “Koyacaðým,
yerleþtireceðim” anlamýndaki Vaasimem sözcüðü,
Alef-Þin-Mem (“Aþam – Suç Ýþlemek”) kökünden
gelen bir sözcük görünümü vermektedir [aslýnda
öyle deðildir; ama buradaki kullaným böyle bir
deðerlendirmeye olanak tanýmaktadýr]. Bu haliyle,
Moþe’nin bu sözlerinde farklý bir ima görmek
mümkündür: “Onlarý, baþlarýnýz olarak suçlu
göreceðim” ya da [yargýçlara hitaben] “onlarýn
suçlarý baþýnýzdadýr [=halkýn suçlarýnýn vebali
boynunuzadýr]” (Maskil Ledavid; krþ. Aktav
Veakabala). Bene-Yisrael’in iþledikleri suçlardan
yargýçlar da sorumlu tutulacaktýr (Sifre 13). Zira
yargýçlar sadece bu görevle deðil, ayný zamanda
halka yol göstermek, onlarý eðitmek ve hatalarý
karþýsýnda onlarý terbiye edip doðru yola
getirmekle de yükümlüdürler (Raþi).
Aslýnda Moþe’nin burada söylediði þeyler, kayýnpederi Yitro’nun önerisidir (Þemot 18:24). Ama
Moþe’nin burada Yitro’dan bahsetmediðini
görüyoruz. Bir görüþe göre sebep, Tora’nýn burada
sadece Moþe’nin nutkunu kaydediyor olmasýdýr.
Bazýlarýna göre ise Moþe, halka konuyu Yitro
oradan ayrýldýktan sonra açmýþtýr ve þimdi bunu
hatýrlatmaktadýr (Abravanel). Ramban Moþe’nin
tevazu gösterdiði görüþündedir. Yitro gibi yüksek
düzeyli bir kayýnpederi olduðunu tekrar halka
zikretmek istememiþtir.
Gerçekte buradaki düzen hakkýnda fikir vermesi
için halkýn Yitro’ya ihtiyacý yoktu. Þüphesiz,
gerek Moþe, gerekse de diðer ileri gelenler bu
düzenin saðlanmasý gerektiði sonucuna kolayca
ulaþmýþlardý. Ancak hem onlarýn, hem de
Tanrý’nýn bu öneride bulunmamak için geçerli
nedenleri vardý (bkz. Þemot 18:24 açk.). Bu
nedenle öneriyi Yitro’nun yapmasý düðümü
çözmüþ olsa da, aslýnda bu konudaki fikir daha
önceden de Moþe’nin aklýnda mevcuttu.
Dolayýsýyla Moþe burada Yitro’dan bahsetmeye
gerek duymamýþtýr (Meam Loez).
14. Yapýlmasýný önerdiðin þey iyi – Tam çeviriyle
“yapmayý konuþtuðun þey/söz iyi” ya da “konuþtuðun
þeyin/sözün yapýlmasý iyi”.

Moþe’nin bu konuþmasýnýn temel amacýnýn halký
azarlamak ve geçmiþ hatalarýný yüzlerine vurmak
olduðu önce de belirtilmiþti. Ancak halkýn
Moþe’nin sözlerini uygun görmesi, onlar için iyi
bir not izlenimi uyandýrmaktadýr. Oysa gerçek bu
deðildir ve Moþe bu sözlerle de halký eleþtirmektedir (Sefer Zikaron). Söylenen sözlerde “yapmak”
fiili gereksiz durmaktadýr. “Bahsettiðin öneri iyi”
denmesi yeterli olurdu. Buna raðmen Moþe’nin
halkýn sözlerine bu fiili de katmasý, onlarýn, yeni
yargýçlar atanmasý yönündeki önerinin bir an
önce yerine getirilmesi yönünde büyük heves
duyduklarýna iþaret etme amaçlýdýr: “önerin iyi;
hemen yapýlsýn!” (Leket Bahir). Ancak bu, dolaylý
olarak Moþe’nin liderlik ve yargýçlýðýndan memnun olmadýklarýný göstermektedir. Bu nedenle
Moþe onlarý eleþtirmektedir: “O kadar hevesliydiniz ki, yargýçlarý atamakta biraz yavaþ davransaydým siz bana ‘elini çabuk tut’ diyecektiniz. Bu
teklifi böyle hemen kabul etmekle bana saygýsýzlýk ettiðinize dikkat etmeden, kendi iþinize
geldiði þekilde karar verdiniz. Oysa ne kadar
mantýklý bir teklif olursa olsun bunu anýnda
kabul etmemeli, en azýndan ‘Öðretmenimiz
Moþe! Kimden öðrenmemiz daha iyi, senden mi
yoksa öðrencilerinden mi? Sen kýrk gün kýrk gece
Sinay’da durup Tora’yý bize öðretmek için büyük
gayret gösterdiðine göre senden öðrenmemiz
daha uygun olmaz mý?’ demeliydiniz. Ama ben
sizin düþüncenizi biliyorum. Kendi kendinize
‘Moþe’yi kendi tarafýmýza çekmek olanaksýz. Ama
þimdi baþýmýza birçok yargýç atanacak. Davamýz
olduðunda yargýç bize meyletmezse biraz rüþvet
verir bizim tarafa meylettiririz’ diye düþünüyordunuz” (Sifre 14; Raþi).
15. Kabilerinizin baþlarýný ... üzerinize baþ
olarak atadým – Seçilen kiþiler, kabileler içinde,
dürüstlüðü ve kanun hakkýndaki bilgisiyle zaten
tanýnmýþ, kabile içinde zaten belirli bir yere sahip
olanlardýr. Moþe onlarýn rütbesini yükseltmiþ,
sadece kendi kabilelerinde deðil halkýn tümünde
yetki sahibi olacak þekilde görevlendirmiþtir.
Bilge ve tanýnmýþ kiþileri – Gerçekte teklifin asýl
sahibi olan Yitro, yargýçlar için yedi nitelik aranmasý gerektiðini söylemiþtir. Bunlarýn üçünü
Yitro’nun Þemot 18:21’deki sözlerinde görmekteyiz: [1] Tanrý’dan çekinen, yani Tanrý
korkusuna sahip, [2] dürüst ve [3] haksýz çýkardan nefret eden kiþiler olmalýdýr [o pasuktaki
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davalýsý arasýnda” ifadesinde, bir kiþinin iki farklý
konuda mahkemeye baþvurabileceði ima
edilmektedir. Ýnsan, arasýnda bir anlaþmazlýðý
olmayan bir kiþiyle birlikte, belirli bir durumda ne
yapacaðýný bilmediði zaman kanunun ne
olduðunu öðrenmek üzere mahkemeye gelebilir.
Örneðin Reuven, kendi ineðini Þimon’un
eþeðiyle deðiþ tokuþ etme konusunda onunla
anlaþýr. Ýneðin olmadýðý bir ortamda Reuven,
Þimon’un eþeðini yularýndan çeker ve bu sembolik hareketle eþek el deðiþtirmiþ olur – ki ayný
zamanda anlaþma gereði inek de Þimon’un
iyeliðine geçmiþtir. Daha sonra Þimon, ineði
almak için Reuven’le birlikte onun ahýrýna gider.
Ancak oraya vardýklarýnda ineðin doðum yapmýþ
olduðunu görürler ve buzaðýnýn, Reuven eþeði
yularýndan çekmesinden önce mi sonra mý
doðurduðu belli deðildir. Bu durumda ne yapýlmasý gerektiðini öðrenmek için ikisi mahkemeye
baþvurduklarýnda, bu, iki karþýt tarafýn baþvurusu
deðildir. Baþvurunun amacý öðrenimdir. Pasuk
böyle durumlara “kiþi ile kardeþi ... arasýnda” ifadesiyle deðinmektedir. Ama eðer iki kiþi arasýnda
çekiþme varsa ve ikisinin talepleri çatýþýyorsa, o
zaman her iki taraf da haklýlýðýný kanýtlamak için
deliller toplayacaktýr (Agar kökü). Pasuk böyle
durumlarý tanýmlamak için “kiþi ile ... davalýsý
arasýnda” ifadesini kullanmaktadýr (krþ. Baba
Metsia 100a; Gur Arye).
Raþi Gero sözcüðünün olasý anlamý hakkýnda
baþka bir alternatif daha sunar. Buna göre sözcük
“Gur – Barýnmak” köküyle baðlantýlý olarak
“onunla birlikte oturan kiþi”, ya da “barýnma yeri”
(Magor) anlamýnda olabilir. Bu durumda ifadeyi
“kiþi ile kardeþi arasýnda barýnma yeri açýsýndan adil
yargýda bulunun” þeklinde anlamak mümkündür.
Bu, babalarýndan kalan evin kardeþler arasýnda
paylaþtýrýlmasý konusunda da yargýçlarýn çok titiz
davranmalarý gerektiðini öðretmektedir. Böyle bir
durumda söz konusu mülk taraflara kendi
çabalarý sonucu deðil miras olarak geldiðinden,
yargýçlarýn yaklaþýk bir karar verebilecekleri
düþünülebilirdi. Örneðin eðer baba, iki daireli bir
bina býrakmýþsa, yargýç “nasýlsa her biri için
yaþanacak, aþaðý yukarý ayný özelliklere sahip
birer daire verilmiþ oluyor” diye düþünerek
dairelerden birini oðullardan birine, diðerini de
diðerine verme yoluna gitmemeli, “iki kardeþ

arasýnda adil yargýda bulunmalýdýr”. Yani böyle bir
durumda bile titiz bir hesaplama yapýlmasý þarttýr.
Söz gelimi dairelerin içinde bir tanur (~fýrýn) ve
bir kirayim (~ocak) varsa – ki Talmud’daki tanýma göre ikisi arasýndaki fark çok önemli deðildir;
sadece kirayim, tanura göre biraz daha küçüktür –
ikisi arasýndaki eþit paylaþým için gereken
hesaplamalar yapýlmalýdýr. Yargýç, sýrf kardeþlerden birinin ev halký daha kalabalýk olduðu için,
mantýk yürüterek nispeten büyük olan tanurun o
kardeþe verilmesine hükmetme yetkisine sahip
deðildir. Paylaþým söz konusu olduðunda sübjektif
konular kararý etkilememelidir (Talmud –
Sanedrin 7a; Maarþa o.a.; Raþi).
Rav Saadya Gaon, buradaki Ger sözcüðünün bir
Ger Toþav’ý tanýmladýðý görüþündedir. Ger Toþav
terimi, Yahudi olmayýp, tüm insanlýk için geçerli
olan yedi mitsvaya riayet edeceðini beyan etmiþ
ve buna göre yaþayan, böylece Erets-Yisrael’de
ikamet etme hakkýný kazanmýþ kiþileri tanýmlar.
Sonuç olarak pasuk, mahkemede bir Yahudi ile
bir Ger Toþav arasýnda ayrým yapýlmamasýný da
söylemektedir.
Adil yargýda bulunun – “Önce adil bir sonuca
varýn, kararýnýzý da ancak bundan sonra bildirin”
(Talmud – Sanedrin 7b). Ýbranice Uþfattem
Tsedek. “Tsedek – Adalet” sözcüðü davalarýn ve
yargýnýn temelindeki fikirdir. Uþfattem sözcüðü
ise “Miþpat –Hukuk [ya da Dava veya Yargý]”
kelimesiyle baðlantýlýdýr – ki hukuk, adaletin
tecellisini saðlayan düzendir. Bu nedenle yargý
belirli bir düzene göre tamamlanmalý ve karar
buna göre verilmelidir (Hirsch).
Bu ifadeye, taraflar arasýnda mahkeme kararýna
gerek olmadan uzlaþma saðlama çabasý da
dâhildir (Rabenu Behaye).
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O zaman yargýçlarýnýza þöyle emrettim: “Kardeþleriniz arasýnda[ki her türlü anlaþmazlýðý dikkatle] dinleyin ve kiþi ile kardeþi ya da davalýsý arasýnda adil yargýda bulunun.
yüz baþý, 12.000 tane elli baþý ve 60.000 tane on
baþý gerekmektedir. Baþka bir deyiþle toplam
yargýç sayýsý 78.600’dür – ki her bin kiþiye 131
yargýç düþmektedir. Otoriteler neden bu kadar
çok yargýca ihtiyaç duyulduðunu araþtýrýrlar.
Vilna’lý Gaon, seçilen liderlerin hepsinin yargýç
olmadýðý, her lider kategorisinin kendine has bir
iþlevi olduðu açýklamasýný yapar. Bin baþlarýnýn
her biri, bin askere komuta etmekteydi (krþ.
Bamidbar 31:14). Yüz baþlarý yargý görevi görüyordu. Elli baþlarý halka Tora öðretmekle yükümlüydü. On baþlarý ise polis görevindeydi (Aderet
Eliyau; krþ. Yeþayau 3:3; Aktav Veakabala) [Bu
açýklamaya göre pasuktaki “polisler” de sayýlanlara dâhildir. Çevirimiz ise polislerin ayrý bir grup
olduðu görüþündeki Raþi’yi takip etmektedir
(bkz. s.a.)].
[Ayrýca] Polisler – “Yargýçlardan baþka,
kabileleriniz için ayrýca yargýçlarýn kanunu dayatmasýna yardýmcý olacak olan polisler de atadým.”
Baþka bir deyiþle polisler, birer yargýç deðil,
onlarýn yardýmcýlarýdýr (Sifre 15; Raþi). Ramban,
polislerin ayný zamanda devriye gezdiklerini ve
suçlularý mahkemeye getirdiklerini ekler.
16. O zaman – “Göreve atadýðým anda, artýk
hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðýný bildirdim.
Önceleri baðýmsýz birer birey iken, bundan böyle
halka tabi olduklarýný söyledim” (Sifre 16; Raþi).
Yargýçlar, halka, önlerine getirilen davalarý kabul
etmeme lüksleri olmamasý yönünden tabidirler
(Malbim; Maskil Ledavid; Þulhan Aruh – Hoþen
Miþpat 12:1, Biure Agra o.a.). Moþe ayrýca
yargýçlara, bu atamayý bir ayrýcalýk deðil, görev
yükümlülüðü olarak görmelerini telkin etmiþtir
(Beer Yitshak).
Yargýçlarýnýza þöyle emrettim – Moþe “onlara
þöyle emrettim” demiþ olsaydý da yargýçlara
emrettiði anlaþýlýrdý. Buna raðmen “yargýçlarýnýza”
sözcüðünü kullanmasý, söz konusu emrin özellikle bu kiþilerin yargýç olarak aldýklarý görevle ilgili
olduðuna iþaret etmektedir (Beer Yitshak). Yani
Moþe yargýçlara, yargý görevi konusunda pasukta
açýklananýn ötesinde þeyler söylemiþtir: “Onlara
yargýda sabýrlý olmalarýný söyledim (krþ. Miþna –
Pirke Avot 1:1). Bir dava önünüze iki-üç kez gelse
bile, ‘bu davaya daha önce de çok kez bakmýþtým’
dememelerini, konuyu her seferinde enine

boyuna deðerlendirmelerini emrettim” (Sifre 16;
Raþi).
Moþe burada yargýçlara emir verdiðini, p. 18’de
ise “size”, yani halka emir verdiðini belirtmektedir. Bu, her iki gruba da diðer grubu ilgilendiren
emirler verdiðini gösterir. Halk, seçilen yargýçlara
saygý göstermek zorundadýr, yargýçlar da halkýn
yükünü sabýrla taþýmakla yükümlüdür (Talmud –
Sanedrin 8a).
Kardeþlerinizin arasýnda[ki...] – Pasuk tam
çeviriyle “kardeþlerinizin arasýnda dinleyin” demektedir. Yargýç, davanýn taraflarýnýn “tam arasýnda”,
yani [tavýr olarak] ikisine eþit mesafede olmakla
yükümlüdür. Ayrýca bu doðrultuda, mahkeme
sýrasýnda bir ifade verilirken davanýn her iki
tarafýnýn da orada mevcut olmasý gerekir. Böylece
hem yargýçlara hem de davalýlara, ayrý birer yasak
söz konusudur. Buna göre yargýçlarýn bir taraf
gelmeden diðer tarafý dinlemesi yasaktýr; taraflardan birinin de diðer taraf gelmeden söz almasý
yasaktýr (Talmud – Sanedrin 7b).
Dinleyin – Ýbranice Þamoa. Bu süreklilik
belirten bir zaman kipidir: “onlarý dinler vaziyette
olun” (Raþi). Yargýçlar kararlarýný aceleyle vermemeli, her þeyden önce her þeyi dinlemelidirler.
Alternatif olarak “anlayýn – taraflarýn ne söylemek istediklerini iyice anlayýn” (Daat Mikra).
Davalýsý – Ýbranice Gero. Bu sözcüðün alýþýldýk
anlamý “Geri”, yani “onun – halkýn – Yahudilik’i
sonradan kabul etmiþ mensubu” þeklindedir.
Targum Onkelos’un çevirisi de bu yöndedir (ayrýca bkz. Talmud – Yevamot 46b-47a; Septuaginta).
Ancak Raþi baþka görüþtedir. Olasýlýkla bunun
sebebi, Ger sözcüðünün sonundaki iyelik ekidir –
ki bu haliyle “bir kiþiye ait Ger” gibi garip bir
anlam çýkmaktadýr, zira bir Ger kimseye ait
deðildir (Mesiah Ýlemim). Ayrýca bir yargýç,
taraflardan birinin Ger olduðu davalara da
elbette bakacaktýr; Tora’nýn bunu ayrýca söylemesine gerek yoktur (Beer Mayim Hayim). Bu
nedenle Raþi, sözcüðü “Agar – Biriktirmek;
Toplamak” köküyle baðlantýlý görür ve sözcüðü
“davalýsý” olarak açýklar. Bir kiþinin davalýsý,
mahkemede ona karþý sunacaðý delilleri biriktirdiði için bu þekilde adlandýrýlmaktadýr (Sifre
16). Bu bakýþla pasuktaki “kiþi ile kardeþi ya da
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diyeceði varsa, bunu kendisine saklamamalý, söz
alýp dile getirmelidir. Zira ifade hem “Gur –
Korkmak; Çekinmek” hem de “Agar – Biriktirmek;
Saklamak” köküyle baðlantýlýdýr. Böylece stajyer,
kimseden [yani kendisinden üst konumdaki
yargýçlardan ya da davanýn zengin ve güçlü
tarafýndan] “çekinmemeli”, söyleyeceklerini
“içinde tutmamalýdýr” (Talmud – Sanedrin 6b-7a;
Raþi; Hirsch).
Çünkü yargý Tanrý’ya aittir – “Yargý kararý
verdiðinizde, Tanrý’nýn temsilciliðini yaptýðýnýzý
unutmayýn. Bu, istediðiniz þekilde göz ardý edebileceðiniz ya da kaçýnabileceðiniz kiþisel bir
konu deðildir. Yargý Tanrý’ya aittir ve size, hukuku
uygulama görevi verilmiþtir”. Hahamlarýmýz þöyle
derler: “Gerçek ve adil bir þekilde dava gören her
yargýç, evrenin yaratýlýþýnda Tanrý’nýn ortaðý
olarak addedilir” (Talmud – Þabat 10a). Bunun
nedeni, hukukun insan yaþantýsýný düzenleyip
þekillendirmesi ve bu þekilde Tanrý’nýn
niyetlendiði düzgün yaþamýn saðlanmasýnda
görev almasýdýr (Hirsch). Ramban’a göre de
pasuk yargýçlarý adil ve korkusuzca karar vermeleri konusunda uyarmaktadýr; zira Tanrý’nýn
Ýsteði bu dünyada adaletin tecelli etmesi
yönündedir. Ýnsanlarý, aralarýnda adalet ve
dürüstlük olmasý için yaratmýþtýr. Ama eðer
yargýçlar korkup haksýzlýða göz yumarlarsa,
Tanrý’nýn kendilerine biçtiði özel göreve ihanet
etmiþ olurlar.
Bazýlarýna göre Moþe “ne olursa olsun, adaleti
Tanrý tecelli ettirecektir; o yüzden siz adil
yargýlayýn” demektedir. Raþi ise ifadeyi farklý bir
þekilde deðerlendirir. Eðer amaç bu olsaydý,
ifadenin “çünkü yargý Tanrý’dandýr” þeklinde
olmasý gerekirdi (Maskil Ledavid). Ama Tora
“yargý [ya da dava] Tanrý’nýndýr [=Tanrý’ya aittir]”
demektedir – sanki Tanrý, davanýn tarafýymýþ
gibi. Raþi buradan yola çýkarak, ifadeyi Tanrý’nýn
aðzýndan þöyle açýklamaktadýr: “Haksýzlýk edip
bir tarafa yanlýþ bir ödeme yaptýrdýðýnýz zaman,
Beni onun bu kaybýný telafi etmek zorunda
býrakýyorsunuz. Dolayýsýyla davada verilen haksýz
bir karar, Bana karþý verilmiþ gibidir – zira, sözün
geliþi, Beni ödeme yapmak zorunda býrakýyorsunuz

(Raþi; krþ. Talmud – Sanedrin 8a, Raþi o.a.).
Taraflardan birine haksýz yere ödeme yaptýrýrsanýz bile, Ben ona bu kaybýný ödeyeceðim.
Sonuçta herkes hakkýna mutlaka kavuþacaktýr;
ama bu arada siz günahkâr duruma düþmüþ
olacaksýnýz” (Rabenu Behaye).
Dava – Tam çeviriyle “þey, söz, konu”.
Bana getirin – Hahamlarýmýz, Tselofhad’ýn
kýzlarý kendisine bir davayla baþvurduðunda,
Moþe’nin Alaha’yý unutmasýnýn sebebinin
buradaki sözleri olduðunu açýklarlar (Sifre 17;
Talmud – Sanedrin 8a; Raþi; bkz. Bamidbar 27:5
açk.).
Aslýnda Moþe’nin bu sözler nedeniyle cezalandýrýlmasýný anlamak güçtür. Bu sözlerde
Moþe’nin gerçekten kibirli bir tavýr içinde olduðu
söylenebilir mi? Eðer gerçekten yargýçlarýn içinden çýkamadýklarý bir durum olursa, konu elbette
ona getirilecektir; baþka kime getirilebilir? Ancak
burada belki normal insanlardan beklenmeyen,
ama Moþe gibi bizim hayal edemeyeceðimiz
düzeylere ulaþmýþ bir kiþiden beklenen standartlar iþlerlik kazanmýþtýr. Moþe’nin daha önce “yargý
Tanrý’ya aittir” dedikten sonra, “zor gelen davayý
bana getirin” demesi uygun deðildir; zira [her ne
kadar Moþe kesinlikle böyle bir niyette olmasa
da,] arka arkaya söylediði bu sözleri duyan kiþilerin, onun kendisini Tanrý ile eþ tuttuðu sonucuna varmalarý mümkündür. Oysa Moþe’nin
düzeyindeki biri, bu çok ince ayrýmý bile göz ardý
etmeden konuþmakla yükümlüdür. Tanrý, gerçekte her þeyin Kendisi’nde bittiðini vurgulamak için
Moþe’ye Alaha’yý unutturmuþ, Moþe’nin bile
çözemeyeceði durumlarýn olabileceðini hatýrlatmýþtýr. Moþe’nin “bana getirin ve dinleyeyim”
yerine “konuyu gerekirse Tanrý’ya götürürüm”
demesi gerekirdi (krþ. Rabenu Behaye).
Yine de Talmud’daki baþka bir görüþe göre Moþe
burada yine mütevazý davranmaktadýr. Onlara
“bana getirin ve size açýklayayým” deðil, “bana
getirin ve dinleyeyim” demiþtir. Yani “dinleyeyim;
eðer cevabý biliyorsam size söylerim; bilmiyorsam
Tanrý’ya baþvurup bana öðretmesini arz ederim”
(Talmud – Sanedrin 8a).
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Yargýda [kimseye] ayrýcalýk yapmayýn, küçüðü büyüðü ayný þekilde dinleyin.
Kimseden çekinmeyin, çünkü yargý Tanrý’ya aittir. Size zor gelen [bir] dava [olduðunda]
bana getirin ve dinleyeyim.”
17. Yargýda [kimseye] ayrýcalýk yapmayýn –
Tam çeviriyle “yargýda yüz tanýmayýn”. Bu bir deyimdir ve yargýcýn sadece tanýdýðý bir kiþiye deðil,
herhangi bir kiþiye bile ayrýcalýk yapmamasý ve
onun yönüne meyletmemesi anlamýna gelmektedir. Genel kural açýktýr: Bir yargýç, karþýsýndaki
kiþilerle deðil, eldeki davayla ilgilenmelidir. Ayný
kural dâhilinde, yargýç, taraflardan birine
yumuþak, diðerine sert bir tonda konuþamaz
(Rabenu Behaye).
Diðer yandan eðer Moþe bu sözleri davaya bakan
yargýçlara söylüyor olsaydý “yargýda” sözcüðüne
gerek olmazdý. Sadece “[kimseye] ayrýcalýk yapmayýn” deseydi de, yargýda kimseyi kayýrmamalarý
gerektiði anlaþýlýrdý (Maskil Ledavid). Ama Moþe
“yargýda” sözcüðünü eklediðine göre, bunun
üstünde bir konuya iþaret etmektedir: “Yargýyla
ilgili hiçbir konuda kimseyi kayýrmayýn.” Moþe bu
sözleriyle yargýçlarýn atanmasýndan sorumlu olacak otoritelere seslenmektedir: “‘Filanca kiþi
güzel görünümlü ya da kahraman, onu yargýç
yapalým; filanca kiþi benim yakýnýmdýr, onu yargýç
yapalým, filanca kiþi çok dil biliyor, onu yargýç
yapalým’ demeyin. Zira bir kiþinin seçilme sebebi
kanun konusunda uzman oluþu deðilse, davada
haklýyý haksýz, haksýzý haklý çýkaracaktýr. O buna
kötülüðünden deðil bilgisizliðinden dolayý sebep
olacaksa bile, ben böyle bir durumu, o yargýcý
atayan kiþinin davanýn bir tarafýný kayýrmasý
olarak addederim” (Sifre 17; Raþi). Sonuç olarak,
baþka konularda uzman olsa bile, Tora konusunda uzman olmayan bir kiþinin yargýç olarak atanmasý, Tora’nýn yasaklarýndan biridir. Mitsvat Lo
Taase No. 243 (Sefer Ahinuh).
Küçüðü büyüðü ayný þekilde dinleyin – “Tek
kuruþluk bir davayý da, milyonluk davayla ayný
þekilde dikkat ve özenle ele alýn. Önünüze küçük
meblaðý ilgilendiren bir dava geldiðinde onu
küçümseyip, diðer davalarýn arkasýna atmayýn”
(Talmud – Sanedrin 8a; Raþi; bkz. Þemot 18:22
açk., Büyük davayý… k.b.). Buna göre “küçük ve
büyük” sözleri, anlaþmazlýk konusu para miktarýný tanýmlamaktadýr. Alternatif olarak
davalýlarýn statüsünden de bahsediliyor olabilir:
“‘Davanýn bir tarafý fakir, diðer tarafý ise zengin
ve zenginlerin fakirlere geçimlerinde yardýmcý
olma yükümlülüðü var. Öyleyse ben davayý
fakirin tarafýna kaydýrayým; böylece zenginin

yükümlülüðünü yerine getirmiþ, fakirin de temiz
bir þekilde geçimini saðlamýþ olurum’ demeyin”
(Sifre 17; Raþi). Ya da “[Fakir haklýysa] ‘Bu zengin adamýn itibarýný bir dinar için nasýl zedelerim?
En iyisi onu þimdi haklý çýkarayým, dýþarý çýkýnca
da þahsen gidip, fakire ödeme yapmasý gerektiðini söylerim’ demeyin” (Sifre 17; Raþi). Kýsacasý,
fakire yardým eder ya da zenginin itibarýný korur
þekilde hüküm vermek, her zaman “adil bir
þekilde yargýlama” emrinin yerine getirilmesi
anlamýna gelmez (krþ. Kitsur Mizrahi).
Kimseden çekinmeyin – “Þiddete eðilimli bir
kiþiyse bile kimseden korkmayýn” (Rabenu
Behaye). Mitsvat Lo Taase No. 244 (Sefer
Ahinuh).
Tam çeviriyle “bir kiþinin önünde çekinmeyin” ya da
“bir kiþi yüzünden korkmayýn”. Korku, adaletin
tecelli etmesinin önünde engel oluþturabilir. Bu
nedenle Moþe, yargýçlara kimseden korkmamalarý konusunda telkinde bulunmaktadýr (Gur
Arye; Divre David).
Bir yargýcýn önüne iki davalý gelirse ve bu kiþilerden birinin diðerine göre daha sert ve þiddete
eðilimli yapýda olduðu görülüyorsa, taraflar
ifadelerini vermeye baþlamadýðý, ya da ifadelerini
vermiþ olsalar da davanýn hangi yöne doðru aðýr
basacaðý henüz belli olmadýðý sürece, yargýç, þiddet eðilimli tarafýn davayý kaybetmesi durumunda kendisine zarar vereceðinden korkuyorsa “ben
bu davaya bakmak istemiyorum” diye görevden
çekilebilir. Ama eðer ifadeler verilmiþse ve
davanýn ne yönde ilerlediði açýklýk kazanmaya
baþlamýþsa, yargýç affýný isteyemez; buradaki
“kimseden çekinmeyin” emri doðrultusunda
davaya bakmakla yükümlüdür (Talmud –
Sanedrin 6b). Bir yargýç, taraflardan birinden
bedensel ya da maddi bir zarar göreceði þeklinde
açýk bir tehdit almýþsa bile davada adil kararý ilan
etmekle yükümlüdür. Tora bu konuyu çok ciddiye alýr; zira Tora’nýn kanunlarýnýn kiþisel
endiþeler karþýsýnda eðilip bükülebildiði izlenimi
doðarsa, bu bir Hilul Aþem olacaktýr (Rabi Yaakov
Kamenetsky).
Ýbranice Lo Taguru. Talmud’da þöyle denmektedir: Dava sýrasýnda orada bulunan bir stajyerin
eðer davanýn fakir tarafýný destekleyecek, zengin
tarafýnýn haksýzlýðýný gösterecek þekilde bir
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21. Ülke’yi önüne serdi – Krþ. p. 8.
Çýk [ve onu] miras al – “Çünkü önünde kimse
durmayacak” (Sforno).
[Cesaretin] Kýrýlma[sýn] – Hirsch.
22. Bana yaklaþtýnýz – hepiniz – Buradaki “hepiniz” sözcüðü olmasa da Moþe’nin ne söylemek
istediði anlaþýlýrdý (Ýmre Þefer; Beer Mayim
Hayim). Ancak buna raðmen kullanýlmasý,
halkýn düzensiz bir güruh þeklinde Moþe’ye
geldiðini ima etme amaçlýdýr. Halk, baþlarý ve liderleri olmasýna raðmen, bunlarý temsilci olarak
göndermemiþ, hep birlikte ve kargaþa içinde
gelmiþtir (Sforno). Biraz ileride tüm kabile
baþkanlarý ve ileri gelenlerin Moþe’ye yaklaþtýklarý söylenmektedir (bkz. 5:20-21). Orada belirli
bir düzen vardýr; gençler yaþlýlara, normal halk
ileri gelenlere öncelik vermiþ, saygý göstermiþtir.
Ama burada “hepiniz” denmektedir. Düzensiz,
saygýsýz bir þekilde gelmiþler, gençler büyükleri,
büyükler liderleri ite ite Moþe’ye yaklaþmýþlardýr
(Sifre 20; Raþi). Moþe’nin bunu vurgularken
eleþtirdiði nokta düzensizlik deðil, bu düzensizliðin ortaya koyduðu panik havasýdýr. Halkýn
casuslarýn gönderilmesi talebiyle geldiði sýrada
panik içindedir. Bu hava, casuslarý gönderme
isteðinde Tanrý’ya yönelik belirgin bir güvensizliði
ortaya koymaktadýr (Emet Leyaakov).
Adamlar gönderelim – Yani “aramýzdan adamlar
seçip gönderelim.” Ancak Tanrý bu isteði kabul
etmemiþ, Moþe’ye “kendi adýna gönder” (Bamidbar
13:2) demiþtir. Yani seçimi halka býrakmamýþ,

Moþe’nin yapmasýný emretmiþtir. Böylece Moþe,
üstün nitelikli kiþiler seçmiþtir ve buna baðlý
olarak, gönderilen kiþiler içinde kötü niyetle
hareket edenler bile, burayý ele geçirmenin
mümkün olmadýðý þeklinde fikir beyan etmelerine raðmen, Ülke hakkýnda yalan ya da yanlýþ
þeyler söyleyememiþ, onu övmüþlerdir (bkz.
Bamidbar 13:27). Bu da halkýn daha sonra teþuva
yapmasýný saðlayan bir etkendir (Sforno).
Dediniz – Burada Moþe, casus gönderme
talebinin halktan geldiðini söylemektedir. Olayýn
anlatýmýnda ise sanki bu emri Tanrý vermiþ gibi
bir hava vardýr (Bamidbar 13:2). Ancak orada da
açýkladýðýmýz gibi, bu iki anlatým birbirini tamamlamaktadýr. Ýstek halktan gelmiþ, Moþe bunu
olumlu karþýlayarak Tanrý’ya sormuþ, Tanrý da bunun
Kendi isteði olmadýðýný vurgulasa da onay vermiþtir.
Malbim, Moþe’nin, teklifin halktan geldiðini
neden özellikle burada söylediðini þöyle açýklar:
Asýl olayýn anlatýldýðý Þelah Leha peraþasýnda,
olay, gerçekleþtiði sýrada anlatýlmaktadýr ve o
noktada herkes olaylarýn nasýl geliþtiðini bilmektedir. Ancak þimdi, yani Moþe’nin veda konuþmasý sýrasýnda o nesil artýk yoktur; Moþe yeni
nesle hitap etmektedir ve olaylarýn tam olarak
nasýl gerçekleþtiðini hatýrlatma gereði duymuþ,
casus gönderme fikrinin Tanrý’nýn bir emri deðil,
halkýn isteði olduðunu vurgulamýþtýr.
Keþfedip – Ýbranice Veyahperu (“keþfetsinler”).
Bu “Hafar – [Topraðý] Kazmak” köküyle baðlantýlýdýr. Zira topraðý kazan bir kiþi, bu þekilde toprak
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1:18-22

18

O zaman, yapacaðýnýz her þeyi size emrettim.
Horev’den yola çýktýk, Tanrýmýz Aþem’in bize emrettiði þekilde, Emori daðý yolu
[boyunca] görmüþ olduðunuz o büyük ve dehþet verici çölün tümünde yürüyüp Kadeþ
Barnea’ya kadar geldik.
20
Size “Tanrýmýz Aþem’in bize vermekte olduðu Emori daðýna kadar geldiniz” dedim.
21
“Gör; Tanrýn Aþem, bu Ülke’yi önüne serdi. Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana konuþtuðu þekilde, çýk [ve onu] miras al – korkma ve [cesaretin] kýrýlma[sýn].”
22
Bana yaklaþtýnýz – hepiniz – ve “Önümüzden adamlar gönderelim” dediniz. “Ülke’yi
bizim için keþfedip, [oraya] çýkmakta kullanacaðýmýz yol ve gireceðimiz [ilk] þehirler
hakkýnda bize rapor getirsinler.”
19

18. Yapacaðýnýz her þeyi size emrettim – Eðer
ifade “yargýda kullanacaðýnýz her þeyi size emrettim” þeklinde olsaydý, bu, Moþe’nin yargýda
dikkate alýnacak kýstaslar hakkýnda emir verdiði
anlamýna gelirdi. Ama ifade “yapacaðýnýz her þeyi
size emrettim” þeklindedir; yani “yargý sýrasýnda
sizin riayet etmeniz gereken kurallarý emrettim”
anlamýndadýr. Yargý iþlemi sýrasýnda uyulmasý
gereken kurallardan bahsedilmektedir [bu
durumda Moþe “size emrettim” derken, yargýçlara
hitap etmektedir]. Örneðin Moþe, bu emirler
dâhilinde, parasal davalarla (PD) idam istemli
davalar (ÝD) arasýnda on temel fark olduðunu
belirtmiþ ve bu farklarý öðretmiþtir (Sifre 18;
Raþi). Bu farklar Miþna’da (Sanedrin 4:1-2) listelenmektedir: [1] PD’ye üç, ÝD’ye yirmi üç yargýç
bakar (bkz. Bamidbar 35.25 açk.). [2] PD’de
yargýçlar söze ister “suçlu”, ister “suçsuz” iddiasýyla baþlarlar; ÝD’de sadece sanýðýn “suçsuz” olduðu
fikir dile getirilerek baþlanýr. [3] PD’de “suçlu” ya
da “suçsuz” kararý tek oy farkýna göre verilebilir.
ÝD’de “suçsuz” kararý tek oy farkýna göre verilebilir, ama “suçlu” kararý için en az iki oy farký
gerekir (bkz. Þemot 23:2 açk.). [4] PD’de ister
“suçlu” ister “suçsuz” kararý verilmiþ olsun, eðer
yargý aþamasýnda bir sorun olduðu tespit edilirse
dava yeniden görülür. ÝD’de sadece “suçlu” kararý
verilmiþse dava yenilenir; “suçsuz” kararý çýkmýþsa yenilenmez. [5] PD’de herkes davalýnýn
suçlu ya da suçsuz olduðu konusunda söz alabilir,
hem yargýçlar hem de stajyerler. ÝD’de “suçsuz”
iddiasý için herkes söz alabilir, ama “suçlu” iddiasý
için bunu sadece yargýçlar yapabilir, stajyerlerden
biri “sanýðýn suçluluðuna dair söyleyeceðim bir
þey var” derse dinlenmez (bkz. Bamidbar 35:30
açk.). [6] PD’de davalý hakkýnda suçlu ya da suçsuz görüþü beyan eden, bu görüþünden geri
dönebilir. ÝD’de “suçlu” diyen fikir deðiþtirebilir,
ama “suçsuz” diyen ifadesini “suçlu” olarak
deðiþtiremez. [7] PD gündüz baþlar, ama gece ya
da gündüz sonlandýrýlabilir. ÝD gündüz baþlar ve
sadece gündüz vakti sonuçlandýrýlýr. [8] PD’de

suçlu ya da suçsuz kararý, ayný gün içinde
çýkarýlabilir. ÝD’de ayný gün gündüz vakti içinde
“suçsuz” kararý verilebilir, ama “suçlu” kararý verilebilmesi için [belki bir çýkýþ yolu bulunabilir
diye] en az bir gece geçmesi gerekir. [9] PD’de ilk
sözü, yargýçlarýn en kýdemlisi alýr. ÝD’de ilk sözü
yargýçlarýn en az kýdemlisi alýr. [10] PD’de
yargýçlar için bir kýsýtlama yoktur. ÝD’ye sadece
Koenler, Leviler ya da seçkin aile baðlarýna sahip
yüksek düzeyli Yisraeller bakabilir.
Ýbn Ezra’ya göre ise, bahsedilenler, Moþe’nin haklarýnda talimat verdiði hüküm ve kanunlardýr. Bu
durumda Moþe “size emrettim” derken halka hitap
etmektedir; zira Moþe her konuda halký bizzat
uyarmýþtýr (Ramban). Konunun gidiþatýna göre
basit anlam da bu yöndedir (krþ. p. 16 açk.).
19-43. Casuslarýn Görevi. Moþe bu noktada
casuslarýn gönderilmesi konusuna geri dönmektedir. Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e doðru yolculuklarýnýn kýrk yýla uzamasýnýn sebebi bu olayda
halkýn iþlediði günahtýr. Moþe’nin buradaki sözleri, olayýn anlatýmýnda (Bamidbar Perek 13-14)
deðinilmeyen bazý ayrýntýlarý içermekte, olaya
daha geniþ bir perspektif sunmaktadýr.
19. Emori daðý yolu – Emori daðýna giden yol.
Büyük ve dehþet verici – Çöl, içinde barýnan
büyük çaplý yýlan ve akrepler nedeniyle bu þekilde
tanýmlanmaktadýr (Sifre 18; Raþi; bkz. 8:15).
Aslýnda Onur Bulutlarý, Bene-Yisrael’in yolu
üstündeki bu gibi zararlý yaratýklarý öldürüyordu
(bkz. Bamidbar 10:4 açk.); ancak yine de çöl, bu
hayvanlarýn doðal mekâný olduðu için bu þekilde
anýlmaktadýr (Divre David). Ayrýca Bene-Yisrael
çölün dehþet verici niteliðini “görmüþlerdir”, zira
bu hayvanlarýn ölülerine sürekli olarak rastlýyorlardý (Sifre).
Çölün tümünde – “On bir günlük yolda” (Ýbn
Ezra; krþ. p. 2).
20. Emori daðýna kadar geldiniz – Krþ. p. 7.
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23
24
25

seçtiðini söylemektedir ve casuslarýn Bamidbar
13:4-16’da verilen listesinde Levi kabilesinden
kimse yoktur. Dolayýsýyla baþvuranlar içinde de
Levi kabilesi yoktu (Mesiah Ýlemim; Divre David;
Nahalat Yaakov; Miþmeret Akodeþ).

Alternatif olarak casuslar gönderildiði sýrada
Bene-Yisrael Ülke’nin güneyindeydiler. Böylece
casuslarýn kuzeyde yer alan Erets-Yisrael’den
Yisrael kampýna meyve getirmeleri, güneye doðru
bir “iniþ / indiriþ” ifade etmektedir (Ýbn Ezra).

24. Dönüp – Bu tam çeviridir, ancak buradaki
gerçek anlam yola çýkmak için bir an önce
harekete geçmek þeklindedir. Ayný þey p. 7’deki
ayný sözcük için de geçerlidir.

“Ülke iyi” dediler – Sifre 23’ten alýntý yapan
Raþi’ye göre bunu söyleyenler sadece Yeoþua ve
Kalev’dir (bkz. Bamidbar 14:7). Normal þartlarda
on kiþinin sözü, iki kiþinin söylediklerinden daha
güvenilir kabul edilir. Dolayýsýyla ilk bakýþta
Moþe’nin burada Bene-Yisrael’i eleþtirmemesi
gerekirdi. Ancak bu alelade bir örnek deðildir.
Zira normal þartlarda on kiþinin söylediði, iki
kiþinin söylediðine göre daha kabul edilir görünse
de, bu örnekte iki kiþiye inanmamak, Tanrý’nýn
bu iki kiþi tarafýndan doðrulanan önceki Sözü’ne
inanmamakla eþdeðerdir.

Eþkol vadisine kadar geldiler – Bkz. Bamidbar
13:23. Ýbranice Nahal Eþkol. Eþkol, yani
“Salkým” vadisi, casuslarýn yanlarýnda getirdikleri
büyük üzüm salkýmý nedeniyle bu ismi almýþtýr.
Moþe’nin vadinin ismini burada zikretmesi de,
eleþtirisinin bir parçasýdýr; zira casuslar, Ülke
hakkýnda bariz bir övgü vesilesi olabilecek bu
üzüm salkýmýný, halkýn Erets-Yisrael’e girme
konusundaki cesaretini kýrma amacýyla kullanmýþlardýr (Sifre 22; Raþi; Oel Yaakov).
Baþka bir görüþe göre burasýnýn ismi, Avraam
zamanýndan beri, onun müttefiklerinden Eþkol’un
ismiyle anýlýrdý (Midraþ – Bamidbar Raba 16:13;
Midraþ – Tanhuma, Þelah Leha; bkz. Bereþit 14:13
ve 14:24).
Araþtýrdýlar – Ýbranice Vayragelu. Ya da
“[Ülke’de] casusluk ettiler”. Halkýn keþif talebini
belirtmek için kullandýðý fiil “Veyahperu –
Keþfetsinler” idi (p. 22). Burada farklý bir fiilin
kullanýlmasý bir noktaya iþaret etmektedir.
Buradaki fiil “Regel – Ayak” kelimesinden gelir.
Casuslar Ülke’yi enine boyuna araþtýrmýþlar, ayak
basmadýk yer býrakmamýþlardýr (Sifre 22; Raþi;
Sefer Zikaron; Devek Tov).
25. Ýndirdiler – Erets-Yisrael’e giriþ “Aliya –
[Yukarý doðru] Çýkýþ”, oradan çýkmak da “Yerida –
Ýniþ” olarak tanýmlanýr. Bunun bir sebebi, EretsYisrael’in çevreye göre daha daðlýk ve yüksek
rakýmlý olmasý olabilir. Ancak asýl sebep, buranýn
manevi düzey açýsýndan diðer yerlerden daha
yüksek bir noktada bulunmasýdýr. Burada da
Erets-Yisrael’den, Ülke dýþýna çýkarýlan meyvelerin
“indirildiði” söylenmektedir.

Ramban ise, casuslarýn sözlerine Ülke hakkýnda
iyi sözler söyleyerek baþladýklarýný hatýrlatýr ve bu
sözleri de tüm casuslarýn söylediði görüþündedir
(bkz. Bamidbar 13:27). Yani kötü niyetli casuslar
bile Ülke’nin iyi niteliklerini kabul etmiþlerdir
(Sforno). Dolayýsýyla on casus, Ülke hakkýnda
olumsuz laf söylememiþlerdir; günahlarýnýn
temeli, kiþisel spekülasyonda bulunarak halký
yerel halk karþýsýnda hiç þanslarý olmadýðý
görüþüne inandýrmýþ olmalarýdýr. Daha sonra
Yeoþua ve Kalev halký kendine getirecek sözler
söyleyince, bu kez iftiraya baþlamýþlardýr – ama
bunu da Moþe’nin yanýnda deðil, gizlice kulaktan
kulaða yapmýþlardýr. Aþaðýdaki “çadýrlarýnýzda iftira ettiniz” (p. 26) sözleri de buna iþaret etmektedir (bkz. Bamidbar 13:32 açk.).
Sonuç olarak herkes Erets-Yisrael’in iyi bir yer
olduðunda hemfikirdi ve getirdikleri meyveler de
bunu destekliyordu. Gerisi, iri cüsseli yerel halk
karþýsýnda varýlan öznel ve hatalý spekülasyonlardan ibaretti – ki bu, Tanrý’ya olan güveni henüz
gereken düzeye ulaþmamýþ olan halký etkilemeye
yetmiþtir. Halkýn kalbinde, olmasý gerektiði gibi
bir ruh olsaydý, casuslarýn raporundan sadece
Ülke hakkýndaki olumlu sözlerini alýrlar, þahsi
yorumlarýna ise kulak asmazlardý. Ama ne yazýk
ki öyle olmamýþtýr (Hirsch).
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1:23-25

23

Öneriyi olumlu karþýladým ve sizden on iki kiþi aldým – kabile baþýna bir kiþi.
[Bu adamlar] Dönüp daða çýkarak Eþkol vadisine kadar geldiler ve [Ülke’yi]
araþtýrdýlar.
25
Ellerine Ülke’nin meyvesinden alýp bize indirdiler. Bize rapor getirerek “Tanrýmýz
Aþem’in bize vermekte olduðu Ülke iyi” dediler.
24

altýna gömülü olan katmanlarý ortaya çýkarýr; en
baþta görünmeyen þeyleri görünür hale getirir.
Keþif de buna benzer bir etkiye sahiptir (Ýbn Ezra).

– sen öyle uygun görüyorsan, gönder; bunu sana
Ben emretmiyorum” demiþtir (Rabenu Behaye;
bkz. Bamidbar 13:2 açk.).

[Oraya] Çýkmakta kullanacaðýmýz yol – Tam
çeviriyle “üstünde çýkacaðýmýz yol”. Rapor, EretsYisrael’e giderken kullanýlmasý en mantýklý yolun
hangisi olduðuna karar verebilmek için gerekli
istihbaratý da içerecekti (Sifre 20; Raþi).

Yine de Moþe’nin en azýndan kendi bakýþ açýsýný
söyleyerek, halkýn tavrýný olumlu bulduðunu
belirtmesini anlamak gerekir. Ne de olsa Moþe
eleþtiri havasýndadýr. Öyleyse neden bu olumlu
þeyi söylemiþtir? Hahamlarýmýz bunu bir örnekle
açýklarlar. Bir adam arkadaþýna ‘bana eþeðini sat’
der. Diðeri bunu kabul eder. Almak isteyen sorulara baþlar: “Bana onu denemem için verir
misin?” “Evet”. “Daðlara tepelere çýkarabilir
miyim?” “Evet”. Satýcý bunun gibi tüm sorulara
“evet” cevabýný verince, alýcý tüm bu denemeleri
yapmaya gerek olmadýðýna ve satýcýnýn söylediði
gibi eþeðin dayanýklý olduðuna kani olur ve eþeði
hemen satýn alýr. Moþe de buna benzer þekilde
davranmýþ, halkýn tüm isteklerine olumlu cevap
vermiþtir; zira casuslarýn Erets-Yisrael’den sadece
iyi raporlar getireceði konusunda emin bir tavýr
takýnmasýnýn, halký ikna etmek için yeterli olacaðýný düþünmüþtür. Ancak yanýlmýþtýr; halk
talebinden vazgeçmemiþtir ve Moþe de tam
olarak bunu eleþtirmektedir (Sifre 21; Raþi).
Sadece Moþe’nin öneriyi olumlu karþýlamasý bile
onlar için yeterli bir kanýt olmalýydý.

Gireceðimiz [ilk] þehirler – Tam çeviriyle “geleceðimiz þehirler”. Raporda, fethe hangi þehirlerden
baþlayacaklarýna karar verebilmek için gerekli
istihbarat da yer almalýydý (Sifre 20; Raþi; Ýbn
Ezra; Mesiah Ýlemim; Nahalat Yaakov).
Bize rapor getirsinler – Tam çeviriyle “bize geriye
söz getirsinler”. Halkýn bundan önce söylediði
“Ülke’yi bizim için keþfetsinler” sözleri zaten geriye
bir rapor getirilmesi isteðini dile getirmektedir.
Dolayýsýyla buradaki “bize geriye söz getirsinler”
ifadesi bu raporda olacak maddelerden birine
iþaret etmektedir. “Söz” kelimesi, konuþmayý
kasteder. Böylelikle, casuslar, Erets-Yisrael’de
yerel halkýn hangi dilde konuþtuklarýný da raporlarýna katacaklardýr (Sifre 20; Raþi). Bir ulusun
lisaný, onun karakterini ve düþünce tarzýný yansýtýr. Bu bakýmdan, Bene-Yisrael, yerel halkýn dilini bildikleri takdirde kendilerini bekleyen
rakipler hakkýnda ek bilgiye sahip olacaklarýný
ummuþlardýr (Gur Arye).
23. Öneriyi olumlu karþýladým – “Çünkü hepiniz bu konuda hemfikirdiniz (Ýbn Ezra; bkz.
ö.p.: “hepiniz”). Dahasý, sorduðunuz sorulardan,
Ülke’yi ele geçirme konusunda herhangi bir
endiþeniz olmadýðý, sadece – Ülke’yi bir kerede
deðil aþamalar halinde ele geçireceðimizi
bildiðiniz için (bkz. Þemot 23:29) – fethe nereden baþlamanýn uygun olacaðýný merak ettiðiniz
sonucunu çýkarmýþtým” (Sforno).
Tam çeviriyle “bu þey/söz/konu gözümde iyiydi”.
Moþe’nin tüm konuþmasý eleþtiri amaçlýdýr. Oysa
burada onlarýn teklifini olumlu bulduðunu
söylemesi pek eleþtiri havasý vermekte deðildir.
Ama burada da eleþtiri vardýr. Moþe’nin sözleri
imalýdýr: “Öneriniz benim gözümde iyiydi; ama
Tanrý’nýn gözünde iyi deðildi” (Talmud – Sota
34b). Nitekim Tanrý, Moþe’ye “kendi adýna gönder

Sizden on iki kiþi aldým – Bkz. Bamidbar 13:416. Moþe sadece “on iki kiþi aldým” deseydi, bu
kiþilerin Bene-Yisrael’den olduðunu yine de
anlardýk (Mizrahi; Sifte Hahamim). Dolayýsýyla
“sizden” sözcüðü fazladýr ve Moþe bu kullanýmla,
[“sizden özellikle seçkin kiþileri” diyerek,] seçtiði
adamlarýn halkýn en üst düzeyli kiþileri olduðuna
iþaret etmektedir (Sifre 21; Raþi). Ancak Moþe,
olayýn asýl anlatýmý sýrasýnda onlarýn kabile liderleri olduðu vurgulanmasýna raðmen (Bamidbar
13:3), burada onlarýn bu niteliklerini söylememektedir; çünkü günah iþlemiþ olan bu kiþileri
övecek böyle bir sýfatý ön plana çýkarmayý doðru
bulmamýþtýr (Ramban).
Kabile baþýna bir kiþi – Bu detay, Levi
kabilesinin Erets-Yisrael’e casus gönderilmesi
talebiyle gelen kalabalýða dâhil olmadýðýný vurgulamak içindir (Sifre 21; Raþi). Nitekim Moþe,
kendisine baþvuran kalabalýða dâhil olan her
kabileden bir kiþi olmak üzere on iki kiþiyi
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26-27

28

29
30
31

32

30. Sizin için O savaþacak – “Casuslarýn
söylediði bir yerde doðru. Gerçekten orada büyük
ve güçlü halklar yaþýyor. Ama bu, casuslarýn
söylediðinin aksine, onlarý yenemeyeceðimiz
anlamýna gelmiyor; zira savaþý siz yapmayacaksýnýz, sizin için Tanrý savaþacak” (Ramban).
31. Çölde de – Çevirimiz The Living Torah’taki
serbest çeviriyi takip etmektedir. Raþi’ye göre ise
bu pasuk öncekiyle baðlantýlýdýr: “Önünüzden
giden Tanrýnýz Aþem – sizin için O savaþacaktýr;
[týpký] Mýsýr’da sizin için gözlerinizin önünde tüm
yaptýklarý gibi ve [yine týpký] çölde, gördüðün üzere,
Tanrýn Aþem’in, bu yere geliþinize kadar
yürüdüðünüz yolun tümünde, seni, bir adamýn,
oðlunu taþýdýðý þekilde taþýdýðý gibi.” Buna göre
“gördüðün
üzere”
ifadesi,
söylenenleri
güçlendirme amacýný taþýmaktadýr. Targum
Yonatan’a göre ise bu ifade baþlý baþýna bir imaya
sahiptir: “[öldürücü zehre sahip yýlanlar] görmüþ
olduðun çölde de…” (krþ. 8:15).
Alternatif olarak, iki pasuk bir arada: “Önünüzden giden Tanrýnýz Aþem – sizin için O savaþacaktýr;
[týpký] Mýsýr’da sizin için gözlerinizin önünde – ve
Tanrýn Aþem’in seni, bir adamýn, oðlunu taþýdýðý þekilde taþýdýðýný görmüþ olduðun çölde – bu yere
geliþinize kadar yürümüþ olduðunuz yolun bütünü
boyunca tüm yaptýklarý gibi” (krþ. Daat Mikra). Bu
çeviri, pasuktaki bir anda tekil þahýslý ifadeye
geçiþi de açýklamaktadýr. Moþe’nin “Tanrýn

Aþem’in seni, bir adamýn, oðlunu taþýdýðý þekilde
taþýdýðýný görmüþ olduðun çölde þeklindeki sözleri,
çoðul hitap içeren ana cümle içinde benzetme
içeren bir parantez niteliðinde olduðu için, tekil
þahsa yönelik hitap içermektedir (a.k.).
Bir adamýn, oðlunu taþýdýðý gibi taþýdýðýný
gördün – Krþ. Þemot 19:4. “Eðer iddia ettiðiniz
gibi sizden nefret ediyor ve kötülük etmek istiyor
olsaydý sizi buraya kadar getirmez, ‘büyük ve
dehþet verici çölde’ (p. 19) bulunan yýlan ve
akreplere teslim ederdi” (Sforno).
32. Bu konuda inanmýyorsunuz – Krþ. 9:23.
“Sizi Erets-Yisrael’e getireceði konusundaki söze
inanmýyorsunuz” (Raþi). Alternatif olarak “Buna
[yani size Mýsýr’da ve çölde yapýlan mucizelere] raðmen… inanmýyorsunuz” (Daat Mikra; krþ.
Bamidbar 14:11).
Çevirimize göre, Moþe bu ve sýradaki pasukta,
önceki sözlerini aktarmaya devam etmektedir.
Alternatif olarak Moþe önceki sözlerini bitirmiþ,
halka þimdiki hitabýna dönmüþ de olabilir: “[Ama
tanýk olduðunuz bu þeylere raðmen] Tanrýnýz Aþem’e
bu konuda güvenmediniz…”
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Devarim 25

1:26-32

26

Ancak [olayýn nihayetinde, Ülke’ye] çýkmaya yanaþmadýnýz ve Tanrýnýz Aþem’in
Sözü’ne itaatsizlik ettiniz.
27
Çadýrlarýnýzda iftira edip “Tanrý, bize olan nefreti nedeniyle çýkardý bizi Mýsýr Ülkesi’nden” dediniz, “bizi imha etmek üzere Emoriler’in eline teslim etmek için!
28
Nereye çýkacaðýz? Kardeþlerimiz ‘Bizden büyük ve cüsseli bir halk, büyük ve göklere
kadar surlu þehirler, hatta devler soyunu gördük orada’ diyerek cesaretimizi kýrdýlar!”
29
Size “Kýrýlmayýn ve onlardan korkmayýn” dedim.
30
“Önünüzden giden Tanrýnýz Aþem – sizin için O savaþacak; týpký Mýsýr’da gözlerinizin
önünde sizin için tüm yaptýklarý gibi.
31
Çölde de, Tanrýn Aþem’in, seni, bu yere geliþinize kadar yürüdüðünüz tüm yol boyunca, bir adamýn, oðlunu taþýdýðý gibi taþýdýðýný gördün.
32
Ama Tanrýnýz Aþem’e bu konuda inanmýyorsunuz?!
26. [Ülke’ye] Çýkmaya yanaþmadýnýz – “Bu
sizin kötü niyetinizi ortaya koydu. Önerinizi
kabul etmemin sebebi, sizin bu keþif görevini
istemenizin amacýnýn, fetih iþlemine nereden
baþlayacaðýnýza karar vermek olduðunu sanmamdý. Ama siz sonuçta Ülke’ye girmeyi reddedince, gerçek amacýnýzýn Ülke’yi fethedebilip
edemeyeceðinize karar vermek olduðunu,
dolayýsýyla Tanrý’nýn bize burayý sorunsuz bir
þekilde vereceðine aslýnda inanmadýðýnýzý
açýða çýkarmýþ oldunuz” (Sforno).
27. Ýftira edip – Ýbranice Ragan kökü. Bu, iftira
ve yalan dedikodu yayma anlamý taþýr (krþ. Miþle
18:8) (Raþi; Saadya Gaon). Alternatif olarak
“þikâyet ettiniz; yakýndýnýz” (Targum Onkelos);
“telaþa kapýldýnýz” (Hirsch); “sersemlediniz” (Ýbn
Canah); “ikiyüzlü dedikodular yaydýnýz” (Radak,
Þeraþim).
Bize olan nefreti nedeniyle – Tam çeviriyle
“Aþem’in bize [yönelik] nefreti nedeniyle çýkardý bizi
Mýsýr Ülkesi’nden”.
Ýnsanlarýn Tanrý’nýn kendileri için gerçekleþtirmiþ
olduðu mucizelere tanýk olduktan sonra “Tanrý
bizi nefreti nedeniyle Mýsýr’dan çýkardý” demesi
son derece saçmadýr. Dolayýsýyla bu sözler bir
yansýtma psikolojisinin sonucudur. Moþe onlara
“Tanrý sizi seviyor. Asýl siz O’nu sevmediniz”
demektedir. Hahamlarýmýz “yansýtma” adlý
savunma mekanizmasýný psikoloji biliminden
yüzyýllar önce tanýmlamýþlardýr: “Senin hakkýnda
akranýnýn kalbinde olduðunu düþündüðün þey,
gerçekte onun hakkýnda senin kalbinde olandýr
[yani sen akranýna kendi hakkýnda nasýl
düþünceler yakýþtýrýyorsan, aslýnda o düþünceleri
sen ona karþý taþýmaktasýn]” (Sifre 24; Raþi).

Çýkardý bizi Mýsýr Ülkesi’nden – Halk Tanrý’nýn
kendisinden nefret ettiðini iddia ediyorsa,
Emoriler’in eline teslim edilme amacýndan
bahsetmesi yeterlidir. Mýsýr’dan çýkarýlmýþ olmaktan neden bahsetmektedirler? Bu çýkýþ onlarýn
iyiliði içindir! Ama anlaþýlan halk böyle düþünmemiþtir. Mýsýr’dan çýkarýlmýþ olmayý bile bir
nefret ifadesi olarak tanýmlamaktadýr. Onlara
göre Mýsýr sulak bir yerken, Kenaan Ülkesi’nin
yaðmura ihtiyaç duyan bir ülke olmasý bunu
kanýtlamaktadýr (Midraþ – Tanhuma Yaþan, Osafa,
Þelah Leha 19; Raþi; Gur Arye; Levuþ Aora; Maskil
Ledavid). Oysa gerçekte Kenaan Ülkesi Mýsýr’dan
bile üstündür (bkz. Bamidbar 13:22 açk.).
28. Cüsseli – Ýbranice Ram. Tam anlamýyla
“yüksek”; “uzun boylu”. Alternatif olarak “güçlü”
(Targum Onkelos).
Göklere kadar surlu þehirler – Tora insanlarýn
dilinde konuþtuðu için, burada yine insanlarýn
yaptýðý gibi abartýlý bir ifade kullanmýþtýr (Sifre 25;
Talmud – Hulin 90b; Raþi).
Devler soyunu – Ýbranice Bene Anakim. Tam
çeviriyle “devlerin çocuklarýný”. Yani “devler halký
mensuplarýný”. Bkz. Bamidbar 13:22 açk.
Cesaretimizi kýrdýlar – Çeviri, Targum
Onkelos’taki “kalbimizi [=kalbimizdeki cesareti]
kýrdýlar” çevirisine göredir. Tam çeviriyle
“kalbimizi erittiler”.
29. Kýrýlmayýn – Ya da “[psikolojik açýdan]
ezilmeyin”. “Korkmayýn; korku nedeniyle kalbiniz
[=cesaretiniz] kýrýlmasýn” (Ýbn Ezra). Ya da “etkilenmeyin; etki altýnda kalmayýn” (Hirsch).
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26 Devarim

33

34
35
36

37
38

oldunuz” (Ramban). Alternatif olarak Moþe’nin
sözleri þöyle de anlaþýlabilir: “Sizin önünüzde kayalýða iki kez vurdum, ama siz bu ikinci vuruþu
sanki kayadan su çýkacaðýna inanmýyormuþum
gibi yorumladýnýz ve bu þekilde Tanrý’nýn Ýsmi,
olmasý gerektiði þekilde kutsal kýlýnmadý. Böylece
sizin yüzünüzden ben de cezalandýrýldým”
(Ramban; krþ. Daat Zekenim).
Rabi Yitshak Abravanel, casuslarýn günahýnda ve
dolayýsýyla halkýn gördüðü cezada Moþe’nin de
bir payý olduðunu söyler. Ne de olsa, Moþe, halký
Erets-Yisrael’e gönül rahatlýðýyla gidebileceklerine ikna etme çabasý içinde casuslara yerel halk
ve þehirler hakkýnda bilgi getirmeleri talimatýný
da vermiþtir. Bu, casuslara, raporlarýnýn korkutucu kýsmýna giriþ imkâný tanýmýþtýr. Moþe’nin
onlara Ülke’nin verimliliðinin ötesinde hiçbir
þeye bakmamalarýný söylemesi gerekirdi.
Þüphesiz, niyeti günah iþlemek ve iþletmek
olmadýðý için sadece bu konuda ceza görmesi söz
konusu olmamýþtýr. Ancak kayalýktan su çýkardýðý
sýrada Tanrý’nýn emrini tam olarak yerine
getirmeyi baþaramayýnca, buradaki hatasý da bir
etken olarak kabul edilmiþ ve her iki hata birbirine eklenerek Moþe’nin bu cezaya çarptýrýlmasýna neden olmuþtur. Bu bakýþla Moþe’nin
buradaki sözleri bir parantez deðil, anlatýmýn bir
parçasý olarak görülebilir: “Ayný olay nedeniyle
ben de ceza gördüm...”.
Bana da öfkelenmiþ – Bkz. Bamidbar 20:11
(Ralbag).

38. Huzurunda duran – “Sana hizmet için
daima emre amade bekleyen” (krþ. Ýbn Ezra).
Yeoþua bin Nun – Moþe daha önce, ilk nesilden
sadece Kalev’in Erets-Yisrael’e girebileceðini
söylemiþti. Burada ayný þeyin Yeoþua için de
geçerli olduðunu belirtmek için, kendisinin de
Erets-Yisrael’e girmekten men edilmesini vesile
olarak kullanmaktadýr. Ülke’ye giriþte halka onun
yerine Yeoþua liderlik edecektir (Ramban).
Moþe’nin daha önce Yeoþua’dan bahsetmemesinin olasý bir nedeni, Yeoþua’nýn onun
“huzurunda duran” biri olmasýdýr. Yani Yeoþua,
sürekli olarak Moþe’nin yanýnda durduðu ve
onun en sadýk öðrencisi olduðu için, kendisinin
bu görevde baþarýsýz olmayacaðý zaten belli bir
durumdur. Bu nedenle, Moþe p. 36’da sadece
Kalev’den bahsetmiþtir. Yeoþua’nýn göreve
sadakatinden ise bahsetmeye gerek görmemiþ, bu
pasukta onun lider olarak Erets-Yisrael’e gireceðini söylemekle yetinmiþtir. Benzer bir durum,
konunun asýl anlatýmý sýrasýnda da görülmektedir. Orada da, Tanrý Yeoþua’ya deðinmeden,
Kalev’in Erets-Yisrael’e gireceðini söylemiþtir
(bkz. Bamidbar 14:24) (Hirsch).
O girecek – Tam çeviriyle “o gelecek”. Bu özel bir
vurgudur. Ýfade “oraya Yeoþua bin Nun girecek”
þeklinde de olabilirdi. Ama Tanrý “o girecek” sözleriyle, Moþe’ye, “o girecek – ama sen girmeyeceksin” imasýnda bulunmuþtur (Daat Mikra).
Ona güç ver – Bkz. 3:28.
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1:33-38

33

[O Tanrý ki,] Size kamp kurmanýz için [uygun] yer belirlemek üzere, size yürüyeceðiniz yolu göstermek için yol boyunca gece vakti ateþle, gündüz vakti de bulutla
önünüzde gidiyor!”
34
Tanrý, sözlerinizin sesini duydu. Öfkelenip þöyle yemin etti:
35
“[Soylarýna] Vereceðime dair atalarýnýza yemin etmiþ olduðum iyi Ülke’yi, þu insanlardan – þu kötü nesil[den] – [tek] kiþi [bile] görürse...!
36
[Ama] Kalev ben Yefune hariç. O, [Ülke’yi] görecek. Basmýþ olduðu topraðý ona
vereceðim – ve çocuklarýna – zira Tanrý’yý kalp bütünlüðüyle takip etti.”
37
[Daha sonralarý] Tanrý sizin yüzünüzden bana da öfkelenmiþ, [þöyle] demiþti: “Oraya
sen de girmeyeceksin.
38
Huzurunda duran Yeoþua bin Nun – oraya [halkýn baþýnda] o girecek. Ona güç ver,
zira Yisrael’in [Ülke’yi] miras edinmesini o saðlayacak.
33. Yer belirlemek üzere – Bkz. Bamidbar 10:33.
Ateþle… bulutla – Bkz. Þemot 13:21.
Yol boyunca önünüzde gidiyor – “Öyleyse nasýl
olur da O’nu sizden nefret etmekle itham edersiniz? Tüm bu yaptýklarý size olan sevgisinin ve
yakýnlýðýnýn açýk birer göstergesi deðil mi?
(Sforno). Bunlara yoðunlaþmanýz, kalbinize yýlgýnlýk duygularý sokmamanýz gerekirdi (Daat
Mikra)”.
34. Sözlerinizin sesini duydu – Moþe, “sözlerinizi duydu” deðil, “sözlerinizin sesini duydu”
demektedir. Kastedilen, halkýn boþ yere
aðlayýþýnýn sesidir (Sforno). Alternatif olarak
Tanrý sadece sözlerinin içeriðini deðil – ki bu
yeterince kötüdür – ayný zamanda seslerindeki
isyankâr tonu da duymuþtur (Aamek Davar).
Yemin etti – Bkz. Bamidbar 14:21 ve 32:10-11.
35. Þu insanlardan – Tanrý’nýn sözlerinde,
günah iþleyenleri hakir gören bir ton sezilmektedir (Daat Mikra).
[Tek] Kiþi [bile] görürse...! – Bu bir yemin þeklidir: “Yemin ediyorum ki tek kiþi bile görmeyecek!” Bkz. Bamidbar 14:22-23.
36. Basmýþ olduðu topraðý – Hevron bölgesi
kastedilmektedir (bkz. Bamdibar 13:22 açk.)
(Raþi; Ýbn Ezra).
Ve çocuklarýna – Tanrý “ona ve çocuklarýna
vereceðim” dememiþtir; zira, bu bir kerede
Tanrý’nýn bu topraklarý hem ona hem de çocuklarýna verdiði anlamýný ima eder. Oysa öyle

deðildir. Tanrý bu topraðý Kalev’e vermiþtir, Kalev
de burayý daha sonra çocuklarýna verecektir
(Daat Mikra).
Tanrý’yý kalp bütünlüðüyle takip etti – Bkz.
Bamidbar 14:24. Tam çeviriyle “Tanrý’nýn
arkasýnda doldurdu”. Bu, bir deyimdir ve “görevini eksiksiz yerine getirdi” anlamý da taþýyabilir.
37. Bu ve sýradaki pasuk, Moþe’nin sözlerinde,
konuþmanýn ana konusunun içine kattýðý bir
parantez niteliðindedir. Konuþmasý p. 39’da
devam etmektedir. Moþe’nin araya bu parantezi
sokmasýnýn olasý bir nedeni þudur: Önceki sözlerinde Kalev’in, Erets-Yisrael’e gireceðinden
bahsetmiþtir; ama Yeoþua’ya deðinmemiþtir. Bunu
sýradaki pasukta Yeoþua’nýn Ülke’ye giriþte halkýn
lideri olacaðýný söyleyerek dolaylý olarak söyleyecektir. Ancak bunu söylemeden önce, burada,
liderin neden kendisi deðil de Yeoþua olacaðýný
hatýrlatmaktadýr (Daat Mikra).
[Daha sonralarý] – “Çöldeki kýrkýncý yýlda”
(Hirsch).
Moþe’nin Erets-Yisrael’e girmekten mahrum
býrakýlmasýnýn sebebi casuslarýn günahý deðildir.
Ama Moþe, halka yönelik sert eleþtiri içeren
konuþmasý sýrasýnda insanlarýn memnuniyetsizlik
ya da utanç belirtileri gösterdiðini fark edince,
onlarý yatýþtýrmak için, kendisinin de týpký
babalarýnýn nesli gibi Erets-Yisrael’e giremeyeceðini hatýrlatmakta, farklý sebeplerden de olsa
sonuçta onlarla ayný kaderi paylaþtýðýný söylemektedir. Ancak ayný zamanda bu sözleriyle de
eleþtirisine devam etmektedir: “Tanrý baþka bir
olayda bana da öfkelenmiþti; ama sizin yüzünüzden! Susuzluk konusundaki þikâyetiniz sonrasýnda, benim de Erets-Yisrael’e giremememe neden
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39
40
41

42
43

düþünenlerin, þimdi Tanrý’nýn yardýmýna
gerek olmadan burayý ele geçirebileceklerini
söylemeleri berbat bir durumdur. Sadece askeri
güç, bir savaþý kazanmak için yeterli deðildir.
Savaþý yöneten ve sonucunu belirleyen Tanrý’dýr
(Hirsch).

Pasuktaki asýl söz sýralamasý þöyledir: “Çýkmayýn
ve savaþmayýn – çünkü aranýzda deðilim – ki düþmanlarýnýzýn önünde bir felaket yaþamayasýnýz’.”

Diðer alternatifler þöyledir: “acele ettiniz” (Saadya
Gaon), “fikir birliðine vardýnýz” (Ýbn Ezra),
“arzuladýnýz” (Radak), “tüm çabayý gösterdiniz”
(Talmud – Avoda Zara 66b’den yola çýkarak
Tsafenat Paaneah).

43. Size konuþtum – “Ve ikna etmeye çalýþtým”.
Dinlemediniz. Tanrý’nýn Sözü’ne itaatsizlik
ederek – Ya da “itaat etmediniz. Tanrý’nýn Sözü’nün
kararýna isyan ettiniz ve [kasten] günah iþlediniz”
(Targum Onkelos).

42. Çýkmayýn – Ýbranice Lo Taalu. Tam çeviriyle
“çýkmayacaksýnýz” ya da “yükselmeyeceksiniz”.
Halkýn daða çýkmaktaki tek amacý savaþmaktý;
dolayýsýyla Tanrý onlara savaþmamalarýný
söylemek için sadece “savaþmayýn” diyebilirdi,
“çýkmayýn” sözcüðüne gerek yoktu. Ancak Tanrý
bu sözcüðü özellikle kullanarak, halký
niyetinden vazgeçirtmek istemiþtir: “Ne
yaparsanýz yapýn, yükselemeyeceksiniz, yani
baþarýlý olamayacaksýnýz. Bu gidiþinizin sonu
yükselmek deðil, düþüþ ve yok oluþtur” (Midraþ –
Tanhuma Yaþan, Osafa, Þelah 20; Raþi; Beer
Mayim Hayim). Ayrýca krþ. Bamidbar 16:12.

Kasten – Ýbranice Vatazidu. Alternatif olarak
“kararlýlýkla”, “istekle”, “inatla”.

Felaket yaþamayasýnýz – Ya da “bozguna
uðramayasýnýz”, “ölümcül darbe almayasýnýz”.
Aranýzda deðilim – “Þu anda Þehinam [size
göz kulak olup sizi korumak üzere (Daat
Mikra)] aranýzda barýnmýyor” (Targum Onkelos).
Nitekim olayýn anlatýmýnda da “Tanrý’nýn

Antlaþma Sandýðý ve Moþe ise kampýn ortasýndan
ayrýlmadýlar” (Bamidbar 14:44) denmektedir.
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1:39-43

39

Ve ‘tutsak olacak’ dediðiniz çocuklarýnýz ve bugün iyi ile kötüyü [ayýrt etmeyi]
bilmeyen küçükleriniz – oraya onlar girecek; onu onlara vereceðim ve [burayý onlar] miras
alacaklar.
40
Ama siz, yön deðiþtirin ve Kýzýldeniz yolunda çölün içlerine doðru seyahat edin.”
41
Bana cevap verip “Tanrý’ya [karþý] hata ettik! Tanrýmýz Aþem’in bize emretmiþ olduðu
her þeye uygun olarak biz çýkýp savaþacaðýz” dediniz. Her biriniz savaþ aletini kuþandý; daða
çýkmaya hazýr olduðunuzu söylediniz.
42
Tanrý bana “Onlara [þöyle] söyle: ‘Çýkmayýn ve savaþmayýn ki düþmanlarýnýzýn
önünde bir felaket yaþamayasýnýz; çünkü aranýzda deðilim’” dedi.
43
Size konuþtum, ama dinlemediniz. Tanrý’nýn Sözü’ne itaatsizlik ederek kasten daða
çýktýnýz.
39. ‘Tutsak olacak’ dediðiniz... – Bkz. Bamidbar
14:3 ve 14:31.

sonra izlediðiniz yolda”. Kýsacasý “geldiðiniz yola
geri dönün”.

Bugün – Tanrý’nýn bu sözleri söylediði gün (Ýbn
Ezra). Yani o nesle cezayý teblið ettiði gün.

Çölün içlerine – Tam çeviriyle “çöle”; ancak
Bene-Yisrael zaten çöldedirler. Dolayýsýyla bulunduklarý çölün iç kesimlerine doðru ilerlemeleri
söylenmektedir (krþ. Raþi). Bkz. Bamidbar 14:25.

Ýyi ve kötüyü [ayýrt etmeyi] bilmeyen – Yirmi
yaþýndan küçük çocuklardan bahsedildiðine
göre, ifade bu grupta çoðunlukta olan küçük
çocuklara yöneliktir (Ýbn Ezra). Rabi Samson
Raphael Hirsch’e göre ise buradaki “iyi ve kötüyü
ayýrt etme” ifadesi, ahlaki konularda karar
verebilme olgunluðunu kasteder. Hahamlarýmýz
ebeveynin çocuklara bu konudaki etkilerinin
16-22 ya da 18-24 yaþlarý arasýnda olduðunu
belirtirler (Talmud – Kiduþin 30a). Tanrý’ya
yönelik tam sorumluluk da, [Tanrýsal cezaya
layýk olabilme yaþý olduðu için] yirmi yaþýnda
baþlar (Midraþ – Bamidbar Raba, Korah 18:3).
Sonuç olarak buradaki ifade yirmi yaþýn
altýndakilerin hepsini ya da büyük kýsmýný
kapsamaktadýr. Nitekim Tanrý’nýn verdiði cezaya
bu yaþýn altýndakiler dâhil edilmemiþtir.
Miras alacaklar – Yani “Ülke size ait, ama siz
oraya yerleþmeyi hak edemediðiniz için burayý
çocuklarýnýz sizden miras alacaklar” (Daat Mikra).
Bkz. Bamidbar 14:31.
40. Yön deðiþtirin – “Eðer günah iþlemeseydiniz,
Erets-Yisrael’in güneyindeki Edom topraklarýnýn
içinden doðrudan kuzeye doðru götürecektim
sizi. Ama olumsuz tavrýnýz nedeniyle bu þansý
kaybettiniz. Kýzýldeniz’den çýktýktan sonra takip
ettiðiniz batý-doðu doðrultusundaki yolculuðunuza geri dönün ve Edom’a ait Seir daðlýk
bölgesini güney sýnýrý boyunca dolaþýn” (Raþi).
Kýzýldeniz yolunda – “Kýzýldeniz’den çýktýktan

41. Biz çýkýp savaþacaðýz – “Bunu yapmayý
çocuklarýmýza býrakmayýp, þahsen biz yapacaðýz”
(Ramban).
Hazýr olduðunuzu söylediniz – Ýbranice
Vatainu. Bu “Ýne – Ýþte” sözcüðünden türemiþ bir
fiildir. “Hazýr olduðunuzu beyan edercesine ‘iþte!’
dediniz” (Raþi; Raþbam). Bkz. Bamidbar 14:40.
Bir görüþe göre sözcüðün kökü, bir hacim ölçüsü
olan Ýn’dir. Bu nispeten büyük bir ölçüdür ve bu
görüþe göre halk serzeniþte bulunmaktadýr: “Bu
çok aðýr bir ceza, azýcýk bir þeyle bir in ölçüyü
doldurdunuz [yani iþlediðimiz günah o kadar da
büyük olmamasýna raðmen, çok aðýr bir þekilde
cezalandýrýlýyoruz]” (Daat Zekenim).
Baþka bir görüþe göre, kök On’dur (E-Vav-Nun).
Bu sözcük Miþle 30:15-16’da “yeterli” anlamýnda
kullanýlmýþtýr. Burada da halk, sadece savaþ
gereçlerini kuþanmýþ olmanýn yeterli olduðunu
düþünmeleri sebebiyle eleþtirilmektedir [bu
kuþanmadan olayýn anlatýmýnda bahsedilmeyip,
Moþe’nin bunu buradaki konuþmasýnda
onlarýn yüzlerine vurmasý da anlamlýdýr].
Halk, [Tanrý’ya] güvensizlik ve cesaretsizlik
duygularýný, tam aksi yönde [kendilerine ve
fiziksel güce] aþýrý güvenle deðiþ tokuþ
etmiþ ve günahýna günah katmýþtýr. Kýsa
süre önce Erets-Yisrael’i fethetmek için
Tanrý’nýn yardýmýnýn bile yeterli olmayacaðýný
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44

45

46
Aþem günahýnýn onarýmý için teþuva yeterli
deðildir. Bu günah, samimi teþuva, Yom Kipur ve
sýkýntýlar sonucunda askýya alýnýr ve ancak
ölümle tamamen onarýlýr (Sforno; bkz. Vayikra
Kitabý, s. 337).
Pasuðun baþýnda “Tanrý’nýn önünde aðladýnýz”
dendiðine göre, sadece “ama O sesinizi duymadý”
diye devam edilmesi yeterli olurdu. Ýkinci kez
“Tanrý” sözcüðünün kullanýlmasý, özel bir vurgudur (Maskil Ledavid). Bu vurgu belirgin bir ima
içermektedir. Burada “Tanrý” için kullanýlan
sözcük Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi’dir – ki bu Ýsim,
Tanrý’nýn Merhamet Niteliði’ni yansýtýr. Oysa
burada Tanrý’nýn dualarý kabul etmemesinden
bahsedilmektedir. Bu da, Bene-Yisrael’in
güvensiz davranýþýnýn, Tanrý’nýn, Merhamet
Niteliði’nin ön planda olduðu bir aþamada bile
dualarý kabul etmemesine neden olacak kadar
aðýr olduðunu göstermektedir (Raþi).
Sözlerinize – Targum Onkelos. Tam çeviriyle
“size”. “Sizi ve aðlamalarýnýzý dikkate bile almadý.
Bu nedenle cezanýzý hafifletmeyi bile kabul
etmedi” (Hirsch).
46. Kadeþ’te – Kadeþ Barnea (Ýbn Ezra).
Uzun süre – Tam çeviriyle “çok günler”.
[Diðer yerlerde] Oturduðunuz süre kadar –
Casuslarýn günahýndan sonraki çöl yolculuðu 38
yýl sürdüðüne göre (2:14), Kadeþ’te kalýnan süre
19 yýldýr (Seder Olam 8; Raþi; Lekah Tov). EretsYisrael’in sýnýrýndaki Kadeþ’te bu kadar uzun süre
durmak Bene-Yisrael için belki de en aðýr cezadýr:
görmek ama girememek. Bu kadar yakýn olduklarý Ülke’ye 19 yýl girmedikten sonra, Tanrý
onlarý ters yönde yola çýkarmýþtýr (Hirsch). Bkz.
Bamidbar 33:18 açk. Baþka
kaynaklara göre
burada 18 yýl kalýnmýþtýr (More Anevohim 3:50;
Midraþ Agadol).

Moþe’nin burada uzun bir süre kalýndýðýnýn
altýný çizmesi de imalýdýr: “Emoriler karþýsýnda
aðýr bir yenilgi almýþ olmanýza raðmen, Kadeþ
Barnea’da, yani Erets-Yisrael’in sýnýrýndaki bu
yerde çok uzun bir süre kaldýnýz ve Emoriler
size bir daha iliþmediler. Hiçbir halk size
saldýrmayý aklýndan bile geçirmedi. Oysa
normalde, sizi yenilgiye uðrattýklarý için, tamamen yok etmek üzere sürekli taciz etmeleri daha
mantýklý olurdu. Ama iþte siz burada bu kadar
zaman rahatça oturabildiniz. Zira normalde
Emoriler’in size saldýrmaya cesareti yok. Tanrý
onlara bu cesareti sadece bir kere için verdi.
Bu da size, yenilginizin tek sebebinin
iþlediðiniz günah olduðunu gösteren bir
kanýttýr” (Keli Hemda; Meam Loez).
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1:44-46

44

O daðda oturan Emori [güçleri] karþýnýza çýktý; sizi arýlarýn yaptýðý gibi
kovalayarak, sizi Seir’de, Horma’ya kadar iyice ezdiler.
45
Dönüp Tanrý’nýn önünde aðladýnýz; ama Tanrý duanýzý kabul etmedi ve sözlerinize
kulak vermedi.
46
Kadeþ’te uzun süre kaldýnýz – [diðer yerlerde] oturduðunuz süre kadar.
44. Emori – Olayýn anlatýmýnda ise “Kenaani”
denmiþti (bkz. Bamidbar 14:45 açk.). Burada
Emori denmesinin sebebi, Emoriler’in en güçlü
Kenaan ulusu olmasýdýr (Bamidbar 14:45, Ýbn
Ezra o.a.). Amalek ulusu da saldýranlar arasýnda
olmasýna raðmen Moþe burada onu ayrýca
söyleme gereði duymamýþtýr. Bazýlarýna göre
Amaleki ve Kenaani uluslarý, Kenaan’da oturan
birkaç ulus için genel bir isim olan Emori’ye
dâhildir. Baþkalarý ise Kenaani’nin, Emori için de
kullanýlan genel bir isim olduðu görüþündedir. Bir
baþka görüþe göre ise üç farklý ulus saldýrmýþtýr,
Kenaani ve Amaleki’den Bamidbar 14:45’te,
Emori’den de burada bahsedilmektedir (Rabi
David Tsvi Hoffman; Daat Mikra).
Arýlarýn yaptýðý gibi – Týpký arýlarýn, kendi
kovanlarýna dokunana hemen toplu halde
hücum etmeleri gibi, düþmanlar da ayný þekilde
size saldýrdýlar” (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye). Yine
de eðer Moþe sadece arýlarýn sürü halinde
saldýrmasý hakkýnda bir benzetme yapma
amacýnda olsaydý, sadece “arýlar gibi” demesi
yeterliydi. “Yaptýðý” sözcüðünü ekleyerek, düþmanýn saldýrýsýný, “her yönden”, bir arý sürüsünün
saldýrma süreciyle kýyaslamaktadýr (Mizrahi; Sifte
Hahamim). Örneðin arýlar düþmanlarýna
saldýrdýklarý zaman belirli bir zarar vermelerine
raðmen, bu onlarýn yaþamýna da mal olur. Benzer
þekilde Emoriler de her ne kadar Bene-Yisrael’i
büyük bir bozguna uðratmýþlarsa da, onlardan
birine zarar verdikleri anda kendileri de ölmüþtür
(Midraþ – Tanhuma Yaþan, Osafa, Þelah 20; Raþi).
Dolayýsýyla Moþe, buradaki sözlerine bir teselli
öðesi eklemiþtir.
Seir’de – Buradan Horma’nýn Seir’de yer aldýðý
sonucu çýkarýlabilir (The Living Torah). Ancak bu
þart deðildir ve ifade “Seir’de [baþlayýp] Horma’ya
kadar iyice ezdiler” þeklinde de anlaþýlabilir (krþ.
Meam Loez).
Horma’ya kadar – Ya da “imha edene kadar” (bkz.
14:45). Bu yere de “imha” anlamýna gelen Horma
ismi verilmiþtir. Burada her iki þekilde de kullanýlýyor olabilir: “imha edene kadar” (Ýbn Ezra).

Çoðu otoriteye göre buradaki “imha”, casuslarýn
günahý sonrasýnda cüretkârlýk edip EretsYisrael’e Tanrý’nýn korumasý olmadan çýkan
grubun Kenaani ve Amaleki uluslarý tarafýndan
imhasýdýr (Bamidbar 14:45). Öte yandan, Daat
Zekenim’e göre burada baþka bir savaþtan
bahsediliyor da olabilir. Çöldeki kýrkýncý yýl
içinde Kenaani Arad kralý Bene-Yisrael’e saldýrýp
esir almýþ, ama yenilgiye raðmen BeneYisrael’den kimse bu savaþta ölmemiþtir. Ancak
Bene-Yisrael hata içinde olduklarýný anlayýp
Tanrý’ya dua ettiklerinde Tanrý da bu duayý kabul
etmiþ, böylece düþman “imha edilerek” buraya
“Horma” adý verilmiþtir (Bamidbar 21:1-3). Bu
pasuktaki “arýlarýn yaptýðý gibi” ifadesi de, bu
savaþýn ilk kýsmýný tanýmlamaktadýr. Saldýrý
halindeki bir arý sürüsü, hedefini her yönden
soksa da onu öldürmez. Benzer þekilde bu
savaþta da Tanrý, düþmanýn Bene-Yisrael’i
yaralamasýný saðlamýþ, ama halkýn tekrar
güvensizlik göstermesiyle Tanrý’nýn Ýsmi’nin
küçük düþmemesi için, onlarý öldürmelerine izin
vermemiþtir. Bu görüþ doðrultusunda “ezdiler”
þeklinde çevirdiðimiz sözcük (Vayaketu)
“[öldürücü olmayan] darbeler indirdiler / yaralar
açtýlar” þeklinde deðerlendirilebilir.
45. Dönüp Tanrý’nýn önünde aðladýnýz – Bu
ifade, Bene-Yisrael’in teþuva yaptýðýný göstermektedir. Tora bunu olayýn anlatýmý sýrasýnda gerekli
olmadýðý için açýklamamýþtýr. Ancak Moþe
burada halký övme amacýyla bunu hatýrlatmaktadýr (Ramban).
Tanrý duanýzý kabul etmedi – Targum Onkelos.
Tam çeviriyle “sesinizi dinlemedi”. Ya da “isteðinizi
kabul etmedi” (Hirsch).
Tanrý, cezayý açýkladýðýnda yemin ifadesi kullanmýþtýr ve Tanrý’nýn yeminle bildirdiði bir karar
geri alýnmaz (Talmud – Roþ Aþana 18a; Ramban).
Tanrý’nýn duayý kabul etmemesinin bir nedeni de,
olayýn tümünde bir Hilul Aþem (bkz. Vayikra
Kitabý, s. 492) öðesi olmasýdýr. Bene-Yisrael
Tanrý’ya güvenmeyerek O’nun Ýsmi’ni küçük
düþürmüþlerdir. Ve genel kural olarak, Hilul
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kuzeye dönmelerinden p. 8’deki “yön deðiþtirdik”
sözleriyle bahsedilmektedir.
4. Kardeþleriniz – “Sizden nefret eden Esav’ýn
soyu olmalarýna karþýn, onlar kardeþlerinizdir”
(Rabenu Behaye). Tanrý, Avraam’a, asýl soyunun
Yitshak ile devam edeceðini bildirmiþti (21:12).
Dolayýsýyla Yitshak’ýn soyuna mensup olan
herkes Bene-Yisrael için “kardeþ” sýnýfýndadýr –
ve buna Esav ile onun soyu da dâhildir. Ayrýca
Esav-oðullarý, bu aþamada halen sünnet uygulamasýný devam ettirdikleri için “kardeþleriniz”
olarak adlandýrýlmýþlardýr (Ramban; Meam Loez).
Ayrýca bu sözlerde Tanrý’nýn bir eleþtirisi de söz
konusudur. Bene-Yisrael, Tanrý’nýn yardýmý
olmadan, kýlýçlarýný kuþanarak Erets-Yisrael’e
girmeye kalkýþmýþlardýr. Oysa onlarýn gerçek
gücü kýlýç deðildir. Kýlýç, Esav’ýn gücüdür ve
onlar bu þekilde kardeþleri Esav’ýn yolunu benimseme yanlýþýna düþmüþlerdir (Meam Loez).
Esav-oðullarýnýn sýnýrýndan – “Sýnýr” anlamýna
gelen Gevul sözcüðü ayný zamanda “sýnýrýn
çevirdiði bölge; mýntýka” olarak da anlaþýlabilir.
Bazýlarýna göre buradaki Esav-oðullarý ile Edom,
ayný grup deðildir. Bu görüþ doðrultusunda Edom,
baþýnda kral olan güçlü orduya sahip bir grupken,
Esav-oðullarý, her birinin baþýnda reisler olan
daðýnýk kabileler halinde yaþamaktadýr ve askeri
açýdan çok zayýftýr. Pasuktaki “sizden korkacaklardýr” ifadesi de bunu desteklemektedir, zira
halka geçiþ hakký vermemek için ordusunu sýnýra
yýðan Edom kralýnýn korktuðunu görmemekteyiz.
Sonuç olarak bu görüþ doðrultusunda BeneYisrael buradaki Esav-oðullarý’nýn topraklarýndan
rahatça geçmiþlerdir ve ifade “Kardeþleriniz Esavoðullarýnýn bölgesinden geçiyorsunuz” anlamýndadýr
(Raþbam; Daat Mikra).
Baþka görüþlere göre Edom ve Esav-oðullarý
aynýdýr, ama Bene-Yisrael yine de onlarýn

topraklarýndan geçmiþlerdir. Bu doðrultuda
Edom kralý baþkent bölgesinden geçiþ hakký
vermemiþ, ama þehrin dýþýndan geçmelerine
izin vermiþtir (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye). Bkz. p.
29 açk.
Çevirimiz, burada sözü geçen Esav-oðullarý ile
Bene-Yisrael’e topraklarýndan geçiþ izni vermeyen Edom ulusunun (Bamidbar 20:21) ayný
toplum olduðu görüþü doðrultusundadýr. Ve her
ne kadar açýkça belirtilmiyorsa da, baþlangýçta
Edom, Bene-Yisrael’den korkmuþ, ancak sonra
cesaretini toplayarak ordusunu sýnýra yýðmýþtýr
(Keli Hemda; Meam Loez).
Çok dikkatli olun – Tam çeviriyle “kendinizi
fazlasýyla sakýnýn”. Ancak Tanrý “sizden korkacaklardýr” dedikten sonra, Bene-Yisrael’in kendisini
sakýnmasý için ne gibi bir sebep olabilir?
Dolayýsýyla Tanrý, kendilerini düþman saldýrýsýndan korumalarýný deðil, aksine, düþmanýn
korkusunu fýrsat bilip onlara saldýrmaktan sakýnmalarýný söylemektedir. Böylece sýradaki pasuk,
bu ifadenin devamýdýr: “Kendinizi, onlara
sataþma konusunda fazlasýyla sakýnýn” (Raþi;
Sefer Zikaron). Benzer þekilde: “Yýllardýr çölde
dolaþtýktan sonra, yerleþik bölgeye geldiðinizde
hemen üstlerine çullanacaðýnýzý düþünerek
korkuyorlar. Siz çok dikkatli olup kendinizi tutun
ve bunun doðru olmadýðýný gösterin” (Hirsch).
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Tanrý’nýn bana konuþtuðu þekilde yön deðiþtirdik ve Kýzýldeniz yolunda çölün içlerine
doðru seyahat ettik. Uzun süre Seir daðýnýn çevresini dolaþtýk.
[2. Edom’la Karþýlaþma]
2

Tanrý bana þöyle dedi:
“Bu daðýn çevresinde çok dolaþtýnýz; kuzeye dönün.
4
Halka da þöyle emret: Seir’de oturan kardeþleriniz Esav-oðullarýnýn sýnýrýndan geçiyorsunuz. Sizden korkacaklardýr. Çok dikkatli olun,
3

2.
2-7. Edom’la Karþýlaþma. Bu kýsým, casuslarýn
günahýndan yeni neslin Erets-Yisrael’e giriþine
kadar olan olaylara yakýn bir bakýþ atmaktadýr. O
günah iþlenmiþ olmasa, Tanrý, Seir’deki Edom
kralýnýn Bene-Yisrael’e serbest geçiþ hakký vermesini (Mizrahi) ya da halkýn Seir’e saldýrýp
burayý ele geçirerek ülkelerine katmalarýný
(Maskil Ledavid) saðlayacaktýr. Ancak ulusun
inancý casuslarýn raporu karþýsýnda sýnýfta kaldýðý
için, nesil deðiþene kadar çölde dolaþma cezasý
almýþlardýr. Bunun otuz sekiz yýl sonrasýnda, yani
Bamidbar kitabýnda anlatýlan olaylarýn ertesinde
Bene-Yisrael, çölde dolaþmasýný tamamlayýp
tekrar Seir sýnýrýna gelmiþtir. Fakat bu kez Tanrý
onlarý Edom’a saldýrmaktan men etmiþtir. Edom
kralý da geçiþ hakký tanýmayýnca (bkz. Bamidbar
20:14-21), Bene-Yisrael çevre parkurunu izlemek
zorunda kalmýþlardýr.
1. Yön deðiþtirdik – Bkz. 1:40.
Uzun süre – 19 yýl Kadeþ’te kaldýktan sonra, 19
yýl çölde dolaþmýþlardýr. Her ikisi de “uzun süre”
olarak tanýmlanmaktadýr (bkz. 1:46).
Seir daðýnýn – Ya da “daðlýk Seir bölgesinin” (The
Living Torah; krþ. Bereþit 14:6 ve 36:8).
Dolaþtýk – Bu, daðýn çevresinde sürekli turlar
atýldýðý anlamýna gelmemektedir. Bene-Yisrael
sadece, içine girmekten men edildikleri Edom
topraklarýnýn güney sýnýrý boyunca doðu yönünde
ilerlemiþlerdir.
2. Tanrý bana þöyle dedi – Tanrý bu emri kýrkýncý
yýlýn ikinci yarýsýnda vermiþtir (Malbim).
3. Çok – Ýbranice Rav Lahem. Tam çeviriyle
“[bu dolaþma] size çok”. Midraþ bu sözlerde farklý

bir anlam görür. Rav sözcüðü ayný zamanda
“büyük”, “efendi” anlamýna gelir (bkz. 1:6 açk.).
Tanrý bu sözlerle “[onu, yani çevresini dolaþmak
zorunda kaldýðýnýz Edom’u] size efendi [yapacaðým]”
demiþtir. “Günah iþlememiþ olsaydýnýz, hem
Edom hem de Amon ve Moav topraklarý sizin
olacaktý. Ama bu hakkýnýzý Maþiah Dönemi’ne
kadar kaybettiniz ve siz onlara hükmedecekken,
bundan böyle Ben, sizin doðru davranmadýðýnýz
zamanlarda Edom’u size efendi kýlacaðým. Ne
zaman Tora konusunda gevþek bir tutum izleseniz,
Edom ya da onun temsil ettiði antisemitizmi
bayraðýna yerleþtiren bir baþka halk, sizi kontrolü
altýna alýp, sýkýntýlara boðacak (bkz. Bereþit 25:23
ve 27:40 açk.). Pasukta söylendiði gibi: “Akol,
Kol Yaakov; Veayadayim Yede Esav – Ses
Yaakov’un sesi, ama eller Esav’ýn elleri” (Bereþit
27:22). Buradaki “Akol – Ses” sözcüðü, farklý
noktalamayla “Ekal – Hafifledi” þeklinde okunabilir. Bu bakýþla ifade “Yaakov’un [Tora
öðrenirken çýkardýðý] sesi hafiflediði zaman, [etkili olan] eller, Esav’ýn elleridir” þeklinde deðer
kazanýr. Bene-Yisrael Tora öðrenimi konusunda
gevþek davrandýklarýnda, Esav güç kazanýr. Ama
sinagoglarda ve öðrenim yerlerinde küçük
çocuklarýn sesleri duyuldukça, Bene-Yisrael’e
kimse üstün gelemez (Midraþ – Devarim Raba;
Meam Loez).
Kuzeye dönün – Erets-Yisrael’in güneyinde
Edom bölgesi bulunmaktadýr. Onun doðusunda
komþu Moav topraklarý yer alýr. Ancak Moav ve
Edom topraklarýnýn güney sýnýrlarý ayný hat
üstünde deðildir; Moav’ýn güney sýnýrý
Edom’unkine göre daha kuzeydedir. Bu noktada
Bene-Yisrael Edom topraklarýnýn güneydoðu
ucuna ulaþmýþlardýr ve Tanrý onlara Moav bölgesine doðru kuzeye dönmelerini söylemiþtir.
Pasuktaki emir budur; sonuçta Bene-Yisrael,
Edom’un güney ve doðu sýnýrýný “dolaþmýþtýr”.
Bene-Yisrael’in, Tanrý’nýn bu emri üzerine
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normalde kimsenin malý olmayan temel bir
maddeyi bile, parasýný ödemeden alamayacaklarýný söylemektedir.
Alternatif olarak, Tanrý Edom topraklarýndan
geçiþ izni alabilmek için, Edom kralýna onlar için
kârlý olabilecek bir teklifte bulunabileceklerini,
yiyecek ve suya ihtiyaçlarý olmamasýna raðmen,
para karþýlýðýnda bunu satýn almayý önerebileceklerini söylemektedir (The Artscroll Chumash –
Stone Edition).
Para karþýlýðýnda – Basit anlamda burada hiçbir
þeyi gasp etmemeleri söylenmekte gibidir. Ancak
bunu söylemeye gerek yoktur; Yisrael zaten
çapulcu bir ulus deðildir. Dolayýsýyla belki de
anlam, aldýklarý karþýlýðýnda takas yöntemini
deðil, özellikle para ödemeyi tercih etmeleri þeklindedir; zira bu þekilde olasý anlaþmazlýklar ve
belirsizliklerin önüne geçilmiþ olacaktýr (krþ.
Daat Mikra).
Suyu bile – Daat Mikra. Tam çeviriyle “su da”.
7. Ne de olsa – Ýbranice Ki. Tam anlamýyla
“çünkü”; “zira”. Targum Yonatan’a göre buradaki
sözlerde bir ima vardýr: “Kendini onlara baský
yapmaktan sakýn; zira Tanrýn Aþem seni nasýlsa
mübarek kýldý...”
Tanrýn Aþem seni ... mübarek kýldý – “Mübarek
kýldý” ifadesi “maddi bereket verdi” anlamýndadýr.
Ancak bu, önceki pasukla uyumsuz görünmektedir; zira eðer maddi açýdan eksikleri yoksa Edom
halkýndan yiyecek alma ihtiyaçlarý olmamalýdýr;
zaten pasuðun sonunda da “[hiç] eksiðin olmadý”
denmektedir. Diðer yandan, yiyecekleri parayla
satýn almalarý, ayný zamanda Tanrý’nýn onlara
maddi bereket verdiðinin bir ifadesidir. Buna göre
Tanrý “Onlardan su ve yiyecekleri para karþýlýðý
satýn alýn; kendinizi fakir ve muhtaç gösterip
Tanrý’nýn size bahþettiði bereket karþýlýðýnda

nankörlük etmeyin; ne de olsa Tanrý size maddi
bereket saðladý ve çok zenginsiniz. Bunu gizlemeyip zenginliðinizi onlara gösterin” demektedir
(Raþi). Bu þekilde, Tanrý’nýn Bene-Yisrael için
yaptýðý muhteþem þeylerin Tanrý’ya sýrt çevirmiþ
olan Esav’ýn soyu tarafýndan da bilinmesi
saðlanacaktýr (Sforno).
Bazýlarýna göre son iki pasuk þöyle de anlaþýlabilir: “Onlardan para karþýlýðýnda yiyecek temin edip
yiyecek, onlardan para karþýlýðýnda su satýn alýp içecek misiniz? [Buna ihtiyacýnýz mý var ki? Elbette
yok!] Ne de olsa Tanrýn Aþem, seni elinin tüm
iþlerinde mübarek kýldý, bu büyük çölü yürüyüþüne
[yakýndan] nezaret etti. Þu [aþamada] kýrk yýldýr
Tanrýn Aþem seninle; [hiçbir] þeyin eksik olmadý”
(Ýbn Ezra; Rabenu Behaye). Alternatif olarak
“Tanrý sizi mübarek kýldý ve bol paranýz var, o yüzden size yiyecek ve suyu para karþýlýðýnda temin
etmenizi söylemem size aðýr gelmesin” (Daat Mikra).
Elinin tüm iþlerinde – “Sadece sana Tanrý
tarafýndan bahþedilen Man ve su deðil, kendi
elinle ürettiðin þeyler [örneðin giysilerin] hakkýnda da seni mübarek kýldý” (Hirsch, bkz. 8:4).
Yürüyüþüne [yakýndan] nezaret etti – Tam
çeviriyle “yürüyüþünü bildi”. Bu “bilgi”, sevgiden
kaynaklanan yakýn ilgiyi belirtir (krþ. Teilim 1:6).
Dolayýsýyla ifade, “ihtiyaçlarýný karþýladý” anlamýnda bir deyimdir (Targum Onkelos). “Yaptýðýn yolculuða yoðunlaþtý ve onu Kendi Ýradesi’yle yönlendirdi” (Hirsch). Bu, Bene-Yisrael’e çöl yolculuðu boyunca eþlik eden mucizevî kuyu, Man ve
sülünleri kastetmektedir (Ramban).
Seninle – “Ve sana yardým ediyor.” Benzer þekilde “sana destek oluyor” (Targum Onkelos).
[Hiç] Eksiðin olmadý – “Yiyecek satýn almanýn
mümkün olmadýðý yerlerde bile Tanrý sana hiçbir
karþýlýk vermene gerek olmadan yiyecek temin
etti” (Raþbam).
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onlara sataþmayýn; zira size onlarýn ülkesinden bir ayak basýmý bile yer vermeyeceðim,
çünkü Seir daðýný Esav’a miras olarak verdim.
6
“[Ýsterseniz] Onlardan para karþýlýðýnda yiyecek temin edip yiyebilirsiniz. Suyu bile
onlardan [ancak] para karþýlýðýnda satýn alýp içebilirsiniz.
7
Ne de olsa Tanrýn Aþem seni elinin tüm iþlerinde mübarek kýldý, bu büyük çölü
yürüyüþüne [yakýndan] nezaret etti. Þu [aþamada] kýrk yýldýr Tanrýn Aþem seninle; [hiç]
eksiðin olmadý.”
5. Onlara sataþmayýn – Ya da “kendinizi onlara
saldýrma yönünde kýþkýrtmayýn” (Hirsch). Tanrý,
Edom’a (burasý), Moav’a (p. 9) ve Amon’a (p.
19) saldýrmayý yasaklamýþtýr. Bu durumda halkýn
içinde “Madem herkesi maðlup etmek Tanrý’nýn
elinde bize neden buralara saldýrmamamýzý
emrediyor?” diye bir kuþku doðmamasý için de
Tanrý açýklamaktadýr: “Bu bölgeleri, Avraam’ýn
hatýrýna bu uluslara miras verdim” (Raþbam).
Bir ayak basýmý bile – Tam çeviriyle “bir ayak
basýmýna kadar”. Basit anlamda burasý, normalde
“kadar” anlamýna gelen Ad sözcüðünün “bile”
manasý taþýdýðý yerlerden biridir (ör. bkz. Þemot
9:7 ve 14:28). Buna göre, Tanrý, Edom topraklarýnýn fethi bir yana, Edom kralý izin vermediði
takdirde Bene-Yisrael’in buraya tek adým atmalarýný bile yasaklamýþtýr (Raþi; Rabenu Behaye).
Midraþsal bakýþla ise bu, geleceðe yönelik bir
ifadedir. Peygamber Zeharya gelecekte bir gün
geleceðini ve “o gün” Tanrý’nýn ayaklarýnýn [sembolik olarak “ordularýnýn” (Rabenu Behaye bkz.
p. 28 açk.)] Yeruþalayim’e doðudan bakan Zeytin
daðýnda duracaðýný söylemektedir (Zeharya
14:4). Bahsedilen “o gün”, Bene-Yisrael’in Esav
[yani Seir] daðýný [yani oranýn sakinleri olan
Edom halkýný] yargýlamak ve cezalandýrmak için
Tsiyon daðýna çýkacaðý ve Tanrý’nýn herkes
tarafýndan kesin Kral olarak tanýnacaðý gündür
(bkz. Ovadya 1:21, bkz. Bereþit Kitabý, s. 475).
Buna göre, þimdiki pasukta Tanrý, “o gün” gelip
“ayaklarý buraya basana kadar” Bene-Yisrael’in
Edom topraklarýnda hiçbir haklarý olmayacaðýný
söylemektedir [Midraþsal bakýþa göre buradaki
Ad sözcüðü, genelde kullanýlan “kadar” anlamýyla deðerlendirilmektedir (Minhat Yeuda; Sifte
Hahamim)] (Midraþ – Tanhuma Yaþan, Osafa 6;
Raþi; Rabenu Behaye).
Esav’a miras olarak verdim – “Yitshak yoluyla
Avraam’ýn soyundan geldiði için burayý ona
Avraam’dan kalan kendi payý olarak verdim”.
Tanrý, Avraam’a on ulusun topraklarýný vereceðini söylemiþtir (Bereþit 15:19-21). Bunlarýn yedisi
Kenaan Ülkesi’ndedir ve Bene-Yisrael buralarý

ele geçirmek üzeredir (bkz. 7:1). Ancak diðer üç
ulus, Keni, Kenizi ve Kadmoni uluslarýnýn
topraklarýný Tanrý Bene-Yisrael’e deðil,
Avraam’ýn mirasçýsý olan baþka iki kiþiye vermiþtir. Bunlardan biri olan Seir bölgesi (Kenizi),
babasý Yitshak’ý daima onurlandýrdýðý için Esav’a
verilmiþtir. Esav’ýn Gelecek Dünya’da payý
olmadýðý için, Tanrý ona ödülünü bu dünyada
vermiþtir (Rabenu Behaye). Diðer iki bölge ise
(Keni ve Kadmoni), Avraam’la birlikte Mýsýr’a
indiðinde, Avraam’ýn kýzkardeþi olarak tanýtýlan
Sara’nýn (bkz. Bereþit 12:19) gerçekte onun karýsý
olduðunu açýða vurmadýðý için Lot’a verilmiþtir.
Lot’un, kendi iki kýzýndan sahip olduðu iki çocuk
Moav ve Ben Ami’nin soylarý olan Moav ve
Amon uluslarý bu topraklarý almýþlardýr (Midraþ –
Bereþit Raba 44:23; Raþi; bkz. Bereþit 19:37-38).
Burada önemli bir prensibi öðrenmekteyiz. Tanrý
tüm uluslara belirli bölgeleri yurt olarak vermiþtir
(bkz. Devarim 32:8). Bunun ötesinde, Avraam’la
baðlantýsý olan Edom, Amon ve Moav’ýn topraklarý için daha da güçlü bir terim olan “miras”
sözcüðünü kullanmýþtýr. Tanrý’nýn kendilerine
miras olarak verdiði Erets-Yisrael’i ele geçirdikleri
zaman Bene-Yisrael’in bu konuyu hatýrýnda tutmasý gerekmektedir. Bu þekilde, Tanrý’nýn
Nezareti’nin tüm uluslar üzerindeki etkisinin
Erets-Yisrael’in dýþýnda da geçerli olduðunu bileceklerdir. Yisrael tüm uluslar içinde kendisine
verilen Ülkesi’ni aldýktan sonra, diðer uluslarýn
paylarýna düþen bölgelere ve onlarýn buradaki
haklarýna saygý göstermekle yükümlüdür.
Kendisini, çevresine dehþet salan iþgalci bir halk
olarak göstermemelidir. Tüm savaþý, Tanrý’nýn
kendisine vermiþ olduðu topraklardaki egemenliðini kabul ettirmekle sýnýrlý olmalýdýr (Hirsch).
6. [Ýsterseniz] – Bene-Yisrael’in yiyeceðe veya
suya ihtiyacý yoktur. Ama yine de Edom topraklarýnda özel bazý ürünler ya da kaynak sularý
görüp de canlarý çektiði takdirde bunu ya da suyu
Edom halkýyla anlaþarak, para karþýlýðýnda alabileceklerdi (Ramban). Tanrý böylece BeneYisrael’e Edom’dan hiçbir þeyi, hatta su gibi
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Moþe’nin bu düþüncesi nedeniyle bu emri verme
gereði görmüþtür (Talmud – Baba Kama 38a).
Tanrý Moav’a karþý sadece “savaþ amaçlý” sataþmayý yasaklamýþtýr. Fakat baþka türdeki bir sataþma ve kýþkýrtmayý serbest býrakmýþtýr. BeneYisrael de Moav’a saldýrmamýþlar, ama sýnýr
boyunca silahlarý kuþanmýþ bir halde tehditkâr
bir konum almýþlardýr. Nitekim bu durum gerçekten de Moav’ý son derece korkutmuþ (Bamidbar
22:3), Bene-Yisrael’in çapulculuk amacý taþýdýklarýndan çekinerek büyücü Bilam’ýn hizmetlerine
baþvurmuþtur.
Öte yandan, biraz aþaðýda, Tanrý, Bene-Yisrael’in,
Lot’un soyundan gelen diðer halk Amon’a [genel
olarak] “sataþmasýný” yasaklamaktadýr (p. 19).
Yani savaþ amaçlý olsa da olmasa da, Amon’a
karþý her türlü sataþma yasaklanmýþtýr. Moav ve
Amon arasýndaki fark, onlarýn kökenleriyle ilgilidir. Bu iki ulus, atalarý Lot’un, iki kýzýyla ensest
iliþkiye girmesi sonucu ortaya çýkmýþtýr. Büyük
kýz, babasýna doðurduðu oðluna Moav ismini vermiþ, bu çocuðun kendi babasýndan olduðunu saklama gereði duymamýþtýr [“Moav” ismi “Meav –
Babadan” anlamýna gelir]. Küçük kýz ise nispeten
daha terbiyeli davranmýþ, en azýndan bu iliþkiyi
afiþe etmemiþ, oðluna “Ben Ami – Halkýmýn
Oðlu” ismini vermiþ ve Amon ulusu ondan
türemiþtir (bkz. Bereþit 19:30-38). Tanrý, bu
nedenle Moav’a savaþ haricindeki sataþmayý
kýsýtlamamýþ olmasýna raðmen, ulusun annesinin
mazbut davranýþý karþýlýðýnda Amon’a her türlü
sataþmayý engellemiþtir (Midraþ – Bereþit Raba
51:11; Talmud – Baba Kama 38b; Raþi).
Ar – Moav’ýn önemli bir þehri ya da baþkenti
(bkz. Bamidbar 21:15 ve 21:28). Anlaþýldýðý
kadarýyla tüm Moav Ülkesi de bu isimle

anýlmaktadýr (krþ. Raþi; Ýbn Ezra); zira isim burada sadece bir þehir olarak geçiyor olsaydý, bu,
pasuðun ana konusu olan, “Moav Ülkesi’nden
hiçbir kýsmýn Bene-Yisrael’e verilmemesi” için
yeterli bir sebep olmazdý. Yani “Ar þehrini Lot’un
soyuna verdim” demek, sadece bu þehrin ele
geçirilemeyeceði anlamýna gelir, ama bu, Moav
topraklarýnýn baþka bölgelerinin fethedilmesinin
önünde bir engel olmamalýdýr. Dolayýsýyla burada
“Ar þehri” deðil, “Ar þehri ile temsil edilen tüm
Moav topraklarý” kastedilmektedir (Ýmre Þefer).
Daha önce Ar’ýn Sihon tarafýndan ele geçirildiðinden bahsedilmiþti (Bamidbar 21:28).
Ancak anlaþýlan, zaman içinde Moav burayý geri
almýþtýr (krþ. p. 29) (Ýbn Ezra).
10-12. Bu üç pasukta [ve benzer þekilde p. 2023’te] yazýlý olanlar Moþe’nin konuþmasýna dâhil
deðildir ve Moþe konuþmasýný Tora’ya kaydederken, [elbette Tanrý’nýn dikte ettirmesiyle] bu
bilgileri de parantez niteliðinde bir açýklama
olarak araya yerleþtirmiþtir. Bir amaç, BeneYisrael’e, Erets-Yisrael’de yüzleþmek durumunda
kalacaklarý devler soyuna mensup düþmanlar
karþýsýnda cesaret vermektir. Tanrý bu uluslarý
Edom, Moav ve Amon’un karþýsýnda yenilgiye
uðratmýþsa, Bene-Yisrael’in de Tanrý’nýn yardýmýyla bunu yapamamasý için hiçbir neden yoktur
(Hirsch). Ne de olsa dünya Tanrý’ya aittir ve istediði halký istediði yere yerleþtiren O’dur (Bereþit
1:1, Raþi o.a.) ve Kenaan Ülkesi’ni Bene-Yisrael’e
vereceðini söylemiþse, bunu yapacaðýna þüphe
yoktur.
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[Böylece] Arava yolundan, Elat’tan ve Etsyon Gever’den [dolaþtýktan sonra] Seir’de
oturan kardeþlerimiz Esav-oðullarýnýn yanýndan geçtik.
[3. Moav’la Karþýlaþma]
Yön deðiþtirip Moav çölü yolundan geçtik.
9
Tanrý bana [þöyle] dedi: “Moav’a baský yapma ve onlara savaþ [amacýyla] sataþma;
çünkü sana onun topraðýndan miras vermeyeceðim, zira Ar’ý miras [olarak] Lot-oðullarýna verdim.
8. Arava – Bkz. 1:1. Arava, Kineret [=Teverya]
gölünün güney ucundan Akabe körfezine kadar
olan alçak ovayý tanýmlar. Tahmine göre, sözü
geçen “Arava yolu”, bu alçak ovadan geçen bir
ana yol (Tevuot Aarets), ya da buradaki derin
vadide yer alan bir çaydýr.
Elat’tan ve Etsyon Gever’den – Bkz. Bamidbar
33:35 açk.
Kardeþlerimiz Esav-oðullarýnýn yanýndan
geçtik – Bu bölümden, sanki Bene-Yisrael ile
Edom arasýnda barýþçý bir iliþki kurulmuþ gibi bir
izlenim edinilebilir. Ancak olayýn anlatýmýnda
görüldüðü üzere Edom kralý son derece düþmanca bir tavýr takýnmýþ, ordusunu sýnýra yýðmýþtýr
(Bamidbar 20:20-21). Raþbam düþmanca tavýr
gösterenin Edom olduðunu, ama burada bahsi
geçen Esav-oðullarýnýn ise baþka bir boy olup
Bene-Yisrael’e yakýnlýk gösterdiklerini öne sürer;
bu nedenle bu boy “kardeþlerimiz” sýfatýyla anýlmaktadýr. Raþbam’ýn ismi bilinmeyen bir öðrencisi ise, ayný Edom’dan bahsedildiðini, ama
kralýn, düþmanca tavýr göstermesine raðmen,
Bene-Yisrael’in yiyecek satýn almasýna olumlu
baktýðýný belirtir.
Yön deðiþtirip – “Tanrý’nýn emri (p. 3) üzerine
kuzeye doðru yön deðiþtirdik.”
Bu sözlerden hemen önce, pasuðun tam ortasýnda peraþa (bkz. Sözlük) sona ermektedir. Bu noktaya kadar yolculuk Kýzýldeniz yönünde güneye
ve doðuya doðru yapýlmýþ, Akabe körfezi kýyýsýndaki Elat ve ona komþu Etsyon Gever’e
ulaþýlmýþtýr. Burada Bene-Yisrael tekrar yön
deðiþtirip, Erets-Yisrael’e doðru yolculuklarýnda
kuzeye yönelmiþlerdir. Böylece Bene-Yisrael bu
kez Edom’un doðu sýnýrý boyunca kuzeye ilerlemiþler, daha sonra Moav bölgesinin güney

sýnýrýna ulaþtýklarýnda da, buraya girmeleri de
yasaklandýðý için tekrar doðuya dönmüþlerdir.
Moav’ýn güneydoðu ucuna ulaþtýklarýnda da
tekrar kuzeye dönmüþler ve Moav’ýn doðu sýnýrý
boyunca sürekli bu yönde ilerlemiþlerdir (Raþi).
Pasukta sözü geçen Moav çölü, Moav sýnýrýndan
doðuya doðru uzanan çöllük bölgedir (Daat
Mikra).
9-13. Moav’la Karþýlaþma. Tora burada bir
kadirþinaslýk örneði vermektedir. Moav,
Avraam’ýn yeðeni Lot’un, büyük kýzýndan olan
oðluydu. Avraam Erets-Yisrael’deki kýtlýk yüzünden Mýsýr’a indiðinde, Lot da onunlaydý ve
Avraam, eþi Sara’yý kýzkardeþi olarak tanýttýðýnda, Lot bu sýrrý baþkalarýna açýklamayarak
Avraam’a iyilikte bulunmuþtu (bkz. Bereþit
12:10-20). Bu bölümde Moav’dan bahsedilmektedir ve biraz aþaðýda, yine Lot’un, bu kez küçük
kýzýndan doðan oðlu Ben Ami’nin soyu olan
Amon ulusu için de benzer bir durum geçerlidir.
Tanrý, Lot’un bu davranýþýna karþýlýk olarak,
Avraam’a söz verdiði bazý bölgeleri Lot’un soyundan gelen bu iki ulusa vermiþ, Bene-Yisrael’e de
bu uluslara saldýrmayý yasaklamýþtýr.
9. Baský yapma – Ýbranice Al Tatsar. Bu ifade
“düþmanlýk etme”, “sýkýntý verme” anlamýnda olabilir. Alternatif olarak “Moav’ý kuþatma” (Targum
Onkelos).
Onlara savaþ [amacýyla] sataþma – Tanrý’nýn bu
emri vermeyi gerekli gördüðü anlaþýlmaktadýr.
Moþe, Bilam’ýn tutulmasý ve Peor’daki olayda
Midyaniler’in Moaviler’e yardýmcý olduklarý
üzerinde durmuþ ve þöyle düþünmüþtür:
“Midyaniler sadece Moaviler’e yardým etmek için
gelmiþken Tanrý bizden onlara karþý savaþmamýzý
emrettiðine göre, þüphesiz olayýn baþýný çeken
Moaviler’e de savaþ açmamýz gerekiyor.” Tanrý,
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devler soyunu bu isimle tanýmlayarak, bunlarýn
artýk nesli tükenmiþ, günümüz dünyasýnda artýk
kendilerinden eser kalmamýþ bir ýrk olduðunun
altýný çizmektedir. Dolayýsýyla belki de bu bir özel
isim deðil, sýfattýr (Hirsch).
12. Horiler – Bunlar Seir daðlýk bölgesinin ilk
sahipleriydi ve Avraam zamanýndaki geniþ çaplý
savaþta Kedorlaomer’in liderliðindeki ittifakýn
maðlup ettiði halklar arasýnda Horiler de vardýr
(bkz. Bereþit 14:6. Ayrýca Bereþit 36:20). Bu da
Refaim’e benzer [ya da Refaim’in ta kendisi olan]
devlerden oluþan bir ulustu (krþ. Ramban)
[nitekim Horiler’in atasý Hori de bir Hivi’dir ve
Hiviler, Refaim’in Kenaan koludur]. Tanrý,
Emim-Moav çatýþmasýnýn bir benzeri olarak
Hori-Esav çatýþmasýný örnek vermektedir.
Moav’ýn Emim’e karþý kazandýðý zafere benzer
þekilde, Esav da, Tanrý’nýn yardýmýyla, Hori
ulusunu Seir daðýndan aþamalar halinde söküp
atmýþ ve oraya yerleþmiþtir (Raþi).
Yisrael’in ... yaptýðý gibi – Anlaþýldýðý kadarýyla,
yakýn geçmiþte Sihon ve Og gibi çok güçlü krallar karþýsýnda mucizevi olarak çok kýsa süre
içinde elde edilen zaferlerden bahsedilmektedir
(Sforno; Hirsch). Bene-Yisrael’in fetih hareketinin ilk aþamasý bu topraklardýr (Hizkuni;
Ralbag). Ancak “miras [niteliðindeki] ülke”den
bahsedildiðine göre, bunun Erets-Yisrael’i kastediyor olmasý da olasýlýklar dâhilindedir. Bu
durumda ifade “Yisrael’in ... yapacaðý gibi” þeklinde de anlaþýlabilir. Pasuðun geçmiþ zaman kipi

kullanarak tam çeviriyle “yaptýðý gibi” demesi de,
bu sözlerin Sahibi’nin Tanrý olmasýyla açýklanabilir. Tanrý, zaman kavramýnýn üstünde olduðu
için, olaylar gerçekleþmiþ gibi, geçmiþ zamanlý bir
çekim kullanmýþtýr [bu yapýya peygamberlerin
sözlerinde de sýkça rastlanýr]. Bu, Bene-Yisrael’e
zaferin garanti olduðu konusunda etkili bir
mesajdýr (krþ. Raþbam).
13. Þimdi... – Moþe, p. 10-12’deki bilgilerle ara
vermiþ olduðu konuþmasýna burada devam
etmektedir. Benzer bir açýklama parantezi p. 2023’te de vardýr (Hirsch).
Zered çayý – Bkz. Bamidbar 21:12 açk.
14. Kadeþ Barnea’dan – “Kadeþ Barnea’ya
geliþimizden”. Kadeþ Barnea, casuslarýn gönderildiði sýrada bulunulan yerdir.
Savaþ adamlarý [sýnýfýnda olan] – Yani “orduya
katýlmaya uygun olan yirmi yaþýn üstündekiler”
(Raþi; Raþbam). Zira Mýsýr’dan çýkan nesilde,
casuslarýn günahý sonrasýnda verilen ceza,
sadece, orduya katýlabilecek yaþta, yani yirmi
yaþýn üstünde olanlarý baðlamýþtýr.
Otuz sekiz yýldýr – Casuslar çöldeki ikinci yýlda
gönderilmiþlerdir ve bu noktada anlatým kýrkýncý
yýldadýr.
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(Önceleri orada Emim [ulusu] oturuyordu. Büyük, kalabalýk ve devler gibi cüsseli bir
halk[tý bu].
11
Onlar da, [diðer] devler gibi Refaim kabul edilirler; ama Moaviler onlarý Emim
olarak adlandýrýrlardý.
12
[Benzer þekilde] Seir’de de önceleri Horiler otururlarken, Esav-oðullarý onlarý[n
ülkelerini] miras almýþ, onlarý önlerinden imha ederek yerlerine yerleþmiþlerdi – týpký
Yisrael’in, Tanrý’nýn kendilerine verdiði miras [niteliðindeki] ülkesine yaptýðý gibi.)
13
“Þimdi kalkýp Zered çayýný geçin!”
[Böylece] Zered çayýný geçtik.
14
Kadeþ Barnea’dan Zered çayýný geçmemize kadar olan süre, savaþ adamlarý [sýnýfýnda olan] tüm nesil, Tanrý’nýn kendileri hakkýnda yemin etmiþ olduðu üzere [ölüp] kampýn
içinden sona erene kadarki otuz sekiz yýldýr.
10. Önceleri – Ya da “onlardan [=Moaviler’den]
önce” (Saadya Gaon). Ya da “Emim [ulusunun] ilk
[mensuplarý]” (Daat Mikra).
Orada Emim [ulusu] oturuyordu – Bu halk,
üyelerinin dev cüsseleri nedeniyle etrafa büyük
bir korku (Ýbranice Ema) saldýðý için bu isimle
anýlmaktaydý (Raþi). Moav bu bölgeyi onlardan
almýþtýr (Ýbn Ezra). Tora daha önce bu ulusun
Þave Kiryatayim’de Kedorlaomer tarafýndan
maðlup edildiðini anlatmýþtý (bkz. Bereþit 14:5).
Ýlk bakýþta Tanrý’nýn durup dururken Emim
ulusunun tarihini anlatmasý için bir sebep yok
gibidir. Ancak bu, konuyla baðlantýlýdýr. Tanrý,
Avraam’a toplam on ulusun topraklarýný vereceðine dair söz vermiþtir: “Keni, Kenizi, Kadmoni,
Hiti, Perizi, Refaim, Emori, Kenaani, Girgaþi ve
Yevusi” (Bereþit 15:19-21). Bunlardan altýsýnýn
(Hiti, Perizi, Emori, Kenaani, Girgaþi ve Yevusi)
Kenaan Ülkesi’nde yaþadýðý bilinmektedir. Bu
listede olmayýp, yine Kenaan’da yaþayan bir halk
daha vardýr: Hivi. Hahamlarýmýz, bu listedeki
Refaim’in, Hivi’yi tanýmladýðýný belirtirler
(Midraþ – Bereþit Raba 26:16). Dolayýsýyla Refaim
topraklarý da, Bene-Yisrael’e vaat edilmiþ Kenaan
Ülkesi içindedir ve bu topraklarý Bene-Yisrael
fethedecektir [Keni, Kenizi ve Kadmoni topraklarý ise Edom, Moav ve Amon’a verilmiþtir (bkz.
p. 5 açk.)]. Tanrý buradaki tarihçeyi vererek bir
yanlýþ anlamanýn önüne geçme amacýndadýr.
Moav’ýn elindeki topraklarda geçmiþte Emim adlý
bir ulus yaþamýþtýr. Sýradaki pasukta belirtildiði
üzere Emim, Refaim olarak kabul edilen bir ulustur; dolayýsýyla Moav’ýn elindeki topraklar ayný
zamanda Refaim topraðý olarak bilinmektedir.

Öyleyse, Refaim [yani Hivi] topraklarý Avraam’a
vaat edildiðine göre, ilk bakýþta Bene-Yisrael’in
Moav’a saldýrma yetkisi var gibi görünmektedir.
Ýþte Tanrý bunun doðru olmadýðýný söylemektedir.
Emim ulusunun diðer devler gibi Refaim kabul
edilmesinin sebebi, onlarýn da Refaim gibi dev
cüsseli bir halk olmasýdýr; oysa onlar gerçekte
Refaim deðil, baþka bir halktýr – nitekim
“Moaviler onlarý [gerçek isimleriyle,] Emim olarak
adlandýrýrlardý” (s.p.) – ve bu nedenle, Moav’ýn
Emim’den ele geçirmiþ olduðu bu topraklar, aslýnda Bene-Yisrael’e vaat edilmiþ olan gerçek
Refaim bölgesi deðildir. Tüm bu sebeplerle, Tanrý,
Bene-Yisrael’e, Moav’a savaþ açmamalarýný, zira
onlarýn topraklarýnda haklarý bulunmadýðýný
söylemektedir (p. 9) (Raþi; Minhat Yeuda; Sifte
Hahamim). Tanrý benzer bir tarihçeyi ayný amaçla
Amon topraklarý için de vermiþtir (bkz. p. 19-21).
Devler – Ýbranice Anakim. Bkz. Bamidbar 13:22
açk. Raþi’nin Yirmeyau 50:38’e yaptýðý açýklamalardan anlaþýldýðý kadarýyla Emim ile Anakim
ayný soydur.
Cüsseli – Tam çeviriyle “yüksek”; “uzun boylu”.
11. Refaim – Bu, bölgede ün salmýþ dev cüsseli
bireylerden oluþan bir halktý. Onlarý görenlerin
kollarýnýn korkudan kuvvetsiz kalýp gevþemesi
(Rafa kökü) nedeniyle bu isimle anýlýrlardý
(baþka bir sebep için bkz. Bamidbar 13:22 açk.).
Avraam zamanýnda, Kedorlaomer bu halký da
Aþterot Karnayim’de maðlup etmiþtir (bkz.
Bereþit 14:5 açk.).
Tanah’taki çeþitli yerlerden (ör. Teilim 88:11)
anlaþýldýðý kadarýyla Refaim sözcüðü ölüleri
tanýmlar. Tora, Anakim olarak da bilinen bu
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kýyýsýnda bulunan Aroer (p. 36) þehri ile baðdaþtýrýrlar. Buna göre Ar, Aroer’in kýsaltýlmýþ
halidir.
Amon-oðullarýnýn karþýsýna yaklaþacaksýn –
Yani “Amon topraklarýnýn yakýnýna geleceksin”
(krþ. Targum Yonatan). Bene-Yisrael, Moav
topraklarýnýn doðu sýnýrý boyunca kuzeye doðru
ilerlemiþlerdir. Tanrý, bu hat boyunca ilerledikten
sonra Amon’un güney sýnýrýnýn karþýsýna geleceklerini söylediðine göre Amon topraklarý Moav’ýn
kuzey-kuzeydoðusundaydý (Raþi). Moav ile
Amon arasýnda Sihon’un topraklarý vardý.
Dolayýsýyla bu sözler, Sihon’un yenilgiye uðratýlacaðý konusunda bir ön bilgi içermektedir; ne de
olsa Amon’la karþýlaþmadan önce Sihon’la
yüzleþmek durumunda kalacaklardýr. Bkz.
Bamidbar 21:24.
Baský yapma – Bkz. p. 9 açk.
20. Refaim ülkesi olarak kabul edilir – “Ama
burasýnýn Refaim ülkesi olarak kabul edilmesinin
tek sebebi, bir ara Refaim [ya da büyük cüsseleri
nedeniyle Refaim olarak kabul edilen, ama
gerçekte baþka bir ulus olan Zamzumim] ulusunun buraya yerleþmiþ olmasýdýr. Fakat Avraam’a
[dolayýsýyla Bene-Yisrael’e] söz verdiðim asýl
Refaim ülkesi burasý deðildir. Bu nedenle sizin bu
ülkede de hakkýnýz yok; zira burasýný, daha sonra
Refaim’i buradan sürmüþ olan [Lot’un soyuna
mensup] Amon ulusuna verdim” (Raþi; krþ. p. 10
açk.).
Zamzumim – Bir olasýlýða göre, dev cüsseleri
nedeniyle Refaim olarak bilinseler de, bu farklý
bir ulustur ve gerçek isim Zamzumim’dir. Çevir-

imizin takip ettiði görüþe göre ise Zamzumim de
bir Refaim koludur. Birçok kaynak bu halkýn,
Bereþit 14:5’te Kedorlaomer tarafýndan maðlup
edildiði söylenen Zuzim ile ayný olduðu
görüþündedir (Bereþit 14:5, Raþi o.a.).
Zamzumim sözcüðü Targum Onkelos’ta huþbane –
“hesapçýlar”, Targum Yonatan’da ise zimtane –
“entrikacýlar” þeklinde çevrilmiþtir. Dolayýsýyla
anlaþýldýðý üzere bahsedilenler, çok iyi plan
yapan, askeri kurnazlýða sahip, ama planlarý hep
kötü amaca hizmet eden bir halktýr (Hirsch; Daat
Mikra). Pasuðun tanýmlamasýna göre ayrýca çok
da güçlü ve cüsseli bireylere sahiptir. Bu durumda böyle bir halkýn savaþta maðlup olmasý çok
büyük bir olasýlýk deðildir. Ancak bu halk hem
kuvvetine hem de zekâsýna güvenerek Tanrý’ya
baþ kaldýrmaya eþdeðer bir yaþam sürdüðü için,
Tanrý onlarý imha etmiþ ve kendilerinden daha
zayýf bir ulus olan Amoniler’in eline teslim
etmiþtir (Daat Zekenim).
Arapça’da zamzam sözcüðü, anlaþýlmaz konuþma,
mýrýldanma ve gürültü ifade eder. Yunanca
kökenli “barbar” sözcüðü de “anlaþýlmaz bir dil
konuþan kiþi” anlamýndadýr. Dolayýsýyla
Zamzumim sözcüðü, barbar sözcüðünün bir dengi
olabilir (The Living Torah).
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2:15-20

15

Tanrý’nýn Eli de, onlarý, [tamamen] sona erene kadar kampýn içinden bir an önce yok
etmek üzere, onlarýn üzerine yönelmiþti.
16
Halkýn içinden, savaþ adamlarý [sýnýfýndakilerin] hepsinin ölümü tamamlandýðýnda,
[4. Amon’la Karþýlaþma]
17

Tanrý bana þöyle konuþtu.
“Bugün Moav sýnýrýný, [yani] Ar’ý geçmektesin.
19
[Yakýnda] Amon-oðullarýnýn karþýsýna yaklaþacaksýn. Onlara baský yapma ve sataþma; çünkü sana Amon-oðullarýnýn ülkesinden miras vermeyeceðim, çünkü onu miras
[olarak] Lot-oðullarýna verdim.
20
(Burasý da Refaim ülkesi olarak kabul edilir; [çünkü] önceleri Refaim [ulusu] orada
otururdu, ve Amoniler onlarý Zamzumim olarak adlandýrýrlardý.
18

15. Tanrý’nýn Eli – Bu, ceza ve bela belirten bir
kullanýmdýr (krþ. Þemot 9:3, bkz. o.a.).
Bir an önce yok etmek üzere – Hirsch. Ýbranice
Leumam. Bu sözcük, “þaþýrtma”, “allak bullak
etme” gibi anlamlar taþýr, ancak temelde bu
anlamlarýn ifade ettiði duruma yol açan anilik ve
hýzý vurgular. Böylece pasuk, Tanrý’nýn ilk neslin
cezasýný vermekte hýzlý davrandýðýný, onlarýn
ölümünü geciktirmediðini söylemektedir. Bu da,
ilk baþta öyle görünmese de, [Moþe’nin konuþmasýnýn bu kýsmýnýn konusu olan,] Tanrý’nýn
çölde Bene-Yisrael’in geneli için yaptýðý iyiliklerden biridir. Tanrý o neslin sona ermesini geciktirmemiþ, kýrk yýl içinde hepsinin ölmesi için hýzlý
davranarak bir sonraki neslin Erets-Yisrael’e
girmesinin önündeki engeli ortadan kaldýrmýþtýr
(Raþi; Yosef Alel). O neslin çoðunluðu, 38 yýllýk
süre zarfýnda eceliyle ölmüþtür; ama yaþ itibariyle
ölüm yaþýna ulaþmamýþ olanlara da Tanrý zamansýz ölüm vermiþtir (Hirsch).
Onlarýn üzerine yönelmiþti – Tam çeviriyle
“onlarýn üzerindeydi” ya da “onlarýn üzerine/üzerinde
vaki olmuþtu”.

Tanrý’nýn Moþe ile onun yüksek peygamberlik
düzeyiyle (“Aspaklarya Ameira – Aydýnlatýcý
Görüntü”) deðil, diðer peygamberlerin normal
düzeyiyle (“Aspaklarya Þeena Meira – Aydýnlatýcý
Olmayan Görüntü”) temas kurduðu anlamýna
gelir (bkz. Bamidbar 12:6 açk., Peygamberlik
Kavramý k.b.) [Bu bölüm boyunca, üst düzeydeki
temasý belirten “Vaydaber – Konuþtu” sözcüðü,
yani “Dalet-Bet-Reþ” kökü, ilk kez burada kullanýlmaktadýr. Bundan önceki hitaplara giriþ,
daha düþük düzeydeki bir temasý belirten “Amar
– Söyledi” köküyle yapýlmýþtýr]. Aradaki otuz
sekiz yýlda temaslar ya bir melek (Talmud – Taanit
30b, Raþi o.a.) ya da Urim VeTumim (Talmud –
Baba Batra 121b, Raþbam o.a.) aracýlýðýyla
gerçekleþmiþtir. Tanrý bu süre boyunca BeneYisrael’e karþý, sözün geliþi, “öfkeli” olduðu için,
Moþe ile “yüz yüze” deðil, daha düþük düzeyde
temas etmiþtir. Ve bu, önemli bir noktaya iþaret
eder: Þehina bir peygamberin üzerine sadece
Bene-Yisrael’in uðruna yerleþir (Torat Koanim,
Vayikra, Nedava 2:13; Raþi; krþ. Þemot 32:7
açk.).

16. Hepsinin ölümü tamamlandýðýnda... – O
neslin öldüðü önceki pasuklarda söylenmiþti.
Burada tekrarlanmasýnýn tek amacý, bir sonraki
“Tanrý bana þöyle konuþtu” sözlerine bir giriþ yapmaktýr (Talmud – Baba Batra 121a, Raþbam o.a.).
Bkz. Bamidbar 33:45 açk.

O neslin tamamen öldüðü, yani çölde ölümlerin
sona erdiði, 15 Av 2487 [=Tu Beav] tarihinde
anlaþýlmýþtýr (bkz. Bamidbar 36:12 açk., Tu Beav
k.b.) – bu ayný zamanda Moþe’ye de kendine özgü
üst düzeyli peygamberlik gücünün geri döndüðü
gündür. Böylece bu günün mutlu bir bayram ilan
edilmesi için iki güzel sebep vardýr (Talmud –
Taanit 30b; Raþi o.a.; Rabenu Behaye).

17. Tanrý bana ... konuþtu – Tanrý, ancak o nesil
öldükten sonra Moþe ile þahsen – yüz yüze –
konuþmuþtur (bkz. ö.a.; bkz. Bamidbar 20:6
açk.). Bu da, casuslarýn günahýndan sonra, o neslin hayatta olduðu otuz sekiz yýl süresince,

18. Ar’ý – Ar, Moav topraklarýnýn tümüne ismini verecek kadar önemli bir þehirdir. Bene-Yisrael
Moav’ýn doðu sýnýrý boyunca kuzeye ilerlediklerine göre, Ar þehri doðu sýnýrý üstündedir. Bazý
kaynaklar bu nedenle Ar’ý, Arnon ýrmaðýnýn

devarim_vayikra.qxd 18.06.2012 13:42 Page 42

42 Devarim

21
22

23

Emim, Zamzumim ve Horiler de Refaim boylarýdýr – ki Refaim de Nefilim adlý devler soyunun
devamýdýr (bkz. Bamidbar 13:22 açk.). Sonuç
olarak tüm bu konu içinde ayný halkýn farklý
boylarýndan, ya da farklý isimlerinden
bahsedilmektedir. Tora’nýn birçok yerde ayný kiþi
ya da halk için, duruma göre belirli bir özelliði
vurgulamak için farklý isimler kullandýðý
bilinmektedir [örneðin Moþe’nin kayýnpederi
Yitro’nun yedi farklý ismi vardýr]. Burada da asýl
ulus Hivi’dir [bu isim Aramca hivya – “yýlan” ile
baðlantýlýdýr]. Avim de aslýnda iki isimdeki AyinHet deðiþimiyle ayný halktýr [Hivi = Het-VavYod; Avi = Ayin-Vav-Yod. Yani etimolojik açýdan
bu isimler akraba köklere sahiptir.]. Bu halk,
Avraam zamanýndan beri genel olarak Refaim
olarak tanýmlanmaktadýr, zira dev cüsseleriyle,
karþýlarýndakinin korkudan kuvvetsiz kalmasý ve
ellerinin gevþemesine (Rafa kökü) sebep
olurlardý. Bunlarýn bazýlarý Moaviler tarafýndan,
saldýklarý dehþet (Ema) nedeniyle Emim, bazýlarý
da kurnaz planlar (Mezima) kurma yetenekleri
nedeniyle Amoniler tarafýndan Zamzumim
olarak adlandýrýlýrlardý. Ayrýca Horiler’in atasý
Hori de bir Hivi’ydi (bkz. Bereþit 36:2 açk.).
Kýsacasý sonuçta hepsi ayný halktýr ve Tora burada bu halkýn çeþitli boylarýnýn topraklarýnýn
nasýl paylaþýldýðýný açýklamaktadýr. Emim’in
topraklarýný Moav, Zamzumim’in topraklarýný
Amon, Horiler’in topraklarýný da Edom almýþtýr.
Tüm bu bölgeler Bene-Yisrael için yasaktýr.
Avim’in topraklarýný ise Kaftorim almýþtýr – ve
buralarý Bene-Yisrael için yasak deðildir.
Kaftorim – Bkz. Bereþit 10:14. Bazý kaynaklar bu
halký Kapadokyalýlar olarak sunar (Targum;
Septuaginta).
Baþkalarýna
göre
bunlar
Damyatlýlar’dýr (Saadya Gaon). Damyat, doðu
Nil deltasýnda, El Ariþ’in yakýnýnda, günümüzdeki Port Said’in batýsýnda kalan bir yerdir.
Kaftor’un bir ada olduðu söylendiði için (bkz.

Yirmeyau 47:4), bazý kaynaklar bu halký Kýbrýs ya
da Girit kökenli olarak açýklar.
Eski kaynaklar Kaftorim’in, cücelerden oluþan
bir halk [bazýlarýna göre Pigmeler] olduðunu
kaydeder. Eðer böyleyse, Moþe’nin bu olayý
anlatmasýnda bir baþka amaç daha ortaya çýkmaktadýr. Avim devlerden oluþan bir kavimken,
Kaftorim adlý cüce halka maðlup olmuþtur. Bu da
her þeyin Tanrý’nýn elinde olduðunu gösteren bir
baþka örnektir. Tanrý Bene-Yisrael’in yanýnda
olduðu sürece, maðlup edilemeyecek hiçbir güç
yoktur (Rabi Hayim Pipani’den alýntýyla, Meam
Loez).
œ
Sonuç. Burada anlatýlan fetihlerin BeneYisrael’e yönelik bir mesajý da vardýr:
“Gördüðünüz gibi, güçsüz halklarýn yenilmez
görünen halklarý maðlup etmesini saðladým.
Bunlar, sizin de, hakkýnda atalarýnýza yemin
edilmiþ Erets-Yisrael’in fethi sýrasýnda hiçbir
þekilde endiþe duymanýza gerek olmadýðýný
kanýtlayan olaylardýr” (Raþbam).
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21

Büyük, kalabalýk ve devler gibi cüsseli bir halk[tý bu]; ama Tanrý onlarý
[Amoniler’in] önünde imha etmiþti, [böylece Amoniler] onlarý[n ülkelerini] miras alarak
yerlerine yerleþmiþlerdi
22
– týpký Horiler’i onlarýn önünde imha ettiðinde, Seir’de oturan Esav-oðullarý için
yapmýþ olduðu gibi. [Nitekim Esav-oðullarý da ayný þekilde, Horiler’in ülkelerini] Miras
alýp yerlerine yerleþmiþlerdi; bu güne kadar [da orada oturuyorlar].
23
Aza’ya kadar [olan bölgedeki] sursuz þehirlerde oturan Avim [ulusuna gelince]...
Kaftor’dan çýkan Kaftorim [ulusu] onlarý imha edip yerlerine yerleþmiþlerdi.)
21. Tanrý onlarý ... imha etmiþti – “Tanrý,
Amoniler’e güç katýp, düþmana zorluklar
çýkararak savaþý Amoniler’in lehine çevirip onlarý
yok etmiþti.”
22. Onlarýn önünde – “Esav-oðullarýnýn
önünde”. Bu pasuk, p. 12’nin bir tekrarý gibidir.
23. Aza – Gazze. Avraam’ýn zamanýnda, Rafah
(bkz. s.a.) ve Gazze arasýnda yer alan Gerar,
Peliþti baþkentiydi (Bereþit 20:2). Ancak
burasýnýn orijinal sahipleri Kenaaniler’di (Bereþit
10:19). Dolayýsýyla burasý da Erets-Yisrael’e
dâhildir.
Sursuz þehirlerde – Ramban. Ýbranice Hatserim.
Tam çeviriyle “avlular” ya da “açýk kasabalar”
(Targum Yonatan; Ramban; Paaneah Raza). Bkz.
Bereþit 25:16 ve Vayikra 25:31. Bu, söz konusu
halkýn korkusuz ve güçlü oluþuna iþarettir (Daat
Zekenim).
Bazýlarý ise Hatserim’i bir özel isim olarak deðerlendirir. Örneðin Septuaginta’da bu sözcüðün
karþýlýðý Asedoth olarak geçmektedir. Targum
burayý Dafiah, Saadya Gaon da Rafiah olarak
tanýmlar – ki burasý, Gazze þehrinin 25km. kadar
güneyinde deniz kýyýsýnda yer alan Rafah’týr.
Burasý, Erets-Yisrael’in en güneybatý noktasýdýr
(krþ. Tosefta – Þeviit 4:5). Öte yandan, Ölü
Deniz’in güneyinde Rafiah adlý baþka bir yer daha
vardýr (Bamidbar 34:15, Targum Yeruþalmi o.ç.).
Avim – Çevirimizde Moaviler, Amoniler ve
Horiler dýþýndaki uluslarýn isimlerini [tamamen
sübjektif nedenlerle] Ýbranice halleriyle býrakmayý uygun gördük.
Raþi’ye göre, Avim bir Peliþti boyudur. Yeoþua
13:3’te beþ Peliþti prensinden bahsedildikten
hemen sonra Avim de listelenmektedir. Raþi,
orada yaptýðý açýklamalarda, Avim’in, diðer
Peliþti boylarýna göre daha önemsiz olduðunu bu

nedenle kendisine ait bir prensliði ve prensi
olmadýðý için, beþ prensin ardýndan sayýldýðýný
belirtir. Avraam, kendi zamanýndaki Peliþti kralý
Avimeleh’le, torunlarý da baðlayan bir saldýrmazlýk antlaþmasý yapmýþtý (Bereþit 21:22-31). Bu
yeminli antlaþma nedeniyle Bene-Yisrael’in
Avim’e saldýrmasý mümkün deðildi. Ancak Tanrý,
Kaftorim adlý baþka bir ulusu Avim’e üstün
kýlarak, burayý onlarýn ele geçirmesini saðlamýþ,
böylece Bene-Yisrael’in burayý almalarýnýn yolunu açmýþtýr. Pasuðun belirttiði gibi Kaftorim,
“Kaftor’dan çýkýp” gelmiþ bir ulustur; yani Peliþti
soyuna ait deðildir ve bu nedenle Avraam’ýn
antlaþmasý, onlara saldýrmayý engellememektedir.
Böylece Kaftorim’in Avim’e üstünlüðü sonrasýnda, Bene-Yisrael, Avim’e ait olsa ele geçirmesi
yasak olan bu topraklarý, artýk Kaftorim’e ait
olduðu için fethedebilecektir (Talmud – Hulin
60b; Raþi).
Tüm bunlar, neden durup dururken Avim ve
Kaftorim
uluslarýnýn
mücadelesinden
bahsedildiðini açýklamaktadýr. Tanrý daha önce
Bene-Yisrael’in, eskiden Refaim olarak bilinen
halkýn yaþadýðý yerler [ve Refaim topraklarýnýn
Bene-Yisrael’e vaat edilmiþ bir bölgelere dâhil]
olmasýna raðmen Moav ve Amon topraklarý
üzerinde neden haklarý olmadýðýný açýklamýþtý
(p. 9-11 ve 19-21). Þimdi ise, tam tersini
yapmaktadýr. Avim bir Peliþti ulusu olduðu ve
Avraam’la Avimeleh arasýnda saldýrmazlýk
antlaþmasý yapýldýðý için, Bene-Yisrael buraya
saldýramayacaklarýný düþünebilirlerdi. Ama Tanrý
burasýnýn artýk Peliþti topraðý sayýlmadýðýný
belirtmektedir; zira burayý artýk Peliþti soyuna
mensup olmayan ve Avim’i buradan tamamen
yok etmiþ olan Kaftorim ulusu elinde tutmaktadýr. Dolayýsýyla Bene-Yisrael buraya saldýrabileceklerdir.
Diðer yandan, Ramban’a göre Avim halký, Hivi
(Bereþit 10:17) halkýyla aynýdýr. Daha önce de
belirtildiði üzere Refaim de Hivi ile aynýdýr.
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kuzeyinde yer alan ez-Zafaran olduðu sanýlmaktadýr. Burasý Sihon’un topraklarýnýn doðusunda
kalmaktadýr ve Bene-Yisrael bu noktada artýk
batý yönünde ilerleyerek doðru Erets-Yisrael’e
girmek istemiþtir.
Öte yandan, pasuk Moþe’nin elçiler göndermesinden bahsettiðine göre, bundan önce halkýn
burada kamp kurmuþ olmasý gerekir; oysa Tora
Kedemot çölü diye bir yerde kamp kurulduðundan hiç bahsetmemiþtir. Bu nedenle, Raþi,
“Kedemot çölü”nün gerçekte bir yer adý olmadýðý,
sadece burada anlatýlan olayla ilgili arka plan bir
bilgiye iþaret ettiði görüþündedir. Buna göre
Moþe, Tanrý kendisine Sihon’a barýþçý bir mesaj
göndermesini emretmemiþ olmasýna raðmen,
neden böyle yaptýðýný açýklamaktadýr ve Raþi bu
konuda iki olasýlýk vermektedir: [1] Kedemot
sözcüðü “Kadam – Önden Gitmek; [Baþkasýndan]
Önce Davranmak” köküyle baðlantýlýdýr ve
dünyanýn yaratýlýþýndan bile “önce” var olan
Tora’yý ima eder. “Çöl” ise, Tora’nýn verildiði
Sinay çölüdür (krþ. Talmud – Þabat 89a). Bu açýklama doðrultusunda Moþe, halka yönelik konuþmasýnda þöyle demektedir: “Sihon’a barýþ mesajý
gönderme fikri, Sinay çölünde verilen Tora’nýn
tarihçesini düþününce aklýma geldi. Tanrý, Tora’yý
bize vermeden önce Yiþmael’in ve Esav’ýn soylarýna teklif etmiþti (bkz. 33:2 açk.). Tanrý bu
uluslarýn Tora’yý kabul etmeyeceklerini önceden
bilmesine raðmen, onlara barýþçý bir yaklaþýmla
teklif etmekten geri kalmamýþtý. Bu nedenle ben
de, isteðimizi kabul etmeyeceðini bilmeme raðmen, Sihon’a barýþ mesajý göndermeyi uygun
gördüm.” [2] Kedemot sözcüðü, yine Kadam
köküyle baðlantýlý olarak, her þeyden “önce” var
olan Tanrý’yý simgeler. Bu doðrultuda Moþe þöyle
demektedir: “Sihon’a barýþçý mesaj gönderirken,
kendime Tanrý’yý örnek aldým. Tanrý, Paro’nun
Bene-Yisrael’i salývermeyi kabul etmeyeceðini
önceden bilmesine ve bunu bana bildirmesine
raðmen (bkz. Þemot 3:19), Mýsýrlýlar’a bir

yýldýrým gönderip hepsini bir anda yok edebilecekken yine de beni çölden Paro’ya gönderip
sabýrla ‘Halkýmý salýver’ (Þemot 5:1) mesajýný göndermekten ve onlarý tekrar tekrar belalarla
uyarmaktan geri kalmamýþtý. Bu nedenle ben de
Sihon’a barýþçý mesaj gönderme kararý verdim”
(Midraþ – Tanhuma Yaþan, Osafa 10; Raþi).
Daat Zekenim, Kedemot sözcüðünü “eskiden”
anlamýnda deðerlendirir. Buna göre Moþe, “eskiden çöl olan yerden” elçi göndermiþtir.
Bulunduklarý yer eskiden çöl iken, onlar oraya
geldiðinde Tanrý burayý sulak hale getirmiþtir.
Barýþ mesajýyla – 20:10’da Tora bir savaþ
öncesinde barýþ mesajý gönderilmesini emretmektedir. Ancak otoriteler arasýnda bu konuda bir
görüþ ayrýlýðý söz konusudur. Bazýlarýna göre bu
gereklilik sadece yönetim tarafýndan çeþitli
sebeplerle gerekli görülen, ama Erets-Yisrael’in
fethiyle doðrudan ilgili olmayan savaþlar
(“Milhemet Reþut – Ýzin Verilen Savaþ”) için
geçerlidir; ancak “Milhemet Mitsva – [Tanrýsal]
Emir Niteliðindeki Savaþ”, yani Erets-Yisrael’in ele
geçirilmesi söz konusu olduðunda, oradaki yedi
ulusa böyle bir barýþ mesajý gönderilmeyecektir.
Baþka otoriteler ise, yedi ulusa bile önce barýþ
mesajý göndermek gerektiði görüþündedir. Bunlar
arasýnda Ramban, buna dayanak olarak bu
pasuðu gösterir; zira Emoriler bir Kenaan
ulusudur. Bu doðrultuda, Moþe Sihon’la yapýlan
savaþýn [Bamidbar kitabýndaki] anlatýmýnda
deðinilmeyen bir noktayý, yani barýþ mesajý gönderdiðini, bu noktada anlatmaktadýr; zira Moþe
bu son konuþmasýnda Bene-Yisrael’e yol gösterici
noktalarý ön plana çýkarmayý arzulamýþtýr ve bu
örnekle de savaþ terbiyesi öðretmeyi amaçlamaktadýr (bkz. p. 34 açk.).
Baþka bir görüþe göre, bu örnek bir istisnadýr.
Normalde yedi ulusa barýþ mesajý gönderilmeyecektir, ama Sihon’un topraklarýnýn büyük bölümü
Erets-Yisrael’de deðil, Amon ve Moav’dan aldýðý
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“Kalkýn, yola çýkýn ve Arnon ýrmaðýný geçin. Gör! Emori Heþbon kralý Sihon’u ve
ülkesini eline teslim ettim. Fethe baþla ve onu savaþa kýþkýrt!
25
Bugün, sana yönelik korku ve çekinme [ifadesini] tüm gökyüzünün altýndaki
halklarýn yüzlerine yerleþtirmeye baþlayacaðým – þöhretini duyduklarýnda önünde
ürperip dehþete kapýlacaklar.”
26
[Tanrý’nýn bu sözlerinden önce] Kedemot çölünden Heþbon kralý Sihon’a barýþ
mesajýyla elçiler gönderip [þöyle] demiþtim:
24. Arnon ýrmaðýný geçin – Arnon ýrmaðý
Sihon’un topraklarýnýn sýnýrýydý (bkz. Bamidbar
21:13).
Heþbon kralý Sihon’u – Bkz. Bamidbar 21:21.
Kraliyet baþkenti Heþbon olduðu için (Bamidbar
21:26) Sihon bu þekilde adlandýrýlmaktadýr.
Fethe baþla – Ýbranice Ahel Raþ. Buradaki Raþ
sözcüðü “Yeruþa – Miras” kelimesiyle baðlantýlý
olabilir: “miras edinmeye baþla”. Alternatif olarak
Raþ sözcüðü “Leoriþ – Sürmek” ile de baðlantýlý
olabilir: “[Sihon’u ve halkýný] sürmeye baþla”.
Bir açýklamaya göre “baþla” anlamýndaki Ahel
sözcüðü, farklý bir bakýþla “Hol – Kutsal Olmayan
/ Sýradan” sözcüðüyle baðlantýlý görülebilir.
Sihon’dan alýnan topraklar daha önce Amon ve
Moav’a aitti ve onlarýn elinde olduðu sürece
Bene-Yisrael, Tanrý’nýn bu uluslara saldýrma
konusundaki yasaðý nedeniyle burayý alamayacaktý. Ancak Sihon buralarý ele geçirdikten
sonra, Bene-Yisrael için böyle bir kýsýtlama
kalmamýþtýr. Bir anlamda bu topraklarýn
dokunulmazlýðý, kýsýtlayýcý özelliði, sembolik
olarak “kutsiyeti” kalmamýþtýr (“kutsiyet”
sözcüðünün tam karþýlýðý, “özel; ayrý” þeklindedir). Böylece Ahel sözcüðü bu bakýþla, söz
konusu bölgelerin bu “özel”likten arýndýrýlarak
“sýradan” hale geliþini belirtir. Bu haliyle BeneYisrael bu topraklarý “miras alabilecekler” ya da
üzerindeki halký “sürebileceklerdir” (Rabenu Behaye).

bir cesaret verdiði için kendileriyle savaþacaklarýný bildirmiþtir (Ramban).
Tüm gökyüzünün altýndaki halklarýn – Bu
ifade, Sihon’a karþý elde edilen kesin zaferin
dünya çapýnda yanký uyandýrdýðýný ortaya koymaktadýr. Bu da, savaþ sýrasýnda yerkürenin
tümünde tanýk olunan bir mucizenin gerçekleþtiðini ima etmektedir (Beer Yitshak). Talmud’a
göre bu mucize, savaþ sýrasýnda güneþin akþam
vakti gelmesine raðmen batmamasýdýr. Güneþ [bu
doðal olarak mümkün olmamasýna raðmen]
mucizevî bir þekilde ayný anda tüm dünyaya ýþýk
vermiþtir (Talmud – Avoda Zara 25a; Raþi). Bu
mucize sýrasýnda güneþ, ay ve yýldýzlar
gökyüzünde otuz altý [bazý kaynaklara göre kýrk
sekiz] saat görünür halde kalmýþtýr (Meam Loez).
Benzer bir mucize Yeoþua zamanýnda da gerçekleþmiþtir (bkz. Yeoþua 10:12-13).
Ürperip dehþete kapýlacaklar – Bkz. Þemot
15:14. Tanrý, Sihon’un inatçý davranýp BeneYisrael’e karþý savaþmasýný saðlayacaðýný bildirmektedir. Bu güçlü krala karþý elde edilecek galibiyet, dehþete kapýlacak olan Kenaani uluslarýnýn
direncini kýracaktýr.

Onu savaþa kýþkýrt – Bene-Yisrael’in, sýnýr teþkil
eden Arnon’u geçmeleri, savaþa kýþkýrtmak için
yeterli bir nedendir (Malbim; Daat Mikra).

26. [Tanrý’nýn bu sözlerinden önce] – Zira
Tanrý ona buralarý fethe baþlamasýný söyledikten
sonra Moþe’nin barýþ mesajýyla elçiler göndermesine yer yoktur. (Ramban). Moþe önce Tanrý’nýn
emrini açýklamakta, ardýndan bunun öncesinde
Sihon’a elçiler gönderdiðini söylemekte, arada bu
açýklamayý yaptýðý için, sonra da Sihon’a karþý
yapýlan savaþýn anlatýmýna geçmeden, Tanrý’nýn
bu emrini tekrarlamaktadýr (p. 31).

25. Sana yönelik korku – Bkz. Yeoþua 2:10-11
(Bamidbar Kitabý, Aftarat Þelah Leha). Tanrý,
Moþe’nin þahsýnda tüm Bene-Yisrael’e hitap
etmektedir [zira sadece Moþe’ye hitap ediyor
olmasý mantýklý deðildir; ne de olsa Moþe sadece
Sihon ve Og’a karþý savaþmýþtýr; bundan sonraki
savaþlarý Yeoþua komutasýnda halkýn tümü
yapacaktýr]. Tanrý böylece Bene-Yisrael’e,
Kenaan uluslarýnýn çok büyük bir korkuya
kapýldýklarýný ve sadece O onlarýn kalplerine
“onlara köle olmaktansa kýlýçlarýyla ölelim” þeklinde

Kedemot çölünden – Kedemot, Arnon
ýrmaðýnýn kuzeyinde yer alan bir þehrin ismiydi ve
oradan baþlayýp doðuya uzanan çöl de bu isimle
anýlmaktaydý. Söz konusu þehir Reuven kabilesine verilmiþ (Yeoþua 13:18) ve sonra bir Levi
þehri olarak ayrýlmýþtýr (Yeoþua 21:37, Divre
Ayamim I 6:64). Bazýlarý [Kedem = Doðu olduðu
için] bunu “doðu çölü” olarak açýklar (Hizkuni).
Ýbn Ezra Bamidbar 21:18’de burayý Matana ile
baðdaþtýrýr. Günümüzde bunun Ölü Deniz’in
25km. kadar doðusunda, Arnon’un 20km. kadar
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kadar ülkenden yayan geçmeme izin ver.” Bu
görüþe göre, Moþe burada iki istekte bulunmuþ ve
bunlarýn birine örnek olarak Esav’ý, diðerine
örnek olarak da Moav’ý vermiþtir.
[2] Ýbn Ezra ve Rabenu Behaye’ye göre, Moþe
burada her iki ulusun da “Bene-Yisrael’e geçiþ
izni vermesini” örnek vermektedir. Bu doðrultuda, Bamidbar 20:21’de Edom kralý geçiþ izni vermediði zaman, bu sadece baþkent bölgesi için
geçerlidir; ama þehre yaklaþmayacak þekilde Seir
daðýný dolaþmalarý için onlara bir geçiþ yolu
býrakmýþlardýr. Ayný þekilde, Moav topraklarýnda
da Ar civarýndan geçmelerine izin verilmiþtir
(bkz. Bamidbar 21:15). Ýbn Ezra önceki paragrafta Mizrahi’nin açýklamasýný (bkz. [1 / a]) da
ikinci bir olasýlýk olarak vermektedir. Ayný görüþü
Sforno da taþýmaktadýr.
[3] Raþbam bu açýklamasýnda, pasuktaki “Seir’de
oturan Esav-oðullarý ve Ar’da oturan Moaviler”
ifadesine odaklanýr. Buna göre, Bene-Yisrael’e
geçiþ izni vermeyen Edom ile “Seir’de oturan”
Esav-oðullarý ayný ulus deðildir. Her ikisi de
Esav’ýn soyundandýr ama bu pasukta belirtildiði
gibi, Seir’de oturanlar yiyecek ve içecek vermiþlerdir. Benzer þekilde, Bene-Yisrael’i yiyecek
ve su ile karþýlamayan Moaviler’le, “Ar’da oturan
Moaviler” ayný kiþiler deðildir. Moaviler’in geneli
Bene-Yisrael’e düþmanlýk etmiþlerdir, ama “Ar’da
oturan” kesim onlara yiyecek ve su temin etmiþtir
(Raþbam; Hizkuni).
[4] Or Ahayim burada özellikle su ve yiyecek
temininden bahsedildiði görüþündedir. Hem
Edom hem de Moav Bene-Yisrael’e yiyecek ve su
satmýþlardýr. Tora ileride Amoni ve Moaviler’i
“Bene-Yisrael’i yiyecek ve içecekle karþýlamadýklarý için” dýþladýðýný söylerken, bunu hiç yapmadýklarýna deðil, bunu “iyi niyetle” yapmadýklarýna iþaret etme amacýndadýr. Zira Moaviler,
yiyecek ve içecek ikramýnda bulunmuþlardýr (krþ.
Bamidbar 25:2 v.d.), ama bunu yaparken
amaçlarý Bene-Yisrael’e iyilik yapmak deðil,

aksine, Bilam’ýn önerisi üzerine onlarý baþtan
çýkarýp günaha sürüklemektir.
[5] Daat Zekenim [Bamidbar 21:22’ye yaptýðý
açýklamasýnda] Moþe’nin Sihon’dan, doðrudan
topraklarýnýn içinden geçmelerine deðil,
çevresinden rahatça dolaþmalarýna izin vermesini
istediðini öne sürer. Nitekim buna ne Edom ne de
Moav karþý gelmiþtir.
[6] Ramban, Þofetim 11:16-18’de (bkz. Bamidbar
Kitabý, Aftarat Hukat) yazýlanlara dayanarak, ne
Edom’un ne de Moav’ýn Bene-Yisrael’e geçiþ
hakký verdiðinin altýný çizer. Dolayýsýyla Moþe
burada özellikle yiyecek ve su temini konusunu
örnek olarak vermektedir. Tora, Devarim 23:45’te, Amoni ve Moavi uluslarýnýn dýþlanma sebebi olarak sadece yiyecek ve su ikram edilmemesini deðil, ayný zamanda Bene-Yisrael’e lanet okumasý için Bilam’ýn tutulmasýný da zikretmektedir.
Ramban, oradaki açýklamasýnda hem Amon hem
de Moav ulusunun, atalarý Lot’a birçok iyilik
yapan ve bunlarýn arasýnda onu esaretten kurtaran Avraam’ýn (Bereþit 14:16) torunlarý olan
Bene-Yisrael’e karþý düþmanca davranmalarý
nedeniyle dýþlandýklarýný belirtir. Bunlardan
Amon en büyük nankörlüðü yapandýr. Zira Edom
ve Moav, Bene-Yisrael’in kendilerine saldýrmayacaklarýný öðrendiklerinde, [bu pasukta söylendiði
üzere] onlara para karþýlýðýnda da olsa yiyecek ve
su temin etmiþlerdir. Amon ise bunu bile yapmamýþtýr ve Devarim’de “Bene-Yisrael’i yiyecek
ve su ile karþýlamadýklarý için” dýþlanan, sadece
Amon’dur. Moav’ýn dýþlanma sebebi ise, BeneYisrael’e karþý Bilam’ý tutma yöntemine baþvurmalarýdýr – ama para karþýlýðýnda yiyecek ve suyu,
týpký Edom gibi Moav da temin etmiþtir ve Moþe
bu pasukta bunu örnek vermektedir.
Son olarak Gur Arye bir noktaya deðinir: BeneYisrael’in yiyecek ve suyu mucizevî bir þekilde
temin ediliyordu. Dolayýsýyla diðer uluslarýn yiyecek ve su temin etmesine ihtiyaçlarý yoktu (bkz.
Bamidbar 20:17 açk.). Ancak Edom ve Moav
halklarý bunu bilmedikleri için, sýnýrlarýna gelen

devarim_vayikra.qxd 18.06.2012 13:42 Page 47

Devarim 47

2:27-29

27

“[Ýzin ver] Ülkenden geçeyim. Sadece ana yolda yürüyeceðim, saða-sola sapmayacaðým.
Bana yiyeceði para karþýlýðýnda temin edeceksin ve yiyeceðim, suyu da bana para
karþýlýðýnda vereceksin ve içeceðim – sadece yayan geçeceðim – 29 týpký Seir’de oturan
Esav-oðullarýnýn ve Ar’da oturan Moaviler’in benim için yaptýklarý gibi – ta ki Tanrýmýz
Aþem’in bize vermekte olduðu Ülke’ye [girmek üzere] Yarden’i geçene kadar.”
28

bölgelerdedir ve Emori olmasýna raðmen, bu savaþ
Erets-Yisrael üzerine yapýlmayacaðý için Moþe
barýþ mesajý göndermiþtir (Hizkuni; Daat Mikra).
Elçiler göndermiþtim – Bkz. Bamidbar 21:21.
27. Ülkenden geçeyim – Bu ifadeden anlaþýldýðý
kadarýyla Sihon Moþe’nin isteðini kabul etmiþ
olsaydý bir savaþ olmayacak, Bene-Yisrael EretsYisrael’e geçiþ yapýp oraya yerleþirken, Sihon’un
ülkesi, Avraam’a vaat edilen topraklar dâhilinde
olmasýna raðmen, baðýmsýz bir devlet olarak var
olmaya devam edecekti. Gerçekte Moþe’ye kalsa
Yarden’in doðu yakasýndaki bu topraklarý en azýndan bu aþamada almamayý tercih ederdi. Zira bu
þekilde Bene-Yisrael’in tümü Erets-Yisrael’de,
gerçek “süt ve balýn aktýðý Ülke”de payýný alýr,
böylece halk birbirine yakýn yerleþirdi (Ramban).
Ama Sihon’a karþý elde edilen zafer sonrasýnda
onun topraklarýna Reuven, Gad ve yarý-Menaþe
kabileleri yerleþmiþtir (bkz. Bamidbar Perek 32).
Ana yolda – Ýbranice Badereh Badereh. Tam
çeviriyle “yolda yolda”. Bu çifte kullaným “yolu
titizlikle takip edeceðim [ve çevredeki ürünlere hiç
zarar vermeyeceðim]” anlamýný verir. Bahsedilen
ana yol, Kral Yolu’dur (Hirsch; bkz. Bamidbar 21:22).
28. Yiyeceði ... suyu – Hahamlarýmýz, Yahudi
olmayan biri tarafýndan piþirilmiþ bir yemeði
yemeyi yasaklamýþlardýr. Bunun nedenleri arasýnda, bu yemeðin içine yenmesi yasak bir maddenin
katýlmýþ olma olasýlýðý, birlikte yemek yemekten
doðabilecek yakýnlýk sonrasýnda iliþkilerin çok
ilerleyip karýþýk evliliklere yol açma tehlikesi gibi
sebepler sayýlabilir. Piþirme sýrasýnda bir
Yahudi’nin de iþleme bir þekilde katkýda bulunmasý ve piþirme iþleminin Yahudi nezareti altýnda
gerçekleþtirilmesi vb. belli bazý þartlar altýnda,
Yahudi olmayan birinin piþirdiði yiyecek de
yenebilir. Ancak normal þartlarda, yanlýþlýkla da
olsa yemeðe yasak bir maddenin katýlmasý
olasýlýðýna karþý bundan kaçýnmak gerekir.
Yahudi olmayan birinin ticari amaçla üretmiþ
olduðu ekmek ise, eðer içeriðinde yasak bir
madde olmadýðý biliniyorsa yenebilir. Bu konuda
birçok yan detay vardýr. Hahamlarýmýz söz
konusu yasaklamayý koyarken, bu pasuðu temel
almýþlardýr. Pasuðumuzda yiyecek ve su bir arada
kullanýlmaktadýr. Bu da, temel þartlar altýnda,

Yahudi olmayan kiþilerden satýn alýnýp yenebilecek yiyeceklerin, su ile ayný nitelikte olmasý
gerektiðine iþaret eder. Su, piþtiðinde de þekli ve
görüntüsü deðiþmez, su olarak kalýr. Ayný þekilde,
Yahudi olmayan birinden de þekli ve görüntüsü
ateþ nedeniyle deðiþmemiþ, yani piþmemiþ doðal
yiyecekler satýn alýnabilir (Talmud – Avoda Zara
37b). Ama piþmiþ yiyecekler belli baþlý kýsýtlamalara tabidir.
Yayan – Ýbranice BeRaglay. Tam çeviriyle “ayaklarýmla”. Yani, “benim için özel bir zahmete
girmene gerek yok; tek baþýma geçip gideceðim”
(krþ. Targum Yonatan). Alternatif olarak “piyade
olarak” veya “ordularýmla” (Rabenu Behaye).
29. Esav-oðullarýnýn ve ... Moaviler’in ... yaptýklarý gibi – Moþe Sihon’dan iki þey istemektedir: Ülkesinden geçiþ hakký ve para karþýlýðýnda
yiyecek-su temini. Buradaki “Esav-oðullarýnýn ve
Moaviler’in yaptýklarý gibi” sözlerinde iki açýdan
güçlük söz konusudur. Esav-oðullarý, yani Edom,
Bene-Yisrael’e geçiþ hakký vermemiþtir (bkz.
Bamidbar 20:21). Amoniler ve Moaviler de,
Bene-Yisrael’i “yiyecek ve su ile karþýlamadýklarý”
için dýþlanmýþlardýr (bkz. 23:4-5). Dolayýsýyla
Moþe’nin Esav-oðullarý ve Moaviler’i tam olarak
hangi konuda örnek verdiðini anlamak gerekir.
Bu konudaki açýklama olasýlýklarý þöyledir:
[1] Raþi’ye göre anlam þöyledir: “Edom’un ve
Moav’ýn bana yiyecek ve su temin etmesi gibi sen
de bana yiyecek ve su temin et; ayrýca [onlardan
farklý olarak] Ülke’ye girmek üzere Yarden’i
geçene kadar ülkenden yayan geçmeme de izin
ver.” Raþi’nin açýklamasý Edom’un geçiþ hakký
vermemiþ olmasýna dayanmaktadýr. Daha ileride
Amon ve Moav’ýn “Bene-Yisrael’i yiyecek ve su
ile karþýlamamasý” dolayýsýyla dýþlanmasý da iki
þekilde açýklanabilir: [a] Onlarý yiyecek ve su ile
karþýlamamýþlardýr – yani onlara kadirþinaslýk
gösterip ikramda bulunmamýþlardýr – ama yiyecek ve ekmeði para karþýlýðýnda temin etmiþlerdir.
Zaten Moþe de burada Sihon’dan böyle bir istekte bulunmaktadýr (Mizrahi). [b] Sifte Hahamim’e
göre ise Raþi’nin görüþü biraz farklýdýr. Bu doðrultuda Raþi’ye göre Moþe’nin sözleri þöyledir:
“Edom’un benim için yaptýðý gibi para karþýlýðýnda yiyecek-su temin et ve Moav’ýn benim için
yaptýðý gibi, Ülke’ye girmek üzere Yarden’i geçene
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Sihon’un savaþ için meydana “çýkmasý” da
Tanrý’nýn bu savaþ üzerindeki nezaretinin bir
parçasýdýr. Tanrý mucizeleri bile “doðal” görünen
yollarla gerçekleþtirmeyi tercih ettiðinden, BeneYisrael’e doðal koþullar altýnda daha rahat bir
zafer kazandýracak koþullarý saðlamýþtýr. Sihon,
kendi surlu þehirlerinde kalsa, orayý ele geçirmek,
olasýlýkla surlara karþý savaþlarda gerekli olan
savaþ makinelerinden yoksun olan Bene-Yisrael
için çok zor olurdu. [Hiç savaþmadan topraklarýndan geçmeyi deneseler, bu kez de kuþatma
altýnda kalma tehlikesi vardý (Malbim).] Ama
meydan savaþý onlar için daha kolay bir zafer
saðlayacaktý. Bu nedenle Tanrý da Sihon’a, meydana
çýkma isteði vermiþtir (bkz. Bamidbar 21:23 açk.).

olmaksýzýn, Bet-Nun-Vav harfleriyle yazýlmýþtýr ve
bu þekilde [tekil olarak] “Beno – Oðlu” þeklinde
de okunabilir. Tora bu þekilde, Sihon’un, kendi
yerini alacak ve kendisi kadar güçlü özel bir oðlu
olduðunu, ama onun da bu savaþta öldürüldüðünü belirtmektedir (Midraþ – Tanhuma
Yaþan, Hukat 55; Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).

Yaats’a – Bkz. Bamidbar 21:23 açk.

34. Erkekleri – Raþi. Ýbranice Metim. Sözcük
“ölüler” anlamýna gelse de, çeþitli baðlamlarda
“ölümlüler” (Hirsch) – yani “insanlar” manasý taþýr
(Ýbn Ezra). Burada da öyledir, ancak kadýn ve
çocuklar ayrýca söylendiðine göre, özellikle
“erkekler” kastedilmektedir. Baþka kaynaklar ise,
bu sözcüðü önceki “þehir” ile baðlar: “her insanlar
þehrini” – yani “insanlarýn yaþadýðý her yerleþik
þehri” (Daat Mikra).

33. Tanrýmýz Aþem onu önümüze teslim etti –
Hukat peraþasýnda anlatýlanlarla burada söylenenlerin amaçlarý farklýdýr. Hukat’ta savaþýn kendisi anlatýlmaktadýr; bu nedenle sadece “Yisrael
onu kýlýçtan geçirdi ve ülkesini, Arnon’dan Yabok’a
kadar fethetti” (Bamidbar 21:24) denmektedir.
Burada ise amaç, savaþýn anlatýmý deðil, bu savaþta Tanrý’nýn ne kadar aktif olduðunu vurgulamaktýr. Bu nedenle burada “Tanrýmýz Aþem onu
önümüze teslim etti” denmektedir. Benzer þekilde
anlatýmýn bitiminde “Hepsini Tanrýmýz Aþem
önümüze teslim etti” (p. 36) sözleri kullanýlmaktadýr (Daat Mikra).
Oðullarýný – Ýbranice Banav. Bu vurgunun
yapýlmasý, Sihon’un oðullarýnýn da güçlü kahramanlar olduðunu gösterir (Daat Mikra). Öte yandan normal þartlarda bu sözcük Bet-Nun-Yod-Vav
harfleriyle yazýlmasýna karþýn, burada Yod harfi

Ýmha ettik – Bu imhanýn nedeni, oradaki putperestliktir. Tanrý, [teslim olup putperestlikten
vazgeçerek tüm insanlýk için geçerli olan yedi
kuralý (bkz. Bereþit Kitabý, s. 78-79) uygulamayý
kabul etmedikleri sürece (Hirsch)] Kenaan’daki
yedi ulusun tamamen yok edilmesini emretmiþtir
ve Emori ulusu da bunlar arasýndadýr (20:16-17).
Sihon’un topraklarý Kenaan Ülkesi’nin dýþýnda
olmasýna raðmen, Emoriler hakkýndaki bu emir
yine de geçerlidir ve bu nedenle Bene-Yisrael bu
krallýðýn tüm nüfusunu imha etmiþlerdir.
Ramban’a göre, Moþe’nin buna raðmen bir barýþ
mesajý göndermesi, bir savaþ öncesinde düþmana
barýþ içinde teslim olmalarý yönünde bir mesaj
gönderme gerekliliði konusunda 20:10’da verilen
emrin, yedi Kenaan ulusu söz konusu olduðunda
bile geçerli olduðuna iþaret eder [ancak bu konuda tüm otoriteler hemfikir deðildir; bkz. 20:10
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2:30-35

30

Ancak Heþbon kralý Sihon, [topraklarýndan] geçmemize yanaþmadý; çünkü, Tanrýn
Aþem, onu [senin] eline, bugün [olduðu] þekilde teslim etme amacýyla [Sihon’un] ruhunu
katýlaþtýrmýþ ve kalbini güçlendirmiþti.
[5. Çöldeki Son Olaylar]
31

Tanrý bana “Gör! Sihon’u ve ülkesini önüne teslim etmeye baþladým. Fethe onun
ülkesini miras alarak baþla!” dedi.
32
Sihon bize karþý savaþ için Yaats’a çýktý – o ve tüm halký.
33
Ama Tanrýmýz Aþem onu önümüze teslim etti; [böylece] onu, oðullarýný ve tüm
halkýný öldürdük.
34
O zaman [onun] tüm þehirlerini ele geçirdik ve her þehri, erkekleri, kadýnlarý ve
çocuklarý imha ettik, sað [kalan kimse] býrakmadýk.
35
Sadece hayvanlarý ve ele geçirdiðimiz þehirlerin ganimetini kendimiz için yaðmaladýk.
bu çok kalabalýk – dolayýsýyla satýn alma gücü ve
isteði büyük olabilecek – ulusa yiyecek ve su satmak için sýnýra çýkmýþlardýr.
Bu farklý açýklamalar, Tora’da ilk bakýþta kesin
tezat olarak görünen ifadelerin aslýnda hiç de
“kesin tezat” olmadýðýný, biraz düþünüldüðünde
hepsi için sadece bir deðil, birçok farklý çözüm
bulunabileceðini ortaya koymaktadýr.
Yarden’i geçene kadar – Bu, önceki pasuðun
sonundaki “yayan geçeceðim” sözlerini tamamlamaktadýr (Raþi). Bu doðrultuda son üç pasuðun
genel anlamý, yukarýdaki görüþlerin çoðunluðuna
göre þöyledir: “[Ýzin ver] Ülkenden geçeyim.
Tanrýmýz Aþem’in bize vermekte olduðu Ülke’ye
[girmek üzere] Yarden’i geçene kadar sadece ana
yolda yürüyeceðim, saða-sola sapmayacaðým ve
yayan geçeceðim. [Geçiþ sýrasýnda yiyecek veya içeceðe ihtiyacým olursa da] Týpký Seir’de oturan Esavoðullarýnýn ve Ar’da oturan Moaviler’in benim için
yaptýklarý gibi, bana yiyeceði [sadece] para karþýlýðýnda temin edeceksin ve yiyeceðim, suyu da bana
[sadece] para karþýlýðýnda vereceksin ve içeceðim.”
30. [Topraklarýndan] Geçmemize – Tam
çeviriyle “bizi ondan [=kendisinden] geçirmeye”
(krþ. Bamidbar 20:18).
Bugün [olduðu] þekilde teslim etme amacýyla –
Tam çeviriyle “onu bugün gibi eline vermek için”.
Yani “Bugün sana onun topraklarýný vermiþ
bulunuyor. O zaman Tanrý, bugünkü duruma
ulaþýlmasý amacýyla, onun ruhunu katýlaþtýrmýþ
ve kalbini güçlendirmiþti”.
Ruhunu katýlaþtýrmýþ ve kalbini güçlendirmiþti
– “Size geçiþ hakký vermeme konusunda inat
etmesi için ruhunu katýlaþtýrmýþ, size saldýracak
cesareti bulabilmesi için kalbini güçlendirmiþti”
(Sforno; Hirsch). Tanrý normal þartlarda insanýn
özgür seçim hakkýný elinden almaz. Ancak bazý

durumlarda, örneðin Mýsýr kralý Paro’da olduðu
gibi, bir kiþi artýk aþýrý bir günahkârlýk düzeyine
ulaþmýþsa, artýk onun teþuva yapmasýný daha da
zorlaþtýracak þekilde önüne engeller çýkarýr –
ruhunu katýlaþtýrýr (Yad – Teþuva 6:3; Rabenu
Behaye. Özgür seçim hakkýnýn askýya alýnmasý
hakkýnda, bkz. Þemot 7:3 açk., Paro ve Özgür Ýrade k.b.).
31-36. Sihon’la Savaþ. Bkz. Bamidbar 21:21-26.
31. Teslim etmeye – Tam çeviriyle “vermeye” ya
da “koymaya”.
Baþladým – Bu aþamada Bene-Yisrael henüz
Emoriler’le savaþa baþlamýþ deðillerdir.
Dolayýsýyla Tanrý’nýn “Sihon’u ve ülkesini önüne
teslim etmeye baþladým” demesi açýklama gerektirmektedir (Mesiah Ýlemim). Basit anlamda,
Sihon’un ret cevabý vermesi, onun düþüþünün
baþlangýcýdýr (Hirsch). Baþka bir açýklamayý da
Midraþ saðlar: Tanrý, Moþe’ye bir vizyon gösterir:
Emoriler’in temsilci meleðini baðlar ve Moþe’nin
ayaklarýnýn dibine yatýrýr, Moþe de ayaðýný
meleðin boynuna dayar (Midraþ – Tanhuma
Yaþan, Osafa 8; Raþi). Böylece Tanrý, Emoriler’e
karþý zaferin kesin olduðu mesajýný verir (krþ.
Bamidbar 34:2 açk.).
Fethe onun ülkesini miras alarak baþla –
Hirsch. Alternatif olarak “onu sürmeye baþla”.
32. Sihon ... çýktý – Pasuk sadece “bize karþý
savaþ için Yaats’a çýktý” deseydi de, çýkanýn Sihon
olduðu önceki pasukla baðlantý sayesinde
anlaþýlýrdý. Ama Tora buna raðmen Sihon’u, ismini vererek vurgulamýþtýr (Beer Basade). Tora bu
þekilde, Sihon’un bu savaþ için diðer Emori kralý
Og’u (bkz. 3:8) çaðýrmaya gerek duymadýðýný
vurgulamaktadýr; Sihon bizzat ve yalnýz kendi
ordusuyla çýkmýþtýr. Bu Sihon’un, müttefiklere
gereksinim duymayacak kadar askeri güce sahip
olduðunu gösterir (Raþi).
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36

37

1
2

3

4

Og ... çýktý – “Kendisine barýþ mesajý göndermeye vakit býrakmadan hemen savaþa çýktý”
(Ramban).
2. Çekinme ondan – Bkz. Bamidbar 21:34 açk.
4. Altmýþ þehir – Bu, altmýþ þehirden oluþan bir
þehirler birliðinin özel ismi de olabilir: “Altmýþ
Þehir” (Daat Mikra; bkz. Yeoþua 13:30, Melahim
I 4:13).
Argov bölgesi – Bkz. p. 14, Melahim I 4:13; krþ.
Melahim II 15:25. Ýbranice Hevel Argov. Targum
Onkelos’u takiben Raþi, Argov sözcüðünü
“kraliyet sarayý” olarak açýklar. Buna göre “Argov
bölgesi” ifadesinden kasýt, “kraliyet sarayýný
içeren büyük eyalet” þeklindedir; zira kraliyet
sarayý, içinde bulunduðu eyalete ismini verir.
Targum Onkelos’un kullandýðý sözcük Trahona’dýr
[Targum Yonatan’da Tragona]. Bu sözcük Yunanca
Trahonitis ile baðlantýlýdýr – ki bu, Josephus
Flavius’un, günümüzde Kineret gölünün doðusunda bulunan al-Leca olarak bilinen bazalt
daðlarýndan oluþan bölge için kullandýðý isimdir.
Çevirimizde ise Argov’u bir özel isim olarak
deðerlendirdik. Ýbn Ezra’ya göre bu bir kiþinin

ismidir ve bu bölge bu kiþinin babasýndan aldýðý
miras olduðu için kendi ismiyle anýlýrdý.
Bazýlarýna göre ise sözcüðün kökü “Regev –
Toprak Kütlesi”dir (Daat Mikra; krþ. Ýbn Ezra).
Bkz. Miþna – Menahot 8:3: Regev.
Hevel sözcüðü birkaç ipin birlikte bükülmesiyle
üretilen ince ya da kalýn halatý tanýmlar. Bu
bakýmdan bu sözcük deyimsel anlamýyla bir bölgeler birliðini tanýmlýyor olabilir (krþ. The Living
Torah). Ya da bu sözcüðün kullanýlmasýnýn
nedeni, yüzölçümünün eskiden halatlar
yardýmýyla belirlenmesi de olabilir (Daat Mikra).
Saadya Gaon, Argov’u Almogav olarak tanýmlar
– ki bu, Arnon’la Yabok arasýndaki topraklardýr.
Bazýlarý Argov bölgesinin yukarý Yarmuk’un
güneyindeki Suwet civarýnda bulunduðu
görüþündedir.
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2:36-37 - 3:1-4

36

Arnon ýrmaðý kýyýsýndaki Aroer[’den] ve vadideki þehirden Gilad’a kadar, bize üstün
gelen tek þehir olmadý. Tanrýmýz Aþem hepsini önümüze teslim etti.
37
Sadece Amon-oðullarýnýn ülkesine yaklaþmadýn. Yabok ýrmaðýnýn tüm çevresini,
daðdaki þehirleri ve Tanrýmýz Aþem’in [saldýrmamamýzý] emrettiði tüm yerleri [saldýrmadan
býraktýk].

3

1

Yön deðiþtirip Baþan yoluna çýktýk. Baþan kralý Og bize karþý savaþ için Edrei[’ye]
çýktý – o ve tüm halký.
2
Tanrý, bana “Çekinme ondan” dedi, “çünkü onu, tüm halkýný ve ülkesini eline teslim
ettim. Ona, Heþbon’da oturan Emori kralý Sihon’a yaptýðýný yapacaksýn.”
3
[Böylece] Tanrýmýz Aþem Baþan kralý Og’u ve tüm halkýný da elimize teslim etti; onu
[ve ardýnda] sað [kalan kimse] býrakmayana kadar [tüm halkýný] öldürdük.
4
O zaman [onun] tüm þehirlerini ele geçirdik. Onlardan almadýðýmýz tek þehir
olmadý – altmýþ þehir, tüm Argov bölgesi, Og’un Baþan’daki krallýðý.
açk.]. Öte yandan Moþe, bundan sonraki savaþta
Baþan kralý Og’a böyle bir mesaj göndermemiþtir;
zira Og buna fýrsat olmadan saldýrýya geçmiþtir.
36. Arnon ýrmaðý kýyýsýndaki – Bunu
söylemesinin nedeni, Raba’nýn karþýsýnda yer
alan baþka bir Aroer’in daha olmasýdýr (bkz.
Yeoþua 13:25) (Daat Mikra).
Aroer – Moav ülkesine ismini veren Ar’da
önemli bir kent (bkz. p. 9 açk.). Bkz. Bamidbar
32:34. Burasý Sihon’un sýnýrýdýr.
Vadideki – Ýbranice Nahal. Bu sözcük hem
“ýrmak” hem de [ýrmaðýn açtýðý] “vadi” anlamý
taþýyabilir. Bir þehirden bahsedildiðine göre,
buradaki anlam “vadi” þeklinde olmalýdýr [çünkü
ýrmaðýn içinde þehir olmasý diye bir þey söz
konusu deðildir].
Gilad – Yarden nehrinin doðusunda, kuzeyde
Yarmuk ýrmaðýndan baþlayýp, Yabok ýrmaðýnýn
güneyindeki daðlarý da kapsayan daðlýk bölge
(Tevuot Aarets). Bkz. Bereþit 31:21 ve Bamidbar
32:1 açk.
Bu pasukta tanýmlanan ele geçirilmiþ bölge,
güneyde Aroer, kuzeyde Gilad bölgesiyle sýnýrlýdýr. Yeoþua kitabýnda da Sihon’un krallýðý ayný
þekilde tanýmlanmýþtýr (Yeoþua 12:2 ve 13:9).
Bamidbar kitabýnda ise burasýnýn sýnýrlarý
güneyde Arnon ve kuzeyde Yabok ýrmaklarý ile
tanýmlanýr (Bamidbar 21:24).
Üstün gelen – Ýbranice, yükseklik ve üstünlük
belirten Sagav kökü. Ya da “baþ edemeyeceðimiz
kadar yüksek güce sahip olan”.
37. Yabok ýrmaðý – Bkz. Bereþit 32:23 ve
Bamidbar 21:24.

Çevresini – Ýbranice Yad. Normal þartlarda bu
sözcük “el” anlamýndadýr. Ancak burada “yanýndakiler” þeklindeki deyimsel anlamýyla kullanýlmaktadýr. Elin bedenin yanýnda olmasý gibi, burada da Yabok ýrmaðýnýn “yanýndaki” araziden
bahsedilmektedir (Raþi). Benzer þekilde “kýyýsý”
(Targum Onkelos). Bu sözcük “yer” anlamý da
taþýyabilir (bkz. 23:12); dolayýsýyla Yabok’un
bulunduðu bölgenin genelinden bahsedilmektedir. Arnon ýrmaðýný, vadinin içiyle birlikte almýþ
olan (ö.p.) Bene-Yisrael, Yabok ýrmaðýna belirli
bir mesafe kala durmuþlardýr, zira bu ýrmak ve
yanýndaki toprak þeridi Amon ulusuna aittir.
[Saldýrmadan býraktýk] – Raþi.

3.
1-11.

Og’la Savaþ. Bkz. Bamidbar 21:33-35.

1. Yön deðiþtirip – “Amon ulusundan uzaklaþtýk” (Hirsch).
Baþan – Batýda Yarden nehri, kuzeyde Hermon
daðý dâhil olmak üzere Lübnan daðlarý, güneyde
Yarmuk ýrmaðý ve doðuda çölle çevrili olan bölge.
Çýktýk – Kuzey yönünde (Raþi). Bu bölgede kuzeye gidildikçe rakým arttýðýndan “çýkmak”, kuzey
yönde yolculuðu belirtir.
Bene-Yisrael’in Sihon zaferinden sonra batýya
devam edip Erets-Yisrael’e girmek varken neden
kuzeye ilerledikleri açýk deðildir. Bu hareket Og
gibi, Moþe’nin çekindiði bir devle karþýlaþma
anlamýna gelmektedir. Anlaþýlan, bu hareket bir
zorunluluðun sonucudur. Og, Sihon’un baþýna
gelenleri duyunca hemen Bene-Yisrael’e saldýrýya
geçmiþ, bu nedenle Bene-Yisrael de kuzeye
yönelip onu karþýlamýþlardýr.
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5
6

7-8

9
10

kullanýldýðý görülmektedir (bkz.4:48). Dolayýsýyla
Hermon’un toplamda dört ismi vardýr. Tora,
görünüþte bir gereklilik olmamasýna raðmen bunlarý listeleyerek Erets-Yisrael’i övmektedir. Bu
Ülke o kadar deðerlidir ki, Ülke’nin en yüksek
daðý olan Hermon’u herkes sahiplenmek istemekte, dört ayrý ulus bu daða dört farklý isim vererek, bu daðýn [ve dolayýsýyla Ülke’nin] kendilerine ait olduðu iddiasýyla övünmektedir (Sifre,
Ekev 37; Raþi).
Bazý kaynaklara göre Siryon “düþen meyve”
(Targum Yonatan) veya “bol meyve” (Targum
Yeruþalmi) olarak çevrilir. Ama “Þiryon – Zýrh”
sözcüðüyle de baðlantýlý olabilir. Bkz. 4:48; Teilim
29:6.
Targum Onkelos’ta Senir sözcüðünün karþýlýðý tur
talga – “kar daðý”dýr. Raþi de Senir’in Eski
Almanca ve Kenaani [ya da Slav] dillerinde “kar”
anlamýna geldiðini söyleyerek bunu destekler
[Raþi’nin dönemindeki Yahudiler, Slavlarý
“Kenaani” olarak adlandýrýrlardý]. Günümüzde
“kar” sözcüðünün Almanca karþýlýðý schnee’dir.
Belki Raþi’nin döneminde sözcüðün sonunda “r”
harfi de yer alýrdý. Bu sözcüðün Çek dilindeki
karþýlýðý snoa, Polonya dilindeki karþýlýðý da
snieg’dir. Ýngilizce snow da buna yakýn görünmektedir. Bkz. Yehezkel 27:5, Þir Aþirim 4:8, Divre
Ayamim 5:23.
Hermon ismi de bu daðýn karla kaplý ve soðuk
olmasýyla baðlantýlýdýr. Herem sözcüðü, “uzaklaþtýrýlmýþ, kýsýtlanmýþ, dýþlanmýþ, [olumlu ya da
olumsuz anlamda] dokunulmaz” gibi anlamlar

taþýyabilir. Hermon hem soðuk hem de yüksekliði
nedeniyle ulaþýlmasý zor bir dað olduðu için bu
isimle anýlmýþtýr (krþ. Ramban).
Adlandýrýrlar... çaðýrýrlar – Aslýnda her ikisi de
“çaðýrýrlar”.
10. Düzlüðün tüm þehirleri... – Bu pasuk söz
konusu iki Emori kralýndan alýnan yerleri güneyden kuzeye, ele geçirilme sýrasýna göre özetlemektedir. “Düzlük”, güneyde Sihon’dan alýnan
topraklardýr. Gilad, düzlüðün kuzeyinde, güneyde
Heþbon ýrmaðýndan kuzeyde Yarmuh’a kadar
olan bölgedir.
Kraliyet þehirleri – Salha ve Edrei, Og’un
kraliyet tahtýnýn bulunduðu iki þehirdi (Daat
Mikra).
Salha – Kineret gölünün 125km. kadar doðu ve
35km. kadar güneyinde, Edrei’nin 70km. kadar
doðusunda yer alan, günümüzde Cebel a-Druz’un
batý kenarýndaki Salhad ile özdeþleþtirilir.
Baþan’ýn en güney noktasýdýr ve doðal bir hisar
görevi gören oldukça yüksek bir zeminde yer alýr.
Edrei – Bkz. Bamidbar 21:33. Salha ve Kineret
arasýndaki yolun yaklaþýk olarak ortasýndadýr.
Baþan’ýn güney kýsmýndadýr.
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3:5-10

5

Bunlarýn hepsi, yüksek surlar, kapýlar ve sürgüyle [iyice] korunaklý [hale getirilmiþ]
þehirlerdi [ve ele geçirdiðimiz] çok fazla [sayýda] açýk þehirden ayrýydý.
6
Onlarý Heþbon kralý Sihon’a yaptýðýmýz þekilde yok ettik – her þehri, erkekleri, kadýnlarý ve çocuklarý imha ettik, 7 tüm hayvanlarý ve þehirlerin ganimetini kendimiz için yaðmaladýk.
8
[Böylece] Yarden’in [doðu] yakasýndaki, Arnon ýrmaðýndan Hermon daðýna kadar
[olan] topraklarý [bu] iki Emori kralýnýn elinden o zaman almýþ olduk.
9
(Tsidoniler Hermon’u Siryon olarak adlandýrýrlar, Emoriler ise onu Senir diye çaðýrýrlar).
10
Düzlüðün tüm þehirleri, Gilad’ýn tümü, Og’un Baþan’daki kraliyet þehirleri Salha ve
Edrei’ye kadar Baþan’ýn tümü [ele geçirdiðimiz bölgeye dâhildi].
5. Bunlarýn hepsi – “Söz konusu altmýþ þehrin
hepsi.”
Açýk þehirden – Ýbranice Are A-Perizi. EretsYisrael’de yer alan yedi Kenaan ulusundan biri
Perizi’dir. Ancak bu noktada Erets-Yisrael dýþýndaki bölgelerden bahsedildiðine göre, anlam
“Perizi þehirleri” þeklinde olamaz. Dolayýsýyla
çeviri, sözcüðün sözlük anlamýyla “açýk; surlarla
çevrili olmayan” þeklindedir (Raþi).
Ayrýydý – Sözü edilen altmýþ þehir surlarla çevrilidir; ama onlarýn dýþýnda çok daha fazla sayýda
açýk þehir de ele geçirilmiþtir.
6. Sihon’a yaptýðýmýz þekilde – Bkz. p. 2.
7. Yaðmaladýk – Ýbranice Bazonu. Sihon’la
yapýlan savaþ sonrasýndaki yaðma için, ayný anlama gelen bir baþka sözcük, Bazaznu kullanýlmýþtýr. Buradaki Bazonu sözcüðü “Baza –
Hor Görmek” köküyle baðlantýlýdýr. Tora bu
deðiþiklikle bir noktaya iþaret etmektedir. Ýlk
savaþta alýnan ganimet o kadar büyüktür ki, ikinci savaþta elde edilenler artýk hor görülmektedir.
Bu nedenle Bene-Yisrael ikinci savaþta ele
geçirdikleri hayvan ve giysileri bir kenara
atmýþlar, sadece altýn ve gümüþleri almýþlardýr
(Sifre 131, Bamidbar 25:1).
8. Arnon ýrmaðýndan – Sihon’un topraklarýnýn
güney sýnýrý (2:25, 2:36).
Hermon daðýna kadar – Og’un topraklarýnýn
kuzey sýnýrý (4:48). Buradaki “kadar” sözcüðü,
her iki sýnýrýn, yani güneydeki Arnon ýrmaðýnýn
ve kuzeydeki Hermon daðýnýn da ele geçirilen
topraklara dâhil olduðunu belirtir (Aamek Davar;
Daat Mikra; krþ. Talmud – Arahin 18b).

Erets-Yisrael’in kuzey kesiminde, güney Lübnan
dað sýrasýna dâhil olan Hermon, 2814m. yüksekliðiyle çevresindeki en yüksek daðdýr.
Almýþ olduk – Tam çeviriyle “aldýk”. Bu pasuk,
yukarýda anlatýlan iki savaþý toparlayan bir sonuç
cümlesidir.
9. Tsidoniler... – Bu pasuk, önceki pasukta adý
geçen Hermon daðý hakkýnda açýklama içeren bir
parantez niteliðindedir (Hirsch). Bene-Yisrael, bu
noktada, haklarýnda çok bilgiye sahip olmadýklarý
yepyeni topraklara girdikleri için, Moþe buralarýn
isimlerini açýklamaktadýr (Daat Mikra).
Tsidon, Kenaan’ýn behor oðludur (bkz. Bereþit
10:15, 10:19 ve 49:13). Hermon’un kuzeybatýsýnda Akdeniz kýyýsýnda yer alan kent onun ismiyle
Tsidon olarak anýlýr. Günümüzde kullanýlan diðer
bir ismi Sayda’dýr. Tsidoniler Erets-Yisrael’in
kuzeyindeki, Dan kabilesinin ele geçirdiði
(Þofetim 18:7 v.d.) Layiþ’te otururlardý. Burasý
Hermon’un yakýnýndadýr.
Siryon... Senir – Hermon’un farklý uluslar
tarafýndan Siryon ve Senir olarak isimlendirildiði
söylenmektedir. Baþlarda buraya hâkim olan
Tsidoniler, burayý Siryon olarak adlandýrmýþken,
daha sonra burayý ele geçiren Emoriler, bu daða
Senir ismini vermiþlerdir. Yisrael de burayý
Emoriler’den almýþtýr (Ramban). Bazýlarýna göre
Hermon daðýnýn doðu kesimi Siryon, kuzey kýsmý
ise Senir olarak adlandýrýlýr (krþ. Malbim). Baþka
bir açýklamaya göre ise Senir ve Siryon aslýnda
ayný isimdir ve aradaki fark lehçeden kaynaklanmaktadýr (Daat Mikra). Her iki isim de, o
dönemdeki baþka halklara ait arkeolojik buluntularda geçmektedir.
Ýleride Hermon için ayrýca Sion isminin de
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þekliyle “{her[hangi] bir} kiþi” anlamýnda deðerlendirir ve ifadeyi “Refaim’den her birinin
amasýyla” þeklinde açýklar – ki bu da, Raþi’nin
açýklamasýyla paralel olabilir; ne de olsa Og da bu
ulustandýr. Sforno ayný zamanda þunu ekler: Bu
kiþiler dev cüsseli olduklarýna göre, bu ama, standart ama ölçüsünden belki de kat kat büyüktür –
ki bu da Og’un boyunun çok yüksek olduðunu
ima eder. Ama buna raðmen onun ýrký, Amon
ulusuna maðlup olmuþtur (2:21).] Benzer þekilde
“kralýn [yani Og’un] amasýyla” (Targum Onkelos).

Uzunluðu dokuz ama, geniþliði de dört amadýr
– Rambam, kaba bir hesapla bir yataðýn, sahibinin boyundan üçte bir daha uzun olduðunu
söyler. Burada standart ama ölçüsünün kullanýldýðý düþünülürse Og’un 6,75 ama boyunda
olduðu sonucuna varýlabilir. Amanýn günümüzdeki karþýlýðý hakkýnda 48-60cm. arasýnda
görüþler söz konusu olduðuna göre, Og’un boyu,
yaklaþýk 3,20-4m. civarýnda olabilir – yani normal boyda bir insanýn iki katý (krþ. Rambam,
More Anoevohim 2:47). Ama yukarýdaki açýklamalardan anlaþýldýðý kadarýyla, bu, tüm görüþler
arasýndaki minimum ebattýr ve örneðin Raþi’nin
görüþü doðrultusunda burada standart deðil de,
bundan çok daha uzun olan Og’a ait amadan
bahsediliyorsa, Og’un muazzam bir cüsseye sahip
olduðu görülmektedir.

Ýbn Ezra ise bu görüþe þu sebeple karþý çýkar: Tora
bize Og’un gerçek ölçülerini hiç açýklamýþ
deðildir. Ve eðer Og’un þahsi amasýndan
bahsediliyorsa Tora bize ne öðretmektedir? Og’un
bir amasýnýn uzunluðunu bilmedikten sonra
yataðýnýn ölçülerinin bu ama cinsinden verilmesi
bize Og’un gerçek ebatý konusunda hiçbir bilgi
saðlamayacaktýr. Yine eðer gerçekten Og’un
amasýndan bahsediliyorsa ve böylece yataðýn
uzunluðu olarak verilen 9 ama ayný zamanda
Og’un boyunun yaklaþýk uzunluðuysa, bu, Og’un
vücudunun insan vücudunun normal oranlarýyla
hiç uyuþmadýðýný gösterir. Zira boy uzunluðu,
dirseðinden orta parmaðýnýn ucuna olan uzaklýðýn 9 katý olan insan yoktur [böyle biri, boyuna
göre çok kýsa kola sahip olurdu]. Bu nedenlerle
Ýbn Ezra burada standart ama ölçüsünden
bahsedildiði görüþündedir. [Ama belki de Raþi,
pasukta Og’un amasýndan bahsedildiðini
söylerken, tam olarak bu orantýsýzlýða dikkati
çekmeyi amaçlamýþtýr. Belki de Og bizim
bildiðimiz normal orantýlý bedene sahip insanlardan deðildi ve farklý beden yapýsý olan biriydi!]
Raþbam da burada standart amadan bahsedildiði,
ancak burada Og’un “beþiðinin” ölçüleri verildiði
için küçük bir çocuðun deðil de yetiþkin birinin
amasýnýn kullanýldýðýný vurgulama amacýyla
“adam-amasý” dendiði görüþündedir.

Gilad daðýnýn yarýsý – Daðlýk Gilad bölgesi,
doðu-batý doðrultusunda akan Yabok ýrmaðý
tarafýndan ikiye bölünür. Bunun güneyinde kalan
yarýdan bahsedilmektedir (bkz. p. 16 ve Yeoþua
12:2). Sihon topraklarýnýn kuzey sýnýrý da Yabok
ýrmaðýydý.

Ramban ise buradaki Ýþ sözcüðünü “büyük insan”
olarak anlar ve ifadeyi “en büyük cüsseli insanýn
amasýna göre” þeklinde açýklar.

Reuveni ve Gadi – Gilad’ýn kuzey yarýsý yarýMenaþe (s.p.), güney yarýsýnýn kuzey kýsmý Gad’a,
güney kýsmý da Reuven’e verilmiþtir.

12-20. Reuven, Gad ve yarý-Menaþe
Kabilelerinin Paylarý. Bkz. Bamidbar Perek 32.
12. Bu topraklarý – p. 8’de sözü geçen “Yarden’in
[doðu] yakasýndaki, Arnon ýrmaðýndan Hermon
daðýna kadar topraklarý” (Raþi).
Pasuðun alternatif bir çevirisi þöyle de olabilir:
“Ve o zaman, Arnon ýrmaðý üstündeki Aroer’den
[baþlayarak] miras aldýðýmýz bu topraklarý, Gilad
daðýnýn yarýsý ile þehirlerini, Reuveni ve Gadi
[kabilelerine] verdim” (Saadya Gaon, Ramban).
Üstündeki – Yani “kýyýsýndaki”.
Aroer’den [baþlayarak] – Burasý Sihon’dan alýnan topraklardýr.
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Çünkü Refaim’den arta kalanlardan geriye yalnýz Baþan kralý Og kalmýþtý. Ýþte, yataðý
demir bir yatak – Amon-oðullarýnýn Raba [þehrindedir]; adam-amasýna göre, uzunluðu
dokuz ama, geniþliði de dört amadýr.
12
Ve o zaman, bu topraklarý miras aldýk. Arnon ýrmaðý üstündeki Aroer’den [baþlayarak] Gilad daðýnýn yarýsý ile þehirlerini, Reuveni ve Gadi [kabilelerine] verdim.
11. Çünkü – Konunun gidiþatý içinde “çünkü”
sözcüðü garip durmaktadýr. Ancak Tora burada
“Og, Nefilim’in bir devamý olan Refaim soyuna
mensup biri olduðuna göre, nasýl olup da Emori
kralý oldu?” sorusuna cevap vermektedir. “Çünkü
Refaim ýrkýndan geriye sadece o kalmýþtý ve
Refaim ýrkýna özgü kuvveti ile dev cüssesi
nedeniyle Emoriler onu kral seçmiþlerdi”
(Sforno; Daat Mikra). Raþbam’a göre ise buradaki “çünkü” sözcüðü ve ardýndan gelenler,
Tanrý’nýn Moþe’ye neden “çekinme ondan” dediðine açýklýk getirme amacýndadýr. Og Refaim’den
geriye kalan son üyedir, ama yine de Refaim
ýrkýnýn tüm dehþet salan özelliklerine sahiptir. Bu
nedenle Moþe’nin ondan korkmasýna bir bakýma
yer vardýr.
Ramban ise bu pasuðu þöyle açýklar: “Og
Emoriler’in kralýdýr, çünkü onlar onu kral seçmiþlerdir; ama aslýnda kendisi Emori deðil,
Refaim ulusuna mensuptur ve bu ulusun son üyesidir.”
Refaim’den arta kalanlardan geriye – Refaim
ulusu ilk büyük yenilgiyi Kedorlaomer liderliðindeki ittifak karþýsýnda almýþtýr (Bereþit 14:5). Bu
savaþ sonrasýnda kalanlar “Refaim’den arta kalanlar”dýr. Og da bunlardan biri olduðu için “kurtulabilen kiþi” olarak adlandýrýlmaktadýr (bkz.
Bereþit 14:13 açk.). Bazýlarýna göre Og, Refaim
ulusunda o savaþtan kurtulabilen “tek” kiþidir.
Öte yandan pasuk uzun bir ifadeyle “arta kalanlardan geriye yalnýz Baþan kralý Og kalmýþtý”
dediðine göre, tek kurtulan o deðildir. Nitekim
Tora biraz yukarýda Refaim’in Amon ulusu
karþýsýnda yenilgiye uðradýðýný belirtmiþti.
Dolayýsýyla “arta kalanlar” da bu savaþta yok
olmuþ, geriye, Refaim ulusunun hayattaki tek
temsilcisi olarak yalnýz Og kalmýþtýr [Tora Og’un
oðullarýndan da bahsetmektedir (bkz. Bamidbar
21:35); ama olasýlýkla Og “normal” kadýnlarla
evlendiði için, kendi çocuklarý artýk kendisi gibi
Refaim ýrký özelliklerini taþýmýyordu].
Ýþte – Ýbranice Ýne. Ya da bu baðlamda “nitekim”.
Bu, söylenenlere kanýt getirme amaçlý bir kullanýmdýr: “Baþan kralý Og, Refaim’den arta kalan
bir kiþiydi; nitekim iþte yataðýnýn ölçüleri ve
hammaddesi de bunu kanýtlýyor.”

Yataðý – Ýbranice Eres. Raþbam’a [ve onu takiben
Daat Mikra’ya] göre “beþiði”. Ona göre Tora burada Og’un bebekken konduðu beþikten bahsetmektedir. Og küçükken bile olaðandýþý ebattaydý
ve normal ahþap beþik onu taþýyamadýðý için kendisine demirden bir beþik yapýlmýþtý. Bu beþik de,
küçükken bile olaðandýþý cüsseye sahip olduðunun bir hatýrlatýcýsý olarak Tora’nýn anlattýðý
dönemde, halen, onun doðduðu yer olan Raba
þehrinde korunmaktadýr.
Baþka otoriteler (ör. Ramban) ise çeviriyi “yatak”
þeklinde yaparlar ve bu yataðýn demirden yapýlmasýnýn nedenini de ayný þekilde açýklarlar.
Amon-oðullarýnýn Raba [þehri] – Ýbranice
Rabat Bene Amon. Krþ. Yeoþua 13:25. Ya da
“Rabat”, krþ. Þemuel II 12:26, Yirmeyau 49:2,
Yehezkel 21:25.
Günümüzde Ürdün’ün baþkenti olan Amman
þehrinden bahsedilmektedir. Romalýlar zamanýnda burasý Filadelfiya olarak isimlendirilirdi
(Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý 1:6:3).
Septuaginta bunu [Yunanca] akra – “ana þehir” ya
da “kale” þeklinde çevirir.
Anlaþýldýðý kadarýyla burasý Amon ulusunun da
baþkentiydi ve Amoniler Refaim’i yenilgiye
uðratýp bu bölgeleri ele geçirdiklerinde, ne kadar
güçlü ve cüsseli bir ulusu maðlup ettiklerinin bir
iþareti olarak Og’un yataðýný korumuþlardýr. Bu
da pasuða þöyle bir bakýþý mümkün kýlmaktadýr:
“Geriye kalan tek üye Og dýþýnda, Refaim’den
arta kalanlarýn hepsini Amoniler imha etmiþlerdi. Ve iþte, bu ýrkýn ne kadar dev cüsseli olduðunun kanýtý da Og’un ele geçirilen ve Rabat BeneAmon’da tutulan yataðýdýr...” (Ramban).
Adam-amasýna göre – Ama, kolun dirsekten
orta parmak ucuna kadar olan kýsmýdýr ve “ama”
ölçüsü de buna göre ölçülür. Raþi, tanýmýn böyle
olmasýndan yola çýkar ve “Tora eðer standart ama
ölçüsünden bahsediyorsa, sadece ‘ama’ denmesinin yeterli olduðu, ‘adam’ sözcüðüne gerek
olmadýðý” düþüncesiyle, buradaki ölçülerin, özellikle “adamýn” yani pasukta sözü geçen dev adam
Og’un amasýna göre verildiði görüþünü benimser.
[Sforno da buradaki “Ýþ – Adam” sözcüðünü
birçok yerdeki (ör. bkz. Vayikra 19:3 açk.)
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kýsmýnýn Reuven ve Gad’a, kalanýnýn da Menaþe
kabilesinin yarýsýna verildiði söylenmiþti. Bu iki
kabilenin kuzey sýnýrý Gilad bölgesinin ortasýnda
bir yerlerden baþlayacak, güneyde Arnon
ýrmaðýnýn biraz ötesine (s.a.) kadar inecektir.
Vadinin içini ve [ötedeki] sýnýr þeridini – Yani
vadinin tümü ile vadinin ötesinde bir sýnýr þeridini (Raþi). Tam çeviriyle “…sýnýrýný”.
Tora “vadinin içi” demektedir, zira vadi bazý bölgelerde geniþtir ve içinde bir þehir bile vardýr
(bkz. 2:36; Daat Mikra).
Amon-oðullarý sýnýrý[ný teþkil eden] – Bkz.
2:37 ve Yeoþua 12:2. Yabok, Amon’un kuzeybatý
sýnýrýný iþaretler.
Irmak Yabok’a kadar uzanýr – Bkz. Bereþit
32:23, Bamidbar 21:24. Bir görüþe göre bu ifade
kuzeydeki sýnýrý tanýmlamaktadýr. Nitekim
kuzeyde sýnýrýn “Gilad’ýn ortasýnda bir yerden”
baþladýðý söylenmiþ ama burasýnýn neresi olduðu
açýklanmamýþtý. Bu görüþ doðrultusunda, Reuven
ve Gad kabileleri için kuzeydeki asýl sýnýr
burasýdýr (Daat Mikra).
Diðer bir görüþe göre ise burada doðudaki sýnýr
belirtilmektedir. Yabok, doðudan batýya akan bir
ýrmaktýr ve Tora “ýrmak Yabok” demekle,
Yabok’un doðduðu noktayý kastetmektedir (Rabi
David Tsvi Hoffman).

tildiði gibi, bu sözcük ayný zamanda “sýnýrýn
çevirdiði bölge”yi de kasteder. Burada da öyledir
ve “þerit” anlamýndadýr (krþ. Raþi; bkz. s.a.).
Kineret’ten – Bkz. Bamidbar 34:11. Günümüzde
Teverya gölü olarak da bilinen Kineret gölünün
güney kýyýsý, Arava adlý bölgenin kuzey ucunu
teþkil eder. Arava buradan baþlar ve Ölü Deniz
yönünde güneye doðru devam eder. Moþe burada
Reuven ve Gad kabilelerinin batý sýnýrýný açýklamaktadýr. Arava þeridi, bu hatta güneye doðru
inen Yarden nehri ile birlikte bu kabilelerin batý
sýnýrýný oluþturacaktýr.
Bunun yanýnda, Kineret, Naftali kabilesine ait
bir þehirdi (bkz. Yeoþua 19:35) ve Kineret
gölünün ismi de olasýlýkla bu þehirle baðlantýlýdýr
[ya da tam tersi]. Kineret þehri, Kineret gölünün
güney kýyýsýnda, Yarden’in biraz batýsýnda kalýr.
Moþe burada, Gad kabilesinin asýl topraklarý
Yarden’in doðusunda olmasýna raðmen, batý
sýnýrýnýn, Yarden’in batý kýyýsýna taþtýðýný söylemektedir. Bu taþma, Yarden’le Kineret þehri
arasýndaki mesafe geniþliðinde olan ve Yarden’e
paralel olarak güneye inen kýyý þeridi kadardýr.
Böylelikle, önceki “Yarden ile [onun batýsýndaki
kýyý] þeridi” ifadesiyle ayný zamanda bu da kastedilmektedir (Raþi).

Yarden – Ürdün nehri.

Reuven ve Gad kabilelerinin aldýklarý topraklarýn
tümü Sihon’un krallýðýndan ele geçirilenlerdir.
Bunun kuzeyinde olup Menaþe kabilesinin bir
kýsmýna verilen Gilad bölgesinin geri kalaný ise
Og’un topraklarýdýr.

[Batýsýndaki kýyý] Þeridi – Ýbranice Gevul. Tam
anlamýyla “sýnýr”. Ancak çeþitli vesilelerle belir-

Arava denizi – Bkz. 4:49, Yeoþua 3:16 ve 12:3,
Melahim II 14:25. Buradan anlaþýldýðý üzere

17. Arava – Bkz. 1:1.
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Gilad’ýn kalanýyla, Og’un krallýðý [olan] tüm Baþan’ý, Menaþe kabilesinin yarýsýna
verdim. Baþan’ýn tümü [dâhilinde] bütün Argov bölgesi – [iþte] Refaim ülkesi olarak
adlandýrýlan [topraklar] budur.
14
Menaþe-oðlu Yair, Geþuri ve Maahati sýnýrýna kadar tüm Argov bölgesini aldý.
Baþan’da [yer alan bu topraklara] kendi ismiyle Yair-köyleri adýný verdi; [buralarý] bu güne
kadar [da bu þekilde anýlmakta].
15
Mahir’e de Gilad’ý verdim.
16
Reuveni ve Gadi [kabilelerine] ise, [kuzeyde] Gilad’dan [güneyde] Arnon ýrmaðýna
kadar, vadinin içini ve [ötedeki] sýnýr þeridini verdim. [Burasý] Amon-oðullarý sýnýrý[ný
teþkil eden] ýrmak Yabok’a kadar [uzanýr.
17
Batý sýnýrý da] Arava ile Yarden ve [onun batýsýndaki kýyý] þerididir. [Böylece söz
konusu bölge,] Kineret’ten Arava denizi [olarak da bilinen] Ölü Deniz’de uçurumun
þelalelerinin altýna kadar [uzanan batý sýnýrýndan baþlayýp] doðuya [yayýlan bölgedir].
13. Gilad’ýn kalaný – Yabok’un kuzeyi.
Tüm Baþan’ý – Bkz. p. 10.
Baþan’ýn tümü [dâhilinde] – Argov bölgesi
Baþan topraklarýnýn içindedir (Daat Mikra).
Refaim ülkesi ... budur –Daha önce de “Refaim
ülkesi” olarak adlandýrýlan iki farklý bölgeden
bahsedilmiþti (2:10-11, 2:20). Ancak oralarý
gerçek Refaim ülkesi deðildi, sadece çeþitli sebeplerden dolayý böyle anýlýyordu. Avraam’a vaat
edilen asýl yer ise, oralarý deðil, gerçek Refaim
ülkesi olan bu bölgelerdir (Raþi; bkz. Bereþit
15:20). Tam çeviriyle “o Refaim ülkesi olarak çaðrýlýr”.
14. Menaþe-oðlu Yair – Bu kiþi gerçekte Yeuda
kabilesi mensubudur. Bkz. Bamidbar 32:41 açk.
Geþuri – Bu, olasýlýkla Aram’ýn oðlu Geter’in
(bkz. Bereþit 10:23) soyundan türemiþ bir Arami
halkýdýr (krþ. Þemuel II 15:8). Baþkalarý bunlarý
Girgaþiler ile özdeþleþtirir (Septuaginta; krþ.
Bereþit 10:6 ve 15:21, Yeoþua 3:10). Daha sonralarý Geþur þehrinde ikamet ederek (Yeoþua
12:5, 13:11, Þemuel II 3:3), Bene-Yisrael ile birlikte yaþamýþlardýr (Yeoþua 13:13).
Geþuri topraklarý Gilad’la Hermon arasýnda, bu
bölgenin özellikle Kineret’in doðu ve kuzeydoðusunda kalan kýsmýdýr. Bazýlarý burayý,
günümüzdeki Jaulan (Golan), ya da onun
doðusundaki Jisre ile tanýmlar. Antik kaynaklar
bu yeri Kirva olarak tanýmlamýþtýr (Targum
Yonatan; krþ. Talmud – Þabat 45b).
Maahati – Maaha, Avraam’ýn kardeþi Nahor’un
oðullarýndan biridir (Bereþit 22:24). Dolayýsýyla
Maahatiler de bir Arami halkýdýr. Maaha kenti, Aram
Tsova (Þemuel II 10:9) olarak bilinen, Suriye’nin
Halep þehrinin yakýnlarýndaydý. Ayrýca bkz. Þemuel II
20:14, Melahim I 15:20. Bkz. Bereþit 22:24 açk.

Sýnýrýna kadar – Çeviri bu þekilde yapýlýrsa bu
topraklarýn alýnmadýðý sonucuna varýlabilir. Ama
eðer anlam “bölgesine kadar” ise, bu uluslarýn bölgesinden bir kýsmýn ele geçirilmiþ olmasý da olasýdýr.
Aldý – Yani “ele geçirdi” (bkz. Bamidbar 32:41).
Baþan’da [yer alan bu topraklara] – The Living
Torah. Tam çeviriyle “onlara kendi ismiyle,
Baþan’a, Yair köyleri adýný verdi, bu güne kadar.”
Yair köyleri – Ya da Ýbranice ismiyle Havot Yair.
Yair’in daha önce Gilad topraklarýnda ele
geçirdiði baþka köyler de vardýr ve oralara da ayný
ismi vermiþtir (Bamidbar 32:40-41). Dolayýsýyla
anlaþýlan, biri Gilad’da diðeri de Baþan’da olmak
üzere iki tane Havot Yair vardýr (Daat Mikra).
Burada kullanýlan [tekil] Hava sözcüðü, bazýlarýna göre köy, bazýlarýna göre de, etrafý taþ duvarlarla çevrili bir çadýr-kenti ifade eder (a.k.).
Bu güne kadar – Yani Moþe’nin bu sözleri
söylediði güne kadar. Bamidbar 32:42’de
Novah’ýn da Kenat ve çevresini alýp buraya kendi
ismini verdiði söylenmiþ, ama bu ismin kabul
görmediði ima edilmiþti (bkz. o.a.). Anlaþýldýðý
kadarýyla, Moþe burada “bu güne kadar” demekle,
Novah’tan farklý olarak, Yair’in verdiði ismin
kabul gördüðünü ima etmektedir (Hirsch).
15. Mahir’e – Ya da “Mahir ailesine”. Yeoþua
13:31’e bakýlýrsa, daha doðrusu “Mahir’in ailesinin
bir kýsmýna” (Daat Mikra). Mahir, Menaþe’nin tek
oðlu olduðuna göre aslýnda Menaþe kabilesinin bir
kýsmýndan bahsedilmektedir (a.k.).
Gilad’ý – Gilad’ýn kuzey yarýsýný (bkz. p. 13).
Burayý onlar fehettikleri için Moþe buralarý
onlara vermiþtir (a.k.).
16. Gilad’dan – Yani “Gilad’ýn ortasýnda bir yerlerden”. Zira p. 12’de Gilad’ýn yarýsýnýn, yani bir
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Emret k.b.). Emrin aslý sýradaki pasuktaki
“onlardan korkma” sözleridir.
Gözlerin görüyor – “Bunu baþkasýndan duymuþ
deðilsin, hepsine bizzat tanýk oldun.”
Geçeceðin – “Ýçine girmek üzere Yarden’i
geçeceðin.”
Tüm krallýklara – Erets-Yisrael’in içindeki otuz
bir krallýk (bkz. Yeoþua 12:9-24).
Sizin için savaþan O’dur – “Ne savaþ öncesinde
korkun, ne de zafer sonrasýnda böbürlenin.”
œ Peraþanýn sonuyla birlikte Moþe’nin konuþmasýnýn, çölde geçen kýrk yýlda gerçekleþen
olaylar hakkýndaki özeti içeren kýsmý da son
bulmaktadýr.
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3:18-21

18

O zaman size [Reuven ve Gad kabileleri,] þöyle emrettim: “Tanrýnýz Aþem, bu
topraklarý size onu miras edinmeniz için verdi. Tüm savaþçýlar, seferber halde kardeþleriniz
Bene-Yisrael’in önüne geçin.
19
Yalnýz kadýnlarýnýz, çocuklarýnýz ve sürüleriniz – çok sürünüz olduðunu biliyorum –
size verdiðim þehirlerinizde oturacaklar.
20
[Ama savaþçýlarýnýz,] Aþem, kardeþlerinize [de] sizin gibi rahatlýk saðlayana ve onlar
da Tanrýnýz Aþem’in onlara Yarden’in ötesinde vermekte olduðu Ülke’yi miras alana kadar
[savaþacak]. Hepiniz, size vermiþ olduðum mirasýnýza [ancak o zaman] döneceksiniz.”
21
O zaman Yeoþua’ya da þöyle emrettim: “Tanrýnýz Aþem’in bu iki krala yaptýðý her þeyi
gözlerin görüyor. Tanrý, geçeceðin [Ülke’deki] tüm krallýklara da aynýsýný yapacak.
22
Onlardan korkma! Çünkü Tanrýnýz Aþem – sizin için savaþan O’dur.”
Arava denizi, Ölü Deniz’in baþka bir ismidir.
Bu, Ölü Deniz’in, Yarden’in ona döküldüðü
noktasýnýn hemen batýsýnda yer alan bir koy da
olabilir (The Living Torah). Rabi Naftali Tsvi
Yeuda Berlin’e göre Sedom’un tersyüz edilmesine
kadar burasý, Arava bölgesinin ismiyle “Arava
denizi” olarak bilinirken, bunun ardýndan “Tuz
denizi” (bkz. s.a.) olarak anýlmaya baþlamýþtýr. Bu
bölgeler Bene-Yisrael için yeni yerler olduðu için
Moþe onlarý farklý þekillerde tanýtmaktadýr.
Ölü Deniz – Ýbranice Yam Amelah: “Tuz Denizi”.
Yani Lût gölü.
Uçurumun þelalelerinin – Ýbranice Aþdot
Apisga. Burasý Reuven ve Gad’a verilen topraklarýn güney ucudur. “Uçurum” olarak
çevirdiðimiz ve tam anlamý “doruk” olan sözcük
Pisga’dýr (bkz. Bamidbar 21:20). Bu, bir özel isim
de olabilir. Nitekim Pisga, Ölü Deniz’in kuzey
kýyýsýndaki bir þehrin de ismidir (krþ. Yeoþua
13:20). “Þelaleler” olarak çevrilen sözcük, “ivintiler” ya da “[suyolu için] iniþler, dökülüþler” anlamýna gelebilen Aþdot’tur. Bkz. Bamidbar 21:15 açk.,
Eþed Anehalim.
18. Size [Reuven ve Gad kabileleri] – Moþe
tüm halka hitap ediyor olmasýna karþýn (bkz.
1:1), bu noktadaki sözleri özellikle Reuven ve
Gad kabilelerine yöneliktir (Raþi; Ýbn Ezra).
Moþe burada bu kabilelere [ve belki de onlarla
birlikte Yarden’in doðu yakasýnda pay alan yarýMenaþe kabilesine] daha önce varýlan antlaþmadaki þartlarý hatýrlatmaktadýr (Bamidbar
32:29-32): “O zaman – istediðiniz topraklarý size
verdikten sonra – anlaþmanýn koþullarýný yerine
getirmenizi emrettim.”
Miras edinmeniz için – Yarden’in doðu yakasýndaki topraklar iki buçuk kabileye ebedi miras
olarak verilmiþtir.

Seferber – Ýbranice Halutsim. Alternatif olarak
“silahlý”, “özel bir kuvvet olarak” (bkz. Bamidbar
31:3 açk.; Bamidbar 32:17).
Bene-Yisrael’in önüne geçin – Moþe sadece
savaþa onlarla gitmelerini söylemek isteseydi
“kardeþleriniz Bene-Yisrael’le birlikte” derdi
(Mizrahi; Sifte Hahamim). Özellikle “önüne geçin”
demektedir. Buna göre Reuven ve Gad
savaþçýlarý savaþlara öncü birlikler olarak katýlacaklardý. Bu savaþçýlar özellikle gözüpek ve güçlü
olduklarý için ön saflarda savaþmýþlar ve düþmana
þiddetli darbeler indirmiþlerdir (Raþi). Moþe de
onlarý kahramanlýklarýyla mübarek kýlmýþtýr (bkz.
33:20).
19. Çok sürünüz olduðunu biliyorum –
Moþe’nin bu sözleri, bu kabilelerin söz konusu
topraklarý isterken öne sürdükleri “sürülerimiz
çok” gerekçesini kabul edilir bulduðunu
göstermektedir (Daat Mikra). Alternatif olarak
bu sözlerde iðneleme imasý da olabilir. Bu
kabileler Erets-Yisrael’deki paylarýný, sürülerini
otlatma gibi maddi endiþelerle deðiþ-tokuþ
etmiþlerdir. Moþe bu yüzden onlarý bu sözlerle
üstü kapalý eleþtirmektedir (Meam Loez).
20. Sizin gibi rahatlýk saðlayana – Yani “size
saðladýðý gibi, huzur içinde yaþayacaklarý ebedi
miras niteliðindeki topraklar saðlayana” (a.k.).
21. O zaman – “Tanrý bana Yisrael’i yönetmesi
için Yeoþua’yý atamamý söylediði zaman” (Daat
Mikra; bkz. Bamidbar 27:22-23).
Emrettim – Aslýnda bu bir emir deðil teþviktir.
Nitekim “emretme” fiili [genel olarak “zorlama”,
ya da özelde, zorlamanýn yumuþak þekli olan]
“teþvik” anlamý içerir (krþ. Vayikra 6:2 açk.,
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23
12:13 ve 27:15-16) (Sifre 26; Raþi). [Bamidbar
12:13’teki açýklamalarýmýzda benzer bir örneðin
Þemot 6:12’de de olduðu söylenmiþti. Ancak
Moþe orada, Bene-Yisrael’in kurtarýlýp kurtarýlmayacaklarý konusunda “bilgi” istemiþtir.
Bahsedilen “üç yerde” ise cevap beklentisi, ettiði
“dua” hakkýndadýr (Gur Arye).]
Sözcüðün “diyerek” þeklindeki diðer anlamý da
Moþe’nin duayý dudaklarýyla telaffuz ettiðine
iþaret eder (Rabenu Behaye). Bu genel olarak
dua ederken yapýlmasý gereken bir þeydir. Kiþi
sadece düþünce ile dua etmemeli, aðzýndan
sözcükleri tek tek çýkarmalýdýr.
Midraþ burada Moþe’nin gelecekteki tüm
Yahudiler’e bir mesaj verdiði açýklamasýnda
bulunur. Moþe bu mesajýnda onlara “þöyle
demektedir”: Tanrý Ülke’nin bana kapalý
olduðunu birkaç kez söylemiþ olmasýna raðmen
ben dua etmekten kendimi almadým. Ayný þekilde siz de, Tanrý’nýn merhametinden hiçbir
zaman ümidinizi kesmeyin, çünkü gözyaþý
kapýlarý hiçbir zaman kapanmaz (The Artscroll
Chumash – Stone Edition). Tanrýsal karar açýksa
bile, içten bir dua Tanrý Katý’ndaki her türlü kötü
kararý iptal etme gücüne sahip olabilir.
Yalvarmýþtým – Ýbranice Vaethanan. Ya da “niyaz
etmiþtim”; “yakarmýþtým”. Moþe’nin burada
“Vaetpalel – Dua Ettim” yerine bu sözcüðü tercih
etmesi bir mesaj içerir. Sözcüðün kökü, “lûtfetmek”, “bahþetmek” anlamýna gelen Hanan’dýr
(krþ. Þemot 34:6: “Hanun – Lütufkâr”).
Dolayýsýyla Moþe’nin yakarýsý “hakkýmý ver”
deðil, “bana lütufta bulun; isteðimi hak ettiðimin
karþýlýðý olarak deðil, Kendin’den bir hediye
olarak ver” þeklindedir. Nitekim Tanrý daha önce
Moþe’ye, “Kime acýmak/lütuf göstermek istersem
ona acýr/lütuf gösterir (Vehanoti), kime merhamet
etmek istersem ona merhamet ederim” (Þemot
33:19) demiþtir; yani Moþe’nin isteðini bu þekilde
dile getirmek için gereken dayanaðý vardýr (bkz.
Þemot 33:19 açk.).
Moþe’nin bu davranýþý tüm tsadiklerin ortak
yanýdýr. Tsadikler büyük liyakate sahip olduklarý
ve böylece bu liyakate karþýlýk istekte bulunabilecek durumda olduklarý halde, isteklerinin
liyakatlerinin karþýlýðý olarak deðil, Tanrý’nýn bir
hediyesi olarak verilmesi yönünde dua ederler

[“Hinam – Karþýlýksýz/Bedava” sözcüðü de Hanan
köküyle baðlantýlýdýr – hepsi “Hen – Özel Beðeni”
sözcüðüyle akrabadýr] (Midraþ – Tanhuma 3; Raþi;
Gur Arye). Tsadiklerin liyakatlerini öne
sürmemelerinin bir nedeni, büyük tevazularý
sonucunda, yaptýklarýnýn gerçekte bir karþýlýðý
hak edecek kadar önemli olmadýðýný düþünmeleridir (Ýmre Þefer). Bir baþka neden de,
liyakatleri karþýlýðýnda alacaklarý ödülün tümünü
Gelecek Dünya’da almak istemeleridir (Mesiah
Ýlemim).
Ýbranice’de duayý ifade eden toplam on farklý fiil
vardýr ve her biri farklý türde bir duayý tanýmlar.
Vaethanan bunlardan biridir (Sifre 26; Raþi) ve
fakir bir kiþinin dilenmesine benzeyen türdeki
duadýr (bkz. Miþle 18:23; Levuþ Aora; Þaare
Aaron). Targum Yonatan’daki çeviri “dua edip merhamet diledim” þeklindedir.
Hahamlarýmýz, Moþe’nin, Erets-Yisrael’e girmesine izin vermesi için Tanrý’ya toplam 515 dua
ettiðini öðretirler. Bu, Vaethanan sözcüðünün
sayýsal karþýlýðýdýr (Daat Zekenim). Dolayýsýyla
normal “dua etmek” sözcüðü yerine bunun kullanýlmasýnýn bir amacý da Moþe’nin ettiði çok
sayýda duaya tek kelimeyle iþaret etmek olabilir.
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3:23

Vaethanan
[6. Moþe’nin Duasý]
23

O zaman Tanrý’ya þöyle yalvarmýþtým:

œ Moþe’nin duasý. Moþe önceki peraþanýn
sonunda Erets-Yisrael’e giriþte liderliði Yeoþua’nýn
yapacaðýný söylediði için, buradaki sözlerine, kendisinin de Erets-Yisrael’e girebilmek üzere ettiði
duadan bahisle baþlamaktadýr. Bu duadan,
Moþe’nin Erets-Yisrael’e girmeyi ne kadar çok
istediði kolayca anlaþýlabilir. Ýbn Ezra’ya göre
Moþe’nin bu sözleri, özellikle Erets-Yisrael’e
yönelik sevgiyi pekiþtirme amacýyla kaydedilmiþtir. Ülke sevgisi, mitsvalarýn uygun bir þekilde yerine getirilmesinde de etkili olabilecektir.
Mitsvalara sýrt çevirmenin bu Ülke’yi kaybetmekle sonuçlanabileceði bilinci, halk için
Tanrý’ya ve Tora’ya baðlýlýk yönünde önemli bir
motivasyon kaynaðýdýr.
23. O zaman – “Sihon ve Og’u maðlup ettiðimiz
zaman”. Moþe, Tanrý’nýn bu baþarýyý kendisine
saðladýðýný ve bu topraklarý Reuven ve Gad
kabilelerine þahsen verebildiðini görünce, EretsYisrael’e girmesi konusundaki kararýn iptal
edilmiþ olabileceði ümidine kapýlarak dualarýný
sýklaþtýrmýþtýr (Sifre 26; Sifre, Pinehas 134; Raþi).
Ancak yanýlmýþtýr, zira Tanrý, Moþe’ye EretsYisrael’e giremeyeceðini söylemiþtir – oraya
gelmeden önce zaferler kazanýp toprak elde edemeyeceðini deðil. Moþe’nin böyle bir ümide
kapýldýðý bir baþka olay da Bamidbar kitabýnda
anlatýlmýþtý (bkz. 27:12-14 açk.).
Ramban da bu duanýn Sihon ve Og zaferinin
ardýndan edildiði görüþündedir. Bamidbar
kitabýnda anlatýlanlara göre, Tanrý bu olayýn
ertesinde Moþe’ye daða çýkýp Erets-Yisrael’i
görmesini ve sonra öleceðini söylemiþ (Bamidbar
27:12), sonra Moþe bir halef belirlenmesi için
dua etmiþ (Bamidbar 27:15), Tanrý da ona
Yeoþua’yý atamasýný söylemiþtir (Bamidbar
27:18). Ýþte Moþe burada, halef isteðinden önce,
Erets-Yisrael’e giriþini yasaklayan kararýn iptali
için tekrar dualar ettiðini söylemektedir. Bu,
Bamidbar’daki konu içinde açýkça verilmemiþ bir
ayrýntýdýr. Moþe, burada sözünü ettiði dualarýný
iþte o zaman etmiþ, ancak Tanrý ona tekrar olumsuz yanýt verince Yeoþua seçilmiþtir. Aþaðýda (p.
28) Moþe bunu da hatýrlatmaktadýr. Olayýn
anlatýldýðý yerde Moþe’nin sadece kabul edilen

[yani halef seçimi hakkýndaki] duasýndan
bahsedilmiþ, [Erets-Yisrael’e girmesine izin verilmesine dair] reddedilen duasýna ise
deðinilmemiþtir. Moþe halka yaptýðý son konuþmanýn bu noktasýnda, reddedilmiþ olan bu
duadan bahsederek, þahsen Erets-Yisrael için ne
büyük bir özlem ve istek duyduðunu halkýn
bilmesini saðlamýþtýr – ki bu da, konuþmasýnýn
ana konusu olan eleþtiri, ikaz ve nasihatlerin bir
parçasýdýr.
Alternatif olarak “Tanrý sizin yüzünüzden bana
öfkelendiðinde…” (bkz. 1:37). Bu görüþe göre,
Moþe, Tanrý “kayadan su çýkan yerde” onu
cezalandýrýp Erets-Yisrael’e giremeyeceðini bildirdiðinde hemen ettiði dualardan bahsetmektedir.
Moþe önceki peraþanýn sonunda Yeoþua’ya liderlikle ilgili emir verdiðini anlatmýþ olduðundan,
liderliði neden Yeoþua’ya býrakmak zorunda
kaldýðýný tekrar hatýrlatmaktadýr: “Yeoþua’ya
emir verdim, çünkü sizinle ben deðil o gidecek.
Ben ise… bu kararý deðiþtirmek için çok dua
etmiþtim; çünkü Tanrý’nýn büyüklüðünün sýnýrý
ve hesabý yok. Her gün yepyeni harikalar yapýyor
ve ben buna Erets-Yisrael’de de tanýk olmak istiyordum. Ama O kabul etmedi; aksine, sizin
yüzünüzden bana kesin tavýr koydu… (p. 26),
liderlik konusunda Yeoþua’ya talimat vermemi
emretti (p. 28). Bana da Yeoþua’ya emir vermekten, onu görevlendirmekten (Bamidbar 27:23)
ve onu cesaretlendirmekten baþka yapacak bir
þey kalmadý (p. 21-22)” (Ýbn Ezra; Piruþ Al Ýbn
Ezra; krþ. Ramban).
Þöyle – Ýbranice Lemor. Tam çeviriyle “diyerek”
ya da “demek için / söylemek için”. Kullanýldýðý her
yerde, sözcük bu anlamýnýn gerektirdiði þekilde,
söylenen sözlerin baþkalarýna da aktarýlmasý
gerektiðini belirtir. Ancak burada bu anlamda
olamaz; zira Moþe, Tanrý’ya dua etmektedir ve
Tanrý’nýn bu duayý bir baþkasýna aktarmasý söz
konusu deðildir. Bu bakýmdan Lemor sözcüðünün
kullanýlmasý, Moþe’nin Tanrý’dan cevap beklediðini gösterir. Baþka bir deyiþle Moþe, Tanrý’ya,
cevabýný kendisine “söylemesi için” de yalvarmaktadýr. Burasý, Moþe’nin, duasýna açýkça cevap
beklediði üç yerden biridir (diðer ikisi: Bamidbar
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Raþi alternatif bir bakýþla, buradaki “baþladýn”
sözcüðünü baðýmsýz görür: “Kuluna – bana –
Tanrý katýnda bir karar çýkmýþsa bile yine de
duadan ümit kesmemek gerektiði konusunda ilk
Sen imada bulundun. Ben bunu Sen’den
öðrendim. Altýn Buzaðý günahý sonrasýnda halkýn
affý için dua etmenin bile artýk yararsýz olduðunu
düþünmeye baþlamýþtým ki Sen bana ‘Þimdi –
býrak Beni ve Öfkemi onlara karþý salýverip onlarý
tüketeyim. Sonra, seni büyük bir ulus haline getireceðim’ dedin (Þemot 32:10). Bana “býrak Beni”
demen imalýydý. Seni tutmuyordum ki! Ama Sen
bunu bana, halkýn affýnýn benim duama baðlý olacaðý mesajýný vermek için söylemiþtin. Ýþte þimdi,
bana öðretmiþ olduðun bu prensibe göre,
hakkýmdaki karar açýklanmýþ olmasýna raðmen,
yine de dua ediyorum.”

Midraþ’taki bir açýklamaya göre Moþe burada
baþka bir þey söylemektedir: “Sen beni, BeneYisrael’i ‘asiler’ olarak tanýmladýðým için EretsYisrael’e girmekten mahrum ediyorsun (bkz.
Bamidbar 20:10). Ama halka bu sýfatý ilk ben
vermiþ deðilim. Buna ilk Sen baþladýn ve bana
‘Aaron’un asasýný, asiler için iþaret [amaçlý] bir
yadigâr olarak Tanýklýk [Sandýðý’nýn] önüne geri
koyup þikâyetlerini [þimdiden] kes ki ölmesinler’
(Bamidbar 17:25) dedin! Dolayýsýyla lütfen bu
sözlerimi kusur sayma.”

Raþi’nin bu açýklamasýna göre, pasuktaki
“Büyüklüðün” sözcüðü, Tanrý’nýn Ýyilik Niteliði’ni
tanýmlamaktadýr. Nitekim merhamet göstermek,
büyüklük iþaretidir (bkz. Bamidbar 14:17 açk.).
“Kuvvetli El” ifadesindeki El, Tanrý’nýn, teþuva
yapan herkese uzanan merhametli Eli’ni, yani
Kendisi’ne geri dönenleri kabul etmeye daima
hazýr oluþunu belirtirken, “Kuvvetli” sýfatý da,
Tanrý’nýn, kuvvetli Yargý Niteliði’ni Merhamet
Niteliði karþýsýnda bastýrmak için, sözün geliþi
kullandýðý büyük gücü simgeler (Sifre, Pinehas
134; Raþi).

Ya da Targum Onkelos’un geniþ çevirisiyle:
“Mevcudiyeti yukarýda, göklerde olup yeryüzüne de
hükmeden Tanrýsýn Sen ve senin yaptýklarýný ve
kudretli eylemlerini yapabilecek kimse yoktur.”
Benzer þekilde Ralbag da burada iki þeyden
bahsedildiði görüþündedir: “Göklerde ve
yeryüzünde Senden baþka hiçbir güç/tanrý yoktur
ve Senin yaptýklarýnýn ve kudretli eylemlerinin
benzerini kim yapabilir?”

Ramban’a göre Moþe’nin kastettiði “baþlangýç”,
kendi
peygamberliðinin
baþlangýcýdýr:
“Peygamberliðimin baþýnda bana büyüklüðünü
ve onurunu [yanan ama tükenmeyen çalýlýk
vizyonuyla (bkz. Þemot 3:6)] göstermiþ, göklerde
ve yeryüzünde Senin kudretine eriþebilecek
hiçbir gücün olmadýðýný bilmemi saðlamýþtýn”.
Rabenu Behaye’ye göre ise Tora’nýn verildiði
zamandan bahsedilmektedir: “Sen Tora’yý vermeye benimle baþlamýþtýn [=Tora’yý ilk bana
vermiþtin]. Ama Tora’nýn özü ve birçok uygulamasý Erets-Yisrael’e baðlý. Ve genel prensibe
göre bir mitsvaya baþlayana, o mitsvayý tamamlamasý söylenir. Bu nedenle lütfen [izin ver,
Yarden’i] geçeyim…” (Hocasý Raþba’dan alýntý
yapan Rabenu Behaye).

Kim[, hangi] güç… – Tam çeviriyle “…göklerde
ve yeryüzünde kim [Senin] yaptýklarýnýn ve kudretli
eylemlerinin benzerini yapabilecek bir güçtür?”
“Senin dýþýnda bu eylemlerin aynýsýný deðil, benzerini bile yapabilecek hiçbir güç yoktur”.

Hahamlarýmýz, Moþe’nin, duasýnýn ana konusuna
geçmeden önce Tanrý’yý öven sözler söylemesinden bir ders çýkarýrlar: Kiþi daima dua etmeden
önce Tanrý’yý övmelidir (Talmud – Berahot 32a).
Tanrý’nýn bu övgüye ihtiyacý olmasa bile, dua
eden kiþi Tanrý hakkýnda övgü dolu sözler
söylediði zaman, gerçekte tam olarak Kimin
karþýsýnda dua ettiðini kendisine hatýrlatmýþ olur.
Þöyle demektedir Moþe: “Sen, etten-kemikten
krallar gibi deðilsin. Böyle bir kral kendisine karþý
kabahat iþlendiðinde bunun üzerinde durmayýp
þefkatli davranmak istese bile, danýþmanlarý ve
bakanlarý ona müdahale edip, otoritesi gereði
bunu yapmamasý gerektiðini söylerler. Ama
Senin kararlarýna söz söyleyebilecek tek kiþi yoktur. Bu nedenle Bana yakýnlýk göster, beni affet ve
kararýný geri çek” (Sifre 27; Raþi).
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“Ey Efendi Aþem! Kuluna Büyüklüðün’ü ve Kuvvetli Elin’i göstermeye [daha yeni]
baþladýn. Öyle ki, göklerde ve yeryüzünde kim[, hangi] güç [Senin] yaptýklarýnýn ve
kudretli eylemlerinin benzerini yapabilir!
24. Efendi Aþem – Ýbranice A-do-nay E-lo-im.
Normalde E-lo-im sözcüðü Tanrý’nýn bir Ýsmi, ya
da “Tanrý” anlamýnda bir sözcük olmanýn yanýnda, bazý yerlerde “yargýç” anlamý taþýyabilir (bkz.
Þemot 21:6). Bu sözcük Tanrý’nýn Ýsmi olarak
kullanýldýðýnda, O’nun Sert Yargý Niteliði’nin ön
planda olduðuna iþaret eder. Buna karþýlýk
Tanrý’nýn [normalde “A-do-nay” (Alef-DaletNun-Yod) olarak telaffuz edilen ve günlük konuþmalarda, boþ yere aðza almamak için “Aþem –
Ýsim” þeklinde kullanýlan] Dört Harfli Ýsmi (YodE-Vav-E) ise, O’nun Merhamet Niteliði’ni yansýtýr. Bazý yerlerde Dört Harfli Ýsim, E-lo-im
sözcüðünün seslendirme noktalarýyla yazýlýr ve
“E-lo-im” þeklinde telaffuz edilir. Buradaki A-donay E-lo-im sözlerinden ikincisi de böyle bir
örnektir ve Tanrý’nýn Sert Yargý ve Merhamet
Nitelikleri’nin her ikisini de yansýtmaktadýr
(Maskil Ledavid; Or Ahayim). Bu yüzden Raþi, bu
kullanýmla, Moþe’nin, Tanrý’nýn yargý sýrasýnda
bile merhametli olduðunu vurguladýðýný belirtir.
Raþi’nin bu açýklamasýnýn sebebi þu da olabilir.
Burada Moþe, A-do-nay (Alef-Dalet-Nun-Yod) ve
E-lo-im (Yod-E-Vav-E) – yani Tanrý’nýn iki farklý
Ýsmi’ni kullanmýþtýr. Bunlarýn ilkinin sözlük
anlamý “Efendi”dir – ve bu sözcük, disiplin ve
sertliði ifade eder. Ýkincisi ise, [her ne kadar E-loim olarak okunuyorsa da], Tanrý’nýn Merhamet
Niteliði’ni yansýtan Dört Harfli Ýsmi’dir.
Dolayýsýyla Moþe bu iki Ýsmi bir arada kullanarak
“Yargý sandalyesinde oturmakta olsan da,
Merhametin’i simgeleyen Ýsmin’le bana merhamet et” demektedir (Gur Arye).
Ramban ise kullanýmýn, Tanrý’yý “Merhamet
Niteliði konusunda Efendi” olarak tanýmladýðý
görüþündedir.
“A-do-nay – Efendimiz” (Alef-Dalet-Nun-Yod)
Ýsmi, insanýn, Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirmeyi
kayýtsýz þartsýz üstlenmesine ve kendisini de
Tanrýsal Ýstek’e teslim etmesine iþaret eder. E-loim Ýsmi’nin noktalarýyla seslendirilmiþ Dört
Harfli Ýsim (Yod-E-Vav-E) Tanrý’nýn Þefkati’nin,
Sert Yargý þeklinde açýða çýkýþýný belirtir. Tanrý,
sert yargýyla davrandýðý zaman bile Þefkatli’dir.
Dolayýsýyla Moþe bu iki Ýsim’le, Tanrýsal Takdir
kendi isteðini yerine getirmeme kararýný verirse

bile, bunu sevgiyle kabul edeceðini ve bu
takdirde kayýtsýz þartsýz teslim olacaðýný en baþtan
beyan etmektedir (Hirsch). Bkz. Bereþit 15:2 açk.
Kuluna – Yani “bana”.
Büyüklüðün’ü – Sifre bunu Tanrý’nýn Ýyilik
Niteliði olarak tanýmlar. Pasukta söylendiði gibi:
“Þimdi – lütfen Efendim’in Kuvveti büyüklüðünü
göstersin! Konuþup þöyle dediðin gibi: ‘Aþem; Öfkesini Geciktiren, Þefkati Bol; Günahý ve Ýsyaný
Baðýþlayan ve Temizleyen’dir…’” (Bamidbar 14:1718).
Kuvvetli Elin’i – Bkz. s.a. “Kuvvetli El”,
Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýrken gösterdiði kuvveti ve zorlamayý ifade eder (bkz.
Þemot 3:19 ve 13:9). Bir görüþe göre bu,
Tanrý’nýn doðayý istediði þekilde deðiþtirme
kudretini tanýmlamaktadýr: “Bunu yapabilecek
Senden baþka hiçbir güç yok. Ve tüm bunlarý
Bene-Yisrael’i Ülke’ye getirmek için yaptýn. Bu
nedenle Bene-Yisrael’i bu Ülke’ye getirmek çok
önemli bir þey ve buna ben layýk olmak istiyorum” (Sforno). Bir baþka görüþe göre Tanrý’nýn
karþýt güçleri etkisiz kýlma kuvvetinden
bahsedilmektedir (Hirsch).
Göstermeye [daha yeni] baþladýn – “Bana þu
ana kadar göstermiþ olduðun tüm harikalar,
Senin Büyüklüðün’ü ve Kuvvetli Elin’i görmem
konusunda henüz sadece bir baþlangýç. EretsYisrael, þu ana kadarki liderliðimin asýl hedefi
olduðuna göre, bana þu ana kadar gösterdiklerinin hepsinin üstüne çýkýyor. Dolayýsýyla lütfen
izin ver Erets-Yisrael’e gireyim ve Büyüklüðün ile
Kuvvetli Elin hakkýnda þimdiye kadar olduðundan çok daha geniþ bir perspektif elde edebileyim” (Hirsch). Çevirimiz bu açýklamayý takip
etmektedir.
Basit anlamda “[yeni] baþladýn” ifadesiyle, Moþe,
Sihon ve Og savaþlarýndaki baþarýdan bahsetmektedir. Tanrý ona fethe bu krallarý maðlup
ederek baþlayacaðýný söylemiþtir (bkz. 2:31):
“Halka bu baþarýlarý benim liderliðim altýnda
verdin ve Erets-Yisrael’in rahatça ele geçirilmesine zemin hazýrladýn. Lütfen izin ver, fethin
tümünü ben tamamlayayým” (Raþi; Raþbam).
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uðrunuza, bana kesin tavýr koydu” (krþ. Hirsch).
Ayrýca bkz. 4:22 açk.
Kat’iyetle karþý çýktý – Ýbranice Vayitaber. Bu
sözcüðün kökü “Avar – Geçmek” olabilir. Bu
durumda fiil, kiþinin kendi kiþiliðinin sýnýrlarýnýn
ötesine geçerek, tüm benliðiyle karþýsýndakine
direnmesini, kesin bir reddi, tam bir kat’iyetle
verilen olumsuz cevabý tanýmlar (Hirsch). Ya da
yine “geçmek” kökünden yola çýkarak: “artýk
geçti; hakkýndaki karar verildi, bunun dönüþü
yok”(krþ. Daat Mikra).
Alternatif olarak “Evra – Hiddet” köküyle
baðlantýlý olarak, “bana karþý hiddetle doldu” (Sifre,
Pinehas 135; Sifre 29; Raþi).
Dinlemedi – “Ve bana ‘oraya sen de girmeyeceksin’
(1:37) dedi” (Daat Mikra). Ya da “kabul etmedi”
(Targum Onkelos).

etmiþtin. Þimdi Sen benim Erets-Yisrael’e
girmeme sýrf bu konudaki nederin nedeniyle izin
vermiyorsan, ayný þekilde Kendi nederini de iptal
et!” Ama Tanrý buna cevap verir: “Senle Ben
ayný mýyýz?! Senin nederin iptal edilebilir, çünkü
Rav Lah – senin üstünde bunu yaptýrabileceðin
bir Otoriten var – yani Ben. Ama Benim üstümde
kimse yok!” (Daat Zekenim). Alternatif olarak
“Ýsteðini kabul edemem, çünkü senden sonra
baþa geçme vakti gelmiþ olan bir baþka otorite var:
Yeoþua. Onun liderliðini geciktiremem” (a.k.).
27. Uçurumun baþýna – Ýbranice Roþ A-Pisga.
Bkz. Bamidbar 21:20 açk. Burasý Avarim daðý
(Bamidbar 27:12) olarak da bilinen Nevo
daðýnýn zirvesidir (bkz. 34:1).
Çevir – Tam çeviriyle “kaldýr”.

Yeter – Ýbranice Rav Lah. Tam çeviriyle “sana
çok” ya da “senin için çok”. Yani “Gereðinden fazla
konuþtun. Bana bu konuda daha fazla konuþma,
aksi takdirde herkes ‘Hoca ne kadar da katý,
öðrenci de ne kadar inatçý ve söz dinlemez!’ diyecek” (Talmud – Sota 13b; Raþi). Veya “Sen artýk
görevini tamamladýn. Yeryüzündeki faaliyetlerinle yükümlülüklerini yerine getirdin ve Büyüklüðüm ile Kuvvetli Elim hakkýnda görmen gerekenleri gördün” (Hirsch). Alternatif olarak “[bu istediðinin] çok [daha fazlasýný] senin için [muhafaza
ediyorum. Pasukta söylendiði gibi: ‘{Ey Tanrý,}
Senden korkanlar için muhafaza ettiðin iyiliðin ne
kadar çok!’ (Teilim 31:20). O yüzden daha fazla
dua etme]” (Sifre 135; Raþi). Bu sözlerle Tanrý, bir
bakýma Moþe’yi teselli etmektedir (Beer Yitshak).

Gözlerinle gör – Tanrý’nýn sadece “gör” demesi
yeterli olurdu; zira görme fiilinin gözler yardýmýyla yapýldýðý açýktýr. Dolayýsýyla buradaki “gözlerinle” sözcüðü belirli bir konuya dikkati çekme
amacýyla fazladan kullanýlmýþtýr. Tanrý, Moþe’ye,
isteðini kýsmen yerine getireceðini söylemektedir.
Moþe Ülke’ye girmek ve burayý fiziksel olarak
içindeyken görmek istemiþtir (p. 25). Tanrý
isteðin tümüyle yerine getirilmeyeceðini, ama bir
kýsmýný kabul ettiðini belirtmektedir: “Göreceksin; ama sadece gözlerinle. Onu bedeninin
tümüyle tecrübe edemeyeceksin. Öte yandan,
gözlerinle görme açýsýndan, sana istediðinin de
ötesini veriyorum. Senin isteðin iyi topraðý, iyi
daðý ve Levanon’u görmekle sýnýrlýydý. Ama Ben
sana Ülke’nin tümünü göstereceðim.” Tanrý bu
vaadini yerine getirmiþtir (bkz. 34:1) (Sifre,
Pinehas 136; Raþi; Kitsur Mizrahi).

Midraþ, Rav sözcüðünün “büyük”, “otorite”
anlamýna yoðunlaþýr. Buna göre Moþe, Tanrý’ya
þöyle der: “Tanrým… Kayýnpederim Yitro, onun
yanýnda olduðum zaman, bana onun yanýndan
ayrýlmamam için neder yaptýrmýþ (krþ. Þemot
4:18 açk.), ama Sen benim bu nederimi iptal

Burada Tanrý’nýn Moþe’nin isteðinin bir kýsmýný
yerine getirdiði görülmektedir. Hahamlarýmýz
buradan yola çýkarak önemli bir prensibi öðretirler: “Tefila (dua), iyi eylemlerden (mitsvalardan)
daha kuvvetlidir [yani mitsvalar, bir insanýn
isteðinin kabul edilmesi için {mantýken þart
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25

Lütfen [izin ver, Yarden’i] geçeyim ve Yarden’in ötesindeki iyi Ülke’yi, iyi daðý ve
Levanon’u göreyim.”
26
Ancak Tanrý, sizin yüzünüzden bana kat’iyetle karþý çýktý ve beni dinlemedi. Tanrý
bana, “Yeter!” dedi. “Bana bir daha bu konuda konuþma!
27
Uçurumun baþýna çýk ve gözlerini batýya, kuzeye, güneye ve doðuya çevir. [Ülke’yi]
Gözlerinle gör, çünkü bu Yarden’i geçmeyeceksin.
25. Lütfen … geçeyim – Ya da “þimdi… geçeyim”
(Targum Onkelos). Talmud’da Rabi Simlay þöyle
der: “Moþe Rabenu Erets-Yisrael’e girmeyi neden
bu kadar arzulamýþtý? Meyvesinden yemeye mi
ihtiyacý vardý, yoksa bereketiyle doymaya mý?!
Elbette hayýr. Ama Moþe þöyle demiþtir: Yisrael’e
birçok emir verildi ve bunlarýn önemli bir
bölümü sadece Erets-Yisrael’de yerine getirilebilir. Lütfen ben de Erets-Yisrael’e gireyim ve
bu mitsvalarý da yerine getirebileyim!” (Talmud –
Sota 14a). Alternatif olarak “Erets-Yisrael’e girip
tüm düþmanlarý etkisiz kýlayým ki Bene-Yisrael
gelecekte onlarýn yüzünden sürgüne çýkmak
durumunda kalmasýnlar” (Sforno).
Ýyi Ülke’yi – Ya da “Ülke’nin iyi yanýný”.
Moþe’nin bu sözleri, Ülke hakkýnda kötü rapor
getiren on casusun sözlerine karþýt niteliktedir.
Alternatif olarak “Ona gözlerimle iyi yönde [yani
kötü nazarla deðil, iyi nazarla] bakayým ki Ülke,
ulus için ebediyen bereketli ve iyi olsun” (Sforno).
Midraþ’ta Moþe’nin duasý þöyle bir örnekle açýklanýr: Bir kral, evleneceði kýzý görmeleri ve uygun
olup olmadýðý hakkýnda rapor vermeleri için
birkaç elçi gönderir. Bu elçiler giderler ve “ondan
çirkini olamaz” þeklinde bir raporla geri dönerler.
Kralýn en sadýk dostu ise, kýzý görmemesine raðmen onlara karþý çýkar ve “asiler! Ondan güzeli
olamaz!” der. Kral evlenmek için onun evine
gelir, ama kýzýn babasý elçilere “Kýzýmý kralýn
önünde kötü sözlerle andýðýnýz için, yemin ediyorum ki hiçbiriniz buraya giremez!” diyip onlarý
reddeder. Kralýn sadýk dostu da girmeye hazýrlanýrken, kýzýn babasý “sen de giremezsin” der.
Sadýk adam üzülür: “Ben kýzýný görmememe raðmen krala onu methettim, onlar ise görmüþ
olmalarýna raðmen yerdiler. Lütfen izin ver, girip
kimin haklý olduðunu göreyim, onlar mý ben mi?”
(Rabenu Behaye).
Ýyi daðý – Daðlýk bir bölgede bulunan
Yeruþalayim þehrini (Sifre; Talmud – Berahot 48b;
Raþi; bkz. 32:22). Yeruþalayim, ayný zamanda
manevi açýdan yüksek bir mekân olduðu için de
bu þekilde anýlmaktadýr (Gur Arye).
Levanon’u – Tam çeviriyle “Lübnan’ý” – zira
Lübnan’ýn bir kesimi Erets-Yisrael’e dâhildir. Bu

durumda, basit anlama göre, güneydeki
Yeruþalayim’den kuzeydeki Lübnan daðlarýna
kadar Erets-Yisrael’in görkemli kesiminden
bahsedilmektedir (Rabenu Meyuhas; krþ.
Hirsch).
Ancak Raþi’ye göre burada, “Lavan – Beyaz”
sözcüðüyle baðlantýlý olan Levanon, BetAmikdaþ’ý kastetmektedir, çünkü burasý günahlardan arýnýlýp, sözün geliþi “günahlarýn oluþturduðu lekelerin temizlenip beyazlatýldýðý” yerdir.
Pasukta söylendiði gibi, “Günahlarýnýz kýpkýrmýzý
olsa, bile, kar gibi beyazlayacaktýr” (Yeþayau 1:18)
(Targum Onkelos; Sifre, Pinehas 134.). Bkz.
Melahim II 19:23; Yeþayau 35:2 ve 37:24;
Yirmeyau 22:20; Oþea 14:7-8; Nahum 1:4;
Habakkuk 2:17; Zeharya 10:10 ve 11:3.
26. Sizin yüzünüzden – “Buna siz neden
oldunuz” (Sifre 29; Sifre, Pinehas 135; Raþi).
Ýbranice Lemaanhem. Aslýnda bu sözcüðün basit
hali olan Lemaan kelimesi sebebi deðil hedefi
belirtir [yani sözcüðün gerçek anlamýna göre,
ifade “sizin uðrunuza” þeklindedir]. Ancak bu,
Bene-Yisrael’in, Tanrý’nýn Moþe’ye öfkelenmesinden bir yararý olduðunu ima eder, oysa görünürde
böyle bir þey yoktur; bu nedenle sözcüðün
buradaki anlamý “sizin yüzünüzden” þeklindedir
(Mizrahi; Sifte Hahamim). Olasýlýkla kayadan su
çýkan yerdeki olay kastedilmektedir (Daat Mikra;
bkz. Bamidbar 20:11; krþ. 1:37).
Öte yandan Midraþ, Moþe’nin Erets-Yisrael’e
girmemesinin gerçekten de halkýn yararýna
olduðunu belirtir. Moþe o kadar kutsal biridir ki,
onun yaptýðý bir þeyin yýkýlmasý söz konusu olamaz ve eðer Bene-Yisrael, Erets-Yisrael’e
Moþe’nin liderliðinde girmiþ olsalardý, Moþe
hemen Bet-Amikdaþ’ý inþa edecek, bu yapý yýkýlmaz olacaktý. Bunun bir sonucu olarak, BeneYisrael gelecekte günahlarý nedeniyle cezalandýrýlmayý hak ettiklerinde, Tanrýsal yargýnýn
önünde Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlmasý seçeneði
kalmayacaðýndan, halkýn cezasý yok oluþ þeklinde
gelecekti. Bu nedenle, Tanrý, Moþe’yi EretsYisrael’e girmekten men etmiþ, bu konuda daha
fazla dua etmemesini istemiþtir ve bu, BeneYisrael’in iyiliði içindir. Moþe burada Lemaanhem
derken bunu da ima etmektedir: “Tanrý, sizin
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sorumlu tutmadý. Bu günaha raðmen, size yerine
getirmeniz üzere Tora’nýn emirlerini öðretmeye
devam etmemi ve mitsvalar sayesinde Ülke’yi
miras alabileceðinizi söyledi. Ama Tanrý, bana,
size davrandýðýna göre çok daha sert davranýyor.
Çok fazla dua etmeme raðmen, Tanrý beni
affetmedi” (Sifre, Pinehas 136; Raþi). Alternatif
olarak “Burada tanýk olduðunuz olaylardan ders
almalýsýnýz” (Raþbam).
Baþka bir alternatif olarak, Moþe’nin bu yerden
bahsetmesi, Erets-Yisrael’e girmek için burada
dile getirdiði istekle baðlantýlý olabilir. Moþe,
burada meydana gelen ahlaksýzlýk ve putperestlik
günahlarý sonrasýnda büyük sýkýntý hissetmekte,
bu nedenle halkýn yakýn geleceði konusunda
endiþe duymaktadýr. Kýsa bir süre sonra bu halk,
Erets-Yisrael’deki, ahlaksýzlýklarý çok üst düzeye
çýkmýþ olan halklarla bire bir yüzleþecektir. Moþe,
o zaman ne olacaðý konusunda kara kara düþünmektedir – ve bu yüzden Erets-Yisrael’e girmek
istemektedir, zira halkýn, onun rehberliðine,
yardýmýna ve otoriter uyarýlarýna orada çok daha
fazla gereksinimi olacaktýr (Hirsch).
“Ova” þeklinde çevirdiðimiz Gay sözcüðü, “zirve”
ya da “plato” anlamýna da gelebilir (Ýbn Ezra; bkz.
Bamidbar 21:20 açk.). Bazýlarý bunu Bamidbar
27:12’de sözü geçen Avarim daðlarýyla
özdeþleþtirir (Ýbn Ezra).

4.
œ Mitsvalar. Moþe buraya kadar olan sözlerinde
halkýn günahlarýndan ve bunlarýn yol açtýðý, kendisini de etkileyen kötü sonuçlardan bahsetmiþtir. Bu noktada ikaz ve eleþtirilerine son
vererek mitsvalardan bahsetmeye baþlayacaktýr.
Yeni nesil, babalarý gibi isyankâr davranmadýklarý
takdirde Erets-Yisrael’e girip burayý miras
alacaktýr. Bu nedenle sözlerine mitsvalarýn
“uygulanmasýnýn” önemi ve hiçbir þekilde
ekleme/eksiltme yapmama gerekliliði ile devam
etmektedir (Ramban). Bundan önceki sözlerinde
Bet Peor’un karþýsýnda olduklarýný hatýrlattýðý

için, p. 3’ten itibaren, bu yerin çaðrýþtýrdýðý ilk þey
olan “Avoda Zara – Yabancý Tapýnma /
Putperestlik” yasaðýyla devam ederek, Baal
Peor’da günah iþleyenlerin akýbetini hatýrlatmaktadýr (Ýbn Ezra; Ramban; Rabenu Behaye).
1. Þimdi Yisrael – “Günahkâr bir tutum
izlediðiniz takdirde Ülke’den sürüleceðiniz açýk
olduðuna göre, kendinizi günah iþlemekten
sakýnýn ve mitsvalarý hiçbir ekleme ya da
eksiltme yapmadan titizlikle uygulayýn. Zira en
ufak bir ekleme ya da eksiltme, sizi en üst düzeyli
bozulmaya sürükleyecektir” (Sforno). Ýbn Ezra’ya
göre, bu sözler Bet Peor’un karþýsýndaki ovada
söylenmiþtir.
Moþe halka, atalarý Yaakov’un itibarlý ismi
“Yisrael” ile seslendiði için ana cümlede tekil
ifade kullanmakta, ama halk birçok bireyden
oluþtuðu için de aradaki “size yapmanýz için…”
ifadesini çoðul dille dile getirmektedir. Tanah
boyunca tekil ve çoðul kullanýmýn, durumun
gerektirdiði þartlara ya da ima amaçlarýna göre iç
içe görüldüðü birçok örnek vardýr (Daat Mikra).
Biz çevirimizde bunlara imkânlar dâhilinde
dikkat etmeye çalýþacak, ama açýklamalarýmýzda
bu nüanslarýn sebeplerine çok girmeyeceðiz.
Yapmanýz için öðretmekte olduðum – Mitsvalar
basitçe bilgi geniþletme amacýyla öðrenilen genel
kültür konularý deðildir. Bunlarý, “yapmak için”
öðrenmek gerekir. Zira Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi, “Esas olan öðrenim deðil, uygulamadýr”
(Miþna – Pirke Avot 1:17; Ýbn Ezra; Rabenu Behaye).
œ Tora Öðrenimi Nasýl Olmalý?
Moþe’nin buradaki sözlerinde çok önemli bir
nokta vardýr. Tora, birkaç yerde Moþe’nin halka
Tora’yý öðrettiðinden bahsetmektedir. Bu, onun
halka Tora’yý yazýlý bir metin olarak vermekle yetinmediðini, canlý derslerle aktif bir þekilde “öðrettiðini” gösterir. Baþka bir deyiþle, Tanrý’nýn
Torasý’ný halkýn içinde kökleþtirirken, Moþe Yazýlý
Tora deðil, Sözlü Tora yöntemini kullanmýþtýr.
“Limud – Öðrenim” kökü, teorik bilginin ötesinde,
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Yeoþua’ya talimat ver, onu güçlendir ve cesaretlendir; zira [Yarden’i] bu halkýn
önünde o geçecek ve göreceðin Ülke’yi onlara o miras verecek.”
29
[Bu sýrada] Bet Peor’un karþýsýndaki ovada oturmaktaydýk.

4

[7.Yahudi Ýnancýnýn Temelleri]
1

Þimdi Yisrael, size yapmanýz için öðretmekte olduðum hükümleri ve kanunlarý
dinle. Bu sayede yaþayacak, gelip, atalarýnýzýn Tanrýsý Aþem’in size vermekte olduðu Ülke’yi
miras alabileceksiniz.
olmasýna raðmen} yeterli deðildir ve onlarýn
yanýnda tefila da vazgeçilmez bir gerekliliktir].
Nitekim Moþe Rabenu kadar çok mitsva yapmýþ
insan olmamasýna raðmen, Tanrý ona sadece tefila
sayesinde cevap vermiþ[ ve isteðinin bir kýsmýný
kabul etmiþ]tir. Bu, Tanrý’nýn önce ‘Bana bir
daha bu konuda konuþma’ dedikten [yani kesin
olumsuz bir tavýr gösterdikten] sonra, [Moþe’nin
isteðinin bir kýsmýný yerine getirmeye razý olup]
‘[Ülke’yi] gözlerinle gör’ demesinden öðrenilmektedir” (Talmud – Berahot 32b; Raþi o.a.; Tosafot o.a.).
Yarden’i geçmeyeceksin – Bkz. 34:4.
28. Talimat ver – Ýbranice “Tsav – Emret”. Pasuk
Yeoþua’ya ne konuda emir verileceðini açýklamamaktadýr; ancak sýradaki “onu güçlendir ve
cesaretlendir” sözleri, söz konusu emrin, Yeoþua’nýn
zorlu görevi hakkýnda olduðuna iþaret etmektedir. Moþe burada Yeoþua’ya, liderliðini ele alacaðý
halkýn kolay bir halk olmadýðýný, onlarýn “zahmet,
yük ve çekiþmelerini” (bkz. 1:12) taþýmak zorunda
olacaðýný söylemiþ ve buna kendisini hazýrlamasý
talimatýný vermiþtir (Sifre, Pinehas 136; Raþi).
Bkz. Bamidbar 27:19 açk.
Onu güçlendir ve cesaretlendir – “Ona herhangi bir sebeple yükümlülüðünün yolundan sapmamasý için güç ve önüne çýkacak zorluklarla
mücadele edebilmesi için azim ver (Hirsch).
‘Halk yüzünden hocam [Moþe] cezalandýrýldýðýna
göre, benim sonum da ayný þekilde olacak’
düþüncesiyle cesaretinin kýrýlmasýna izin verme.
Ona Þahsen garanti veriyorum ki (bkz. s.a.)
[Yarden’i] bu halkýn önünde o geçecek ve göreceðin
Ülke’yi onlara o miras verecek” (Raþi).
Zira – Ýbranice Ki. Çevirimize göre, Yeoþua’nýn
Erets-Yisrael’e lider olarak girecek olmasý,
Moþe’nin Yeoþua’yý cesaretlendirmesinin “sebebidir”. Ancak Raþi’nin, önceki açýklamada
verdiðimiz görüþüne göre bu sözcük Türkçe’deki
gibi “ki” baðlacý görevi görmektedir (bkz. ö.a.).
[Yarden’i] ... o geçecek – Tanrý sadece “Ülke’yi
onlara o miras verecek” demekle yetinseydi de bu
yeterli olur, Yeoþua’nýn lider olarak Erets-Yisrael’e
gireceði buradan kolayca anlaþýlýrdý. Ancak Tora,

Yeoþua’nýn Ülke’ye lider olarak gireceðini vurgulayarak, ona yönelik teþvik sözlerini kuvvetlendirmektedir (Beer Yitshak): “Ülke’nin fethi
için, Yeoþua’nýn liderliði vazgeçilmez þarttýr. Eðer
o liderlik ederse, o zaman halk da Ülke’yi miras
alacaktýr. O lider olmadýðý sürece halk Ülke’yi
miras alamayacak.”
Dolayýsýyla bu sözler, Yeoþua’ya verilecek talimatýn
bir parçasý olarak da görülebilir: “Savaþlarda
Yeoþua lider olarak gitmelidir; zaferin ön þartlarýndan biri budur.” Nitekim daha ileride,
Kenaan’daki Ay þehrine yönelik taarruzda, Yeoþua
askerlere liderlik etmeyip kampta kalmýþ ve bozgun yaþanmýþtýr (Yeoþua 7:5). Yeoþua, savaþ sonrasýnda neden böyle olduðunu sormak için
Tanrý’ya dua ettiði zaman da, Tanrý ona “Kum
Leha – Kalk Sen!” demiþtir (Yeoþua 7:10).
Oradaki bir nüans, ifadeyi “durdun sen!” þeklinde
anlamayý olanaklý kýlmaktadýr. Midraþ bu þekilde
Tanrý’nýn Yeoþua’yý azarladýðýný belirtir: “Neden
askerlerini gönderip kendin kampta kaldýn? Sana
daha önce bildirmiþtim: Sen lidersen baþarý olacak;
deðilsen, olmayacak” (Sifre 29; Raþi; bkz. Yeoþua
7:10, Raþi o.a.).
29. Bet Peor – Bene-Yisrael’in kamp yerinin
yakýnýndaki, daha sonra Reuven kabilesinin
topraklarý içinde yer alan bir þehir (bkz. Yeoþua
13:20). Tam anlamýyla “Peor’un Evi”. Bkz.
Bamidbar 23:28 ve 25:3.
Oturmaktaydýk – Ya da “[o zamandan beri] Bet
Peor’un karþýsýndaki ovada oturuyoruz” (Raþbam).
Normal þartlarda Moþe’nin burada bu bilgiyi vermesi için bir neden yok gibidir. Ancak bu da bir
mesaj içerir. Bet Peor, Midyani kýzlarýn baþtan
çýkarmasý karþýsýnda birçok Yahudi’nin cinsel
ahlaksýzlýk ve putperestlik bataðýna saplandýðý
yerdir. Her ne kadar günahkârlarýn hepsi ölmüþse
de, halkýn geneli için bu olay bir leke sayýlýr. Moþe
bu yeri özellikle burada zikretmekte, sýradaki
pasukta da “Þimdi Yisrael, ... kanunlarý dinle...
Ülke’yi miras alabileceksiniz” diyerek, Tanrý’nýn
halka yönelik tavrýyla Moþe’ye yönelik tavrý
arasýndaki farka dikkati çekmektedir (Mizrahi):
“Bak Yisrael; ulusal siciline Bet Peor’daki kadar
aðýr bir günah (bkz. Bamidbar 25:1-3) iþlenmiþ
olmasýna raðmen, Tanrý sizi bir ulus olarak
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sözünün orijinalliðini bozar, Tanrý’nýn ebedi,
engin, ulaþýlmaz ve anlaþýlmaz gerçeðine, sýnýrlý
insani mantýk karýþtýrýr, Tanrý’nýn belirlediði
mitsvalarý, insani yüzeyselliðe indirger” (Hirsch).
Buradaki “ondan eksiltmeyin” ifadesi “Tora’nýn
emirlerini yerine getirmekten geri kalmayýn”
anlamýnda deðildir; zira Tora’nýn emirlerini yerine getirmemek “eksiltme” deðil, “açýk ihlal”
sýnýfýndadýr ve bunu söylemeye bile gerek yoktur.
Dolayýsýyla eklemeyle ne kastediliyorsa, eksiltmeyle de onun zýddý kastedilmektedir. Yani tefiline beþinci bir peraþa eklemek nasýl yasaksa,
ondan bir peraþayý eksik býrakmak da ayný þekilde
yasaktýr (Gur Arye). Ýleride 13:1’de de bu pasuktaki emrin benzeri vardýr.
Daat Zekenim, ekleme ve eksiltme arasýndaki bu
paralelliðe farklý bir bakýþ sunar: “Mitsvalara
ekleme yapmayýn, zira ekleme yaparsanýz
otomatik olarak bu eksilmeye sebep olur.
Örneðin dört tsitsit yerine beþ tsitsit baðlarsanýz,
mitsvayý tümüyle kaybetmiþ olursunuz [zira beþ
tsitsitle yerine getirilen hiçbir mitsva yoktur],
böylece bir tsitsit eklemek, size mitsvanýn
tümünün eksilmesine mal olur” [Buna karþýn bir
kiþi normalde yedi gün olan Sukot bayramý bittikten sonra sekizinci günde de Suka mitsvasýný yerine getirme amacýyla Suka’da yiyip-içer ve uyursa, bu sekizinci gün yaptýðý þey mitsva sayýlmayacak {ve buradaki yasaðýn ihlali anlamýna gelecek} olmasýna raðmen, önceki yedi gün yapýlan
mitsvalarý geçersiz kýlmaz. Zira Suka mitsvasýnda
“her bir gün” kendi baþýna bir mitsvadýr. Ama tsitsit mitsvasýnda, dört tsitsit “tek bir mitsvayý” oluþturur ve giysiye bu sayýdan farklý sayýda tsitsit
baðlamak, bunu mitsva olmaktan çýkarýr].
Hahamlarýmýz “Kol Amosif, Gorea – Her
Ekleyen, Eksiltir” derler. Tora tam, bütün ve
mükemmeldir, hiçbir eklemeye gereksinimi yoktur. Taným gereði, mükemmellik geliþtirilemez.
Dolayýsýyla ona ekleme yapma gereði olduðunu
düþünen kiþi, Tora’nýn kusursuzluðuna el sürmüþ
olur – onu eksiltir (Rabenu Behaye). Tora’ya
eklemek bile yasak olduðuna göre, þüphesiz
Tora’dan bazý þeylerin eksiltilebileceðini, bazý
mitsvalarýn artýk gerekli olmadýðýný ya da belirli
bir döneme ait olduðunu ve modasýnýn geçtiðini
düþünenlerin de ne kadar büyük bir yanlýþ içinde
olduklarý anlaþýlacaktýr.

Pasuk, Hahamlarýmýz’ýn Tora’nýn emirlerinin
ihlalinin önüne geçmek için koyduklarý “çit”
niteliðindeki kýsýtlamalarýn yasak olduðunu
söylemekte deðildir; zira bunlar Tora’ya “ekleme”
deðil, sadece Tora’nýn ve emirlerinin zarar
görmesini engelleyici önlemlerdir (Beer Mayim
Hayim). Nitekim pasuðun devamýnda “Tanrýnýz
Aþem’in, size emretmekte olduðum emirlerini
gözetmelisiniz” denmektedir. Yani: “ekleme ya da
eksiltme yapamazsýnýz; ama gözetmelisiniz”.
Hahamlarýmýz’ýn ek kýsýtlamalarýnýn amacý,
“Tora’ya” ekleme yapmak deðil, mevcut mitsvalarý
“korumak ve gözetmek”tir (Hirsch). Kaldý ki
Hahamlarýmýz’ýn bunu yapmalarý, “Tora’nýn bir
emridir” (Mesiah Ýlemim; bkz. Vayikra 18:30 açk.,
Nöbetimi tutun k.b.) ve bu ek kýsýtlamalarý
ihmal/ihlal etmek, doðrudan Tora’nýn bir yasaðýný
çiðnemek anlamýna gelir (bkz. 17:11 açk.). Üstelik Hahamlarýmýz bu tipte ek kýsýtlamalar
getirdiklerinde hiçbir zaman bu yeni kýsýtlamalarýn “Tora’nýn yeni bir emri” (DeOrayta)
olduðunu söylememiþler, aksine bunlarýn
DeRabanan (Hahamlar’ca öngörülmüþ) emirler
niteliði taþýdýðýný daima vurgulamýþlardýr. Bu
önemlidir; zira bu emirler DeOrayta niteliðinde
olmadýðý için “Tora’ya ekleme” sýnýfýnda deðildir.
Bunun aksine bir kiþinin, doðrudan Tora’nýn emri
olan bir mitsvayý, “Bu olsa olsa Hahamlar’ýn sonradan ekledikleri çit niteliðinde bir kýsýtlamadýr”
diye deðerlendirmesi de yasaktýr, çünkü bu da
Tora’nýn emirlerinden eksiltmek anlamýna gelir
(Meam Loez).
Pasuk insanlarýn kendi akýllarýndan Tora’yla
yakýndan uzaktan alakasý olmayan yeni emirler
uydurmalarýný da yasaklamakta deðildir. Bu tip
uydurmalar Tora’yla zaten alakalý olmadýðýndan,
bunlarýn “Tora’ya ekleme” olarak kabul edilmesi
zaten mümkün deðildir; dolayýsýyla bunun için
özel bir emir vermeye gerek yoktur.
Ancak Rabi Samson Raphael Hirsch Tora’nýn bu
tipteki bir eklemeyi bile yasakladýðý görüþündedir.
Þöyle ki, biraz ileride buna benzer bir emir tekrar
karþýmýza çýkmaktadýr: “Size emrettiðim sözün
tümünü – onu titizlikle uygulayýn. Üzerine ekleme ve
ondan eksiltme” (13:1). Bizim pasuðumuzda fiiller
çoðul çekilmiþken – “eklemeyin … eksiltmeyin” –
orada bunlar tekil çekilmiþtir. Buradaki çoðul
kullaným, halkýn geneline seslenmektedir.
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Size emretmekte olduðum sözün üzerine [hiçbir þey] eklemeyin ve ondan [hiçbir þey]
eksiltmeyin. Tanrýnýz Aþem’in, size emretmekte olduðum emirlerini gözetmelisiniz.
uygulama ve idmaný kasteder. Dolayýsýyla
“Melamed – Öðretmen” konumundaki bir kiþi
sadece rehber deðildir; bunun ötesinde öðrettiklerinin uygun tatbikatýnýn nasýl olmasý gerektiðini de gösterir ve buna yakýndan nezaret eder. Ýþte
Moþe, kýrk yýllýk çöl yolculuðu boyunca halka
Tora’yý bu þekilde “öðretmiþtir” (Raþi). Onlara bir
metin verip “alýn okuyun öðrenin” dememiþtir.
Bu, her dönemde ve günümüzde Tora öðreniminin gerçekte nasýl olmasý gerektiðini açýk bir
þekilde gözler önüne sermektedir. Birçok kiþi,
Tora’nýn metnini okumanýn Tora’yý öðrenmek
için yeterli olduðunu düþünür. Bu çok ciddi bir
hatadýr. Aktif olarak bire bir iletiþimin olduðu,
soru-cevap ve uygulama ortamýný mümkün kýlan
bir öðretmenin mevcut olduðu öðrenimdir gerçek
Tora öðrenimi. Aksi takdirde Tora hakkýnda çok
yanlýþ sonuçlara varmak mümkündür ve Tora’nýn
doðru yaþam için rehber olduðu düþünüldüðünde, bu çok büyük bir talihsizlik olacaktýr.
Hükümleri ve kanunlarý – Ýbranice, sýrasýyla
Hukim ve Miþpatim. Moþe’nin konuþmasý
boyunca bu ikilide Hukim, daima Miþpatim’den
önce gelmektedir. Hukim, Tora’nýn hiçbir mantýklý sebep üretilemeyen türdeki kurallarýdýr.
Bunlar, insanýn fiziksel ve duyulara ait zevklerini
kýsýtlayan türde kanunlardýr ve Tanrý bunlar için
belirli sýnýrlamalar getirmiþtir. Söz konusu kanunlar, insanýn fiziksel zevklerini kontrol altýnda
tutma suretiyle, onun dünyadaki ister kiþisel
isterse de ulusal düzeydeki gerçek amacý ve
hedefi hakkýndaki perspektifinin bozulmadan
kalmasýný saðlar. Baþta cinsel ahlaksýzlýk ve
Kaþerut konusundakiler olmak üzere, Hukim
türü kurallar, insanlarýn kalplerine gerçek ahlaki
terbiye ve maneviyatý iþler. Miþpatim türü diðer
kanunlarýn saðladýðý kusursuz adalet ortamý,
ancak Hukim tarafýndan þekillendirilmiþ bir
toplum için mümkündür (Hirsch).
Dinle – “Kulaðýn hep onlarda olsun. Onlarý bir
kere öðrenmek yeterli deðildir. Aksine sürekli
olarak tekrarlaman, kendine bunlarý açýklaman
gerekir. Hayatta bu hükümlerin ve kanunlarýn ne
dediðini iyice deðerlendirmeden hiçbir adým
atma; yaþamýn devamlýlýðý için gereken talimatlar
onlardýr. Zira tecrübelerimle söylüyorum ki, geleceði garanti etmek için gerekli ve yeterli tek þart,
Tanrý’ya kulak vermektir” (Hirsch).
Burada kullanýlan ifade tam çeviriyle “hükümlere
ve kanunlara dinle” þeklindedir. Bu tip kullanýmda
“Þema – Dinle” sözcüðünün ifade ettiði anlam

daha çok “itaat et” þeklindedir. Böylece Moþe
mitsvalarý sadece dinlemelerini deðil, bunlarý
aktif bir þekilde uygulamayý üstlenip görev addetmelerini söylemektedir (Daat Mikra).
Bu sayede yaþayacaksýnýz – Bu sözler, Tora’nýn
mitsvalarýnýn uygulanmasýnýn yaþam kaynaðý
olduðunu vurgulamaktadýr (Rabenu Behaye;
ayrýca bkz. Vayikra 18:5). Nitekim sözlerin
devamýnda söylendiði gibi mitsvalarý göz ardý
edip Peor’un peþine takýlanlarýn hepsi ortadan
kalkmýþtýr ve bunun için þahide gerek yoktur,
“Tanrý’nýn Baal Peor’da [olanlar nedeniyle] yaptýðýný
gören, [sizin kendi] gözlerinizdir” (p. 3; Ýbn Ezra).
Tanrý’nýn emirlerini özgür seçimin bir sonucu
olarak dinler, onlara itaat edersek, “yaþama” hak
kazanýrýz. Sadece tüm benliðimizi, tüm eylemlerimizi ve isteklerimizi Tanrý’nýn Torasý’nýn yönetimine teslim edersek, sadece tüm düþünce,
duygu, konuþma ve eylemlerimizi þekillendirecek
þekilde Tora’nýn mitsvalarýný ruhumuzla özümsersek – iþte varlýðýmýz sadece o zaman “yaþam”
olarak adlandýrýlmaya tam olarak layýk olur.
Geçirdiðimiz yaþam süresini ancak bu takdirde
“yaþadýk” þeklinde deðerlendirebilir ve ancak bu
þekilde “Tanrý’nýn bizim aracýlýðýmýzla gerçekleþmesine niyetlendiði amacý gerçekten gerçekleþtirdik” diyebiliriz (Hirsch). Bkz. Bereþit 18:11 açk.
2. Eklemeyin … eksiltmeyin – “Tora’nýn size
bütünlük içinde yerine getirmeniz için emrettiði
mitsvalara sarsak bir öznellikle yaklaþýp ekleme
ya da eksiltme yapmayýn. Aksine onlarý verildiði
þekilde yerine getirin (Hirsch). Örneðin
normalde dört peraþa içeren tefiline (bkz. 6:8
açk.) beþ ya da üç peraþa koymayýn. Dört bitkiyle
yerine getirilen Lulav mitsvasýna (Vayikra 23:40)
beþinci bir bitki eklemeyin, ya da mevcut bitkilerden birini eksik býrakmayýn. Giysilerinize dört
tsitsit baðlamanýz gerekiyor (Bamidbar 15:38
açk.); beþ ya da üç tsitsit baðlamayýn (Talmud –
Sanedrin 88b). Bir Koen, Tora’nýn belirlediði üç
cümlelik mübarek kýlma metnine (bkz. Bamidbar
6:24-26) dördüncü bir cümle ekleyemez [Bu son
örnek, pasuktaki ‘size emretmekte olduðum söze’
ifadesinden öðrenilmektedir. Buna göre eylemle
deðil, sadece sözle bile olsa, bir mitsvaya ekleme
yapýlamaz] (Sifre, Ree 82; Talmud – Roþ Aþana
28b; Raþi; Ramban). Aklýnýza, bir mitsvaya
ekleme yaparak o mitsvayý daha da iyi bir þekilde
yerine getirdiðiniz düþüncesi gelmesin (Meam
Loez). Bu mitsvalarýn hepsi Tanrý’nýn size yönelik
sözleridir. Onlara ekleme yapmaya kalkan,
gerçekte bozukluk yaratmýþ olur, Tanrý’nýn
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onlarýn ilk amacýnýn putperestlik deðil, fiziksel
zevkler elde etmek olduðunu söylemektedir
(25:1). Tora’nýn, yabancý kýzlarla birlikte olmayý
yasaklamasýnýn [açýk bir] sebebinin, bu yolla putperestliðe bulaþmamak olduðuna (Þemot 34:16)
bakýp, bunun, elbette gönül eðlendirmenin ötesine geçmeyecekleri için, kendilerini baðlamadýðýný düþünmüþlerdi [oysa Yahudi olmayan
biriyle evlenmek ya da iliþkiye girmek, putperestlik sonucuna götürmese bile, baþlý baþýna bir
yasaktýr (bkz. 7:3)]. Ama iþte, yanýldýlar ve [þahsen tanýk oldunuz] ki, [kýzlarýn cazibesine kapýlýp,
ardýndan] Baal Peor’un peþinden giden her bir
kiþiyi, Tanrýn Aþem senin içinden imha etti. En
baþta düþündüðü gibi putperestliðe bulaþmadan
kurtulabilen tek kiþi bile olmadý ve dolayýsýyla
Tanrý hepsini imha etti. Ama siz – akýllý davranarak en baþtan itibaren kendisini koruyup,
Tanrýnýz Aþem’e yapýþýk kalanlar – bugün hepiniz
hayattasýnýz” (Sforno).
3. Baal Peor’da – Burasý Bet Peor’la ayný yerdir.
Ya da eðer bu oradaki putun ismi ise, anlam “Baal
Peor’la ilgili [günah nedeniyle]” þeklindedir. Benzer
þekilde “Tanrý’nýn hükmünün, Peor putuna tapýnanlara yaptýklarýný gördün” (Targum Yonatan).
Moþe burada, Tora’ya ekleme ya da ondan
eksiltme yapma yasaðýnýn hemen arkasýndan,
Peor’da iþlenen putperestlik olayýný hatýrlatmaktadýr. Bu çok kuvvetli bir ima içerir. Tora’nýn ebediliði ve deðiþmezliðini – sadece tek bir mitsva
için bile olsa – sorgulamak ve buna þüphe ile yaklaþarak, Tanrý’nýn sözlerinin “düzeltilebileceðini”
düþünmek, böylece insanýn sýnýrlý mantýðýyla
Tanrý’nýn eriþilmez bilgeliðini eþdeðer tutmak,
[Peor’da iþlenen günah gibi] toplumsal putperestliðe denktir (Hirsch).
Kendisine, Amalek ulusunu tüm ganimetle birlikte tamamen yok etmesi emredilen, ama
Amalek kralý Agag’ý ve ele geçirilen ganimetten
bir kýsmý yok etmeyen Kral Þaul da bu konuda
hataya düþerek krallýðýný kaybetmiþtir (bkz.
Vayikra Kitabý, s. 795-799). Tanrý’nýn emrini titizlikle ve tam olarak yerine getirmek varken
kalbinin eðiliminin etkisi altýnda hareket eden
öznel mantýðýna teslim olmuþ, böylece emirde
hem eksiltme, hem de ekleme yapmýþtýr. Eksiltme

yapmýþtýr, zira Agag’ý ve ganimet olarak ele geçirilen hayvanlarý hayatta býrakmýþtýr. Ekleme yapmýþtýr, zira [doðru ve iyi bir þey yaptýðýný farz
ederek] hayvan ganimetinin makbul olanlarýný
kurban olarak ayýrmýþtýr. Tanrý’nýn tepkisi anýnda
gelmiþ ve Peygamber Þemuel ona þu çok net sözleri iletmiþtir: ‘Tanrý’nýn Ola-korbanlarý ve
Þelamim-korbanlarý için arzusu, Tanrý’ya itaat
edilmesi [konusundaki arzusu] kadar mýdýr ki“?! [Bil
ki; O’nun arzusu] Kaliteli korbandan [çok,] itaat;
koçlarýn içyaðýndan [çok, söz] dinleme [konusundadýr!]” (Þemuel I 15:22).
Þaul’un bu hareketi ne yazýk ki sýk görülen bir
yanlýþtýr. Ýnsanlar kendilerini mantýklarýný öne
sürerek bazý yükümlülüklerden muaf tutma eðilimi gösterirler, buna karþýlýk belli baþlý konularda
gereðinden fazlasýný yaparak iyi ve doðru bir þey
yaptýklarýný düþünürler [ve bu þekilde eksilttikleri
yükümlülüðün verdiði manevi suçluluk duygusunu, “iyi bir þey yaptým” hissiyle bastýrma yoluna giderler]. Oysa neyin doðru neyin yanlýþ,
neyin gerekli neyin gereksiz olduðu Tanrý katýnda
açýk ve nettir. Yine de nedense insanlar sadece
kendilerini aldattýklarý gerçeðini göz ardý ederek
ayný hataya tekrar tekrar düþebilmektedirler.
Ama sonuç deðiþmez: Tanrý neleri istediðini
söylemiþtir. Bunlardan birini ihmal etmenin
kusurunu baþka bir fedakârlýk örtmeyecektir.
Dolayýsýyla kiþi, Tora’yý sadece kendi mantýðýnýn
anladýðý deðil, “Tanrý’nýn belirlediði” çerçevede
uygulamasý gerektiðini hiçbir zaman aklýndan
çýkarmamalýdýr. Ayný doðrultuda Abravanel’e
göre, Moþe, Peor olayýndan bahsederek
mitsvalarda “rötuþ” yapýlabileceðini düþünenleri
putperestlerle bir tutmaktadýr, zira her iki kesim
de Tora’nýn Tanrýsal orijinini inkâr etmektedir.
Gözlerinizdir – Halkýn baþarýsýnýn Tora’nýn emirlerini uygulamasýna doðrudan baðlý olduðunu
söyledikten sonra, Moþe bu noktayý, halkýn en
gencinin bile bizzat tanýk olduðu, çok kýsa bir
süre önce gerçekleþen Peor olayýný örnek vererek
güçlendirmektedir (Hizkuni).
Baal Peor’un peþinden giden – Yani “Baal
Peor’a tapýnan” (krþ. 28:14).
Ýmha etti – 24.000 kiþi (Bamidbar 25:9).
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Tanrý’nýn Baal Peor’da [ne] yaptýðýný gören, [sizin kendi] gözlerinizdir. [Þahsen tanýk
oldunuz] Ki, Baal Peor’un peþinden giden her bir kiþiyi, Tanrýn Aþem senin içinden
imha etti.
Dolayýsýyla tüm halkýn peþinden gideceði türde
bir deðiþiklik yasaklanmakta, yani bir bütün
olarak Tora’ya hiçbir ekleme yapýlmamasý ve
ondan hiçbir þeyin eksiltilmemesi söylenmektedir. Oradaki “üzerine ekleme ve ondan eksiltme”
sözleri ise hem bir bireye hitapla söylenmektedir,
hem de mitsvalarýn tümünden deðil, tek bir
mitsvadan bahseder bir dildir. Yani Tora’nýn
tümünden çok, belirli bir mitsvanýn uygulamasý
ile ilgilidir. Kýsacasý iki yasak söz konusudur: [1]
Tora’ya bir bütün olarak ekleme ya da eksiltme
yapmak [yani yeni mitsvalar eklemek veya mevcut bir mitsvayý eksiltmek] (bu pasuk). [2]
Tora’nýn belirli bir mitsvasýnýn uygulamasýnda
ekleme ya da eksiltme yapmak (13:1). [Bu
durumda yukarýdaki açýklamalarda verilen, tefiline, tsitsite vs. ek ya da eksiltme yapýlmasý
konusundaki yasak, özellikle oradaki pasuðun söz
kullanýmýna uygun görünmektedir.] (Hirsch).
Son bir nokta: Aslýnda Tora’nýn “ondan eksiltmeyin” demesi açýklama gerektirmektedir.
Tanrý’nýn emirlerinden hiçbirini eksiltmemek
gerektiðini söylemeye ne gerek vardýr? Bu açýk
deðil midir? Ancak Tora’nýn, Hukim olarak
adlandýrýlan, ardýndaki mantýðý kavramak
mümkün olmayan birçok emri vardýr ve insanlar
bunlarýn, “mantýksýz olduklarý için Tanrýsal bir
emir olamayacaklarý” yanýlgýsýna düþebilirler. Bu
nedenle Moþe “Yapmanýz için öðretmekte olduðum
hükümleri (Hukim) ve kanunlarý (Miþpatim)
dinle” demekte, ardýndan da “Size emretmekte
olduðum sözün üzerine ekleme yapmayýn ve ondan
eksiltmeyin” uyarýsýnda bulunmaktadýr. Yani “Size
hem mantýðý belli olan kanunlar hem de mantýðý
bilinmeyen hükümler verdim. Hepsi ayný
deðerdedir. Sakýn, mantýðýný anladýðýnýz için,
Miþpatim sýnýfýndaki bir emirde, emredilmemiþ bir
eklemeye gitmeyin. Ayný þekilde sakýn, mantýðýný
anlamadýðýnýz için, Hukim sýnýfýndaki bir emri
ihmal etmeyin” (Meam Loez).
Gözetmelisiniz – Saadya Gaon; The Living
Torah. Ýbranice Liþmor. Sözcük “gözetmek”,
“gözetmek için” ya da “gözetmek üzere” anlamýna
gelebilir. Tam çeviri þöyledir: “Tanrýnýz Aþem’in,
size emretmekte olduðum emirlerini gözetmek üzere,
size emretmekte olduðum sözün üzerine ekleme yapmayýn ve ondan eksiltmeyin.” Alternatif olarak
anlam þöyle olabilir: “Size emretmekte olduðum
sözün üzerine ekleme yapmayýn ve ondan eksiltmeyin. [Aksine,] Tanrýnýz Aþem’in, size emretmekte

olduðum emirlerini [hiçbir deðiþiklik yapmadan
koruyup] gözetmek [gerekir]” (krþ. Daat Mikra).
Ýbranice söz diziliþiyle, pasuk içinde bu sözcük
“ondan eksiltmeyin” ifadesinin hemen ardýndan
gelmektedir. Böylece cümlenin bu kýsmý “ondan,
gözetmek için [bile] eksiltmeyin” þeklinde de
anlaþýlabilir. Þöyle ki: Bazen insanlar yüksek bir
amaç uðruna mitsva uygulamasýnda bazý þeylerin
göz ardý edilebileceði düþüncesine kapýlabilirler.
Bu düþünce yanlýþtýr. Hiçbir mitsva yüksek
addedilen amaçlar için feda edilemez. Örneðin
bir kiþi, lulav alacak parasý yoksa bu mitsvayý bir
lulav çalarak yerine getiremez. Bu, “Mitsva Abaa
Baavera – Günahla Gelen Mitsva” sýnýfýndadýr ve
geçersizdir. Benzer þekilde, akla gelebilecek hiçbir
yüksek amaç, örneðin Þabat’ýn, ahlak kurallarýnýn
ya da diðer herhangi bir mitsvanýn ihlalini haklý
çýkarmaz.
Mitsvalar her durumda gözetilmelidir. Bazý kiþiler belirli bazý yasaklarýn belli sebeplerden kaynaklandýðýný, ama bu sebep ortada yokken
yasaðýn da geçerli olmadýðýný ve “eksiltilebileceðini” düþünebilir. Bu yanlýþ bir düþüncedir.
Tora’nýn mitsvalarýnýn hiçbirinin tek bir sebebi
yoktur. Bizim bilmediðimiz birçok boyutta etkenler söz konusudur ve görüþümüz kýsýtlýdýr.
Bu konuda dünyanýn görüp göreceði en zeki
insan olarak kabul edilen Kral Þelomo bile istisna olmamýþtýr. Nitekim Tora, bir kralýn, kendisini yoldan çýkarabilecekleri gerekçesiyle, çok fazla
kadýnla evlenmemesi, ayrýca at sevdasý nedeniyle
halký Mýsýr’a geri götürmemek için çok fazla at
sahibi olmamasý gerektiðini belirtir (17:16-17).
Þelomo kendisine güvenerek, “Ben yoldan çýkmam, ben halký Mýsýr’a geri götürmem” demiþ,
aþýrý sayýda kadýnla evlenmiþ, çok at sahibi
olmuþtur – ama her iki konuda da yanýlmýþ ve
günah iþlemiþtir (Talmud – Sanedrin 21b; bkz.
Melahim I 11:1-5).
Tora buna benzer bir örneði de sýradaki pasuklarda vermektedir: “Tanrý’nýn Baal Peor’da yaptýklarýný kendi gözlerinizle gördünüz. Elbette oradaki olayda putperestlk günahýna sürüklenen
herkesin ilk baþtaki niyeti bu deðildi. Onlar, çok
da önemli olmadýðýný düþündükleri [ve son
derece yanýldýklarý] þekilde, sadece güzel kýzlarla
hoþ vakit geçirme peþindeydi. Nitekim pasuk da
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uygulanmasý için temel þart olan putperestlik
yasaðýnýn ardýndan, þimdi diðer emirlerin ayrýntýlarýna geçmektedir. Özellikle bu iki kategorideki emirlerden bahsedilmesinin nedeni, her iki
kategorinin de vurguyu gerektirmesidir. Hükümler
(Hukim) sebepleri bilinmeyen mitsvalar olduðundan insanlarýn onlar hakkýnda gevþek davranmasý tehlikesi vardýr. Kanunlar (Miþpatim) ise
sivil yaþamý düzene sokacak kurallar olduðundan
üst düzeyde öneme sahiptir (Ramban).
Öðrettim – Ya da [bu sözlerden sonra da hâlâ
yeni kurallardan bahsedeceði düþünülürse]
“öðretiyorum” (Ramban). Alternatif olarak
“[Erets-Yisrael’e girdikten sonra,] …. size hükümler
ve kanunlar öðretmiþ olduðumu görün [ve bunlara
göre yaþayýn]” (a.k.).
6-8. Moþe burada hüküm ve kanunlarýn, BeneYisrael’e özel bir konum saðlayacaðýný, o kadar ki,
düþmanlarýnýn bile onlara bilgelik ve anlayýþlarý
nedeniyle saygý göstereceklerini vurgulamaktadýr.
Ama bunun ötesinde mitsvalarýn çok önemli bir
yararý, Tanrý’nýn halka, çaðrýldýðý zaman hemen
cevap verecek kadar yakýn olmasýnda önemli rol
oynamalarýdýr. Diðer uluslar buna yoðunlaþtýklarýnda tüm mitsvalarýn, Tanrý’ya yakýnlaþmak
için özel bir güce sahip olduðunu kavrayacaklar
ve buna saygý göstereceklerdir (Ramban).
6. Gözetin ve uygulayýn – “Þamar – Gözetmek /
Korumak” kökü, genel olarak mitsvalarýn titizlikle uygulanmasýný tanýmlar (ör. p. 40). Ancak
hemen sonrasýnda “uygulayýn” [tam çeviriyle
“yapýn”] dendiðine göre buradaki anlamý uygulama olamaz (Maskil Ledavid). Dolayýsýyla buradaki
“gözetin” emri, Tora’nýn – yani Sözlü Tora’nýn –
öðrenimini kastetmektedir (Sifre 79; Raþi).
Tora’nýn emirlerini öðrenmek ve derinlemesine
incelemek, onlarý gözetmekle eþdeðerdir, çünkü
onlarýn sürekli uygulanmasýný ancak bu þekildeki
titiz bir öðrenim garanti edebilir (Beer Yitshak).
Ayrýca bkz. 12:28 ve Vayikra 22:31 açk.
Alternatif olarak “gözetin” “yapma” þeklindeki,

“yapýn” ise “yap” þeklindeki emirleri kastediyor
olabilir (krþ. Malbim).
Halklarýn
gözündeki
bilgeliðiniz
ve
anlayýþýnýzdýr – “Diðer halklarýn gözünde bilge
ve anlayýþ sahibi olarak deðerlendirilmenizi
saðlayacak olan Tora’dýr (Raþi). Ýnançsýz kiþilere
Tora’ya dayanarak mantýklý kanýtlar getireceksiniz (Sforno). Tora’yý bu derecede iyi bilmeniz gerekir. Baþka bir deyiþle sadece Tora’yý
almýþ olmanýz sizi diðer uluslarýn gözünde özel
kýlacak deðildir. Asýl nokta sizin bu Tora’yý derinlemesine öðrenip özümsemeniz ve ona göre yaþamanýzdýr – onu diðer halklarýn gözünde sizin bilgeliðiniz ve anlayýþýnýz haline getirmelisiniz – ta
ki diðer uluslar sizi takdir etsinler.”
Ýfade “[Tora’yý, diðer] Halklarýn gözü önünde
gözetin ve uygulayýn, çünkü bilgeliðiniz ve
anlayýþýnýzdýr o” þeklinde de anlaþýlabilir (Daat
Mikra). Bu da, hüküm sýnýfýndaki mitsvalarýn
sebeplerinin bilinmemesi nedeniyle diðer uluslarýn
alayýna maruz kalma olasýlýðýndan çekinmemek,
Tora’yý gururla uygulamak gerektiðine iþaret eder.
Zira aksine, Bene-Yisrael’i muteber kýlacak olan,
tam olarak bu mitsvalardýr (Meam Loez).
Hahamlarýmýz, bu pasuðun ayný zamanda, büyük
bilgelik ve anlayýþ gerektiren astronomi ve
takvim bilimini iyice öðrenmeyi emrettiðini açýklarlar. Bu doðrultuda, eski dönemde Hahamlar
her gök cisminin ay içinde ve güneþin gün içinde
izlediði yol hakkýnda uzmanlaþmýþlardý. Kurala
göre her ayýn baþý, iki geçerli tanýðýn ifadesi
doðrultusunda Bet-Din tarafýndan belirlenirdi
[günümüzde bu sabitlenmiþ bir tarihe baðlanmýþtýr (bkz. Þemot 12:2 açk.)]. Hahamlar zaten
uzman olduklarý için ayýn gökyüzünün hangi
noktasýnda, hangi pozisyonda olduðu ve daha
birçok konudaki hesaplamalarýný yaparlar, þahitlerin ifadesinin buna uygunluðunu denetlerlerdi.
Bu nedenle Hahamlar “vakitleri bilenler” (Megilat
Ester 1:13) olarak tanýmlanmýþlardýr. Bu, özellikle
de eski dönemlerde çok büyük titizlik gerektiren
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Ama siz – Tanrýnýz Aþem’e yapýþýk kalanlar – bugün hepiniz hayattasýnýz.
Gör! Tanrým Aþem’in bana emrettiði üzere, size, onu miras edinmek üzere gelmekte
olduðunuz Ülke’nin içinde uygulamanýz için hükümler ve kanunlar öðrettim.
6
[Tora’yý] Gözetin ve uygulayýn, çünkü [diðer] halklarýn gözündeki bilgeliðiniz ve
anlayýþýnýzdýr o. [Dünya uluslarý] Tüm bu hükümleri duyup “Bu büyük ulus þüphesiz bilge
ve anlayýþ sahibi bir halktýr” diyecekler.
5

4. Tanrýnýz Aþem’e yapýþýk kalanlar –
“Yapýþmak”, birine, en ufak bir pürüz bile
olmadan, kalbin derinliklerinden baðlanmak
anlamýna gelir (Hirsch). Tora bu fiili bir karý-koca
arasýndaki iliþkide kullanmýþtýr (Bereþit 2:24:
“Erkek … karýsýna yapýþmalýdýr” [oradaki çevirimiz serbest olarak “birleþmelidir” þeklinde
yapýlmýþtýr]). Moþe burada halka “Siz, Baal Peor’a
baðlananlara (Bamidbar 25:5) katýlmayýp tüm
benliðiyle Tanrý’ya yapýþanlar, Peor’daki günahta
en ufak bir þüphe ve eðilim bile göstermeyerek
Tanrý’ya baðlý kalanlar! Ýþte, Yargý Niteliði size
zarar vermedi ve bugün hepiniz yaþýyorsunuz”
demektedir.

tabi deðildir, siz onlara tabisiniz. Tora’nýn kurallarý sizin ve ülkenizin kaderine göre deðiþmez;
aksine sizin ve ülkenizin kaderi Tora’nýn kanunlarýna olan sadakatinize baðlýdýr. Þu anda, Tora’yý
en iyi þekilde uygulayabileceðiniz yer olan EretsYisrael’in kýyýsýnda elinizde Tora olmak suretiyle
bulunuyorsunuz; ve gelecekte sýnýrlý bir zaman
için sürgüne çýkacaðýnýz zaman da yine elinizde
ayný Tora’yla buradan ayrýlacaksýnýz – ama siz,
ebediyen, Tora’yý bütünüyle yerine getirme
amacýyla yaþayan bir halk olarak varlýðýnýzý
sürdüreceksiniz. Siz Tora halkýsýnýz. Ülke de Tora
Ülkesi’dir ve Tora olmazsa, burasý Erets-Yisrael
deðildir” (Hirsch).

Tanrý’ya fiziksel olarak yapýþmak mümkün
deðildir. Ancak bir kiþi Tora bilgelerine, yani
Hahamlar’a gereken saygýda kusur etmezse,
onlara öncelik verir, yardým etmek için yollar
ararsa, Tora bunu, o kiþinin Tanrý’ya yapýþmasý
olarak addeder ve ona Gelecek Dünya’daki
yaþamý vaat eder (Talmud – Ketubot 111b).
Hahamlar, Tanrý’nýn sözlerini öðreten kiþilerdir;
dolayýsýyla onlara yapýþmak, Tanrý’nýn elçilerine
yapýþmaktýr – ve kiþinin elçisi kendisi gibidir.

Tanrým Aþem’in bana emrettiði üzere – “Size
öðrettiðim hiçbir þeyi kendi kafamdan uydurmadým; hepsini bana Bizzat Tanrý emretti”
(Rabenu Behaye). Moþe bunun ayrýntýsýný p.
14’te vermektedir.

5. Gör – Moþe burada Yahudilik’in çok önemli
bir noktasýný daha gözler önüne sermektedir.
Diðer tüm uluslar, üzerinde bulunduklarý
topraðýn onlarý birleþtirmesi yoluyla bir “ulus”
haline gelirler ve daha sonra bu ülkenin gereksinimlerine cevap verecek kanunlar koyarlar. Baþka
bir deyiþle kanunlar, ülkede doðru dürüst yaþamak için birer “araçtýr”. Ve bu araçlar, ihtiyaçlar
deðiþtikçe geliþir, deðiþir, yenilenir. Moþe,
Yahudiler için durumun böyle olmadýðýný vurgulamaktadýr: “Gör! Tanrý’nýn emri üzerine, size,
girip miras alacaðýnýz Ülke’de uygulamanýz için
hüküm ve kanunlar öðrettim. Siz, dünyadaki,
henüz bir topraðý olmadan önce kanunlara sahip
olan tek halksýnýz. Bu da, söz konusu hüküm ve
kanunlarýn Ülke’de rahat ve özgür biçimde yaþamanýz için birer araç olmadýðýný kanýtlýyor.
Aksine Tora’nýn tümü sizin için ‘amaçtýr’. Size bu
kanunlarý veren ben, gideceðiniz Ülke’yi hayatýmda görmedim bile! Benim mezarým bile, size
verdiðim kanunun kati ve deðiþmez olduðunun
kanýtý olarak Erets-Yisrael’in dýþýnda olacak.
Tora’nýn kurallarý kesin ve deðiþmezdir; onlar size

Hahamlarýmýz, Moþe’nin bu sözlerinden, Tora
öðretme karþýlýðýnda parasal beklenti olmamasý
gerektiði sonucunu çýkarýrlar: “Tanrý bana bedava öðretti, ben de size bedava öðrettim. Siz de
baþkalarýna bedava öðretin” (Talmud – Behorot
29a). Tora öðreten kiþi, bir “yükümlülüðü” yerine
getirmektedir – dolayýsýyla karþýlýðýnda bir þey
almasý yasaktýr. Ancak buna karþýlýk, Tora öðrenimine eþlik eden baþka konularda ücret almak
yasak deðildir. Örneðin dersten kaytarýp boþ
þeylerle ilgilenmeye eðilimli olduklarýndan gözetime ihtiyacý olan küçük yaþtaki öðrencilere
nezaret etmek için alýnan “Sehar Þimur –
Gözetim Ücreti” veya Tora öðrenimine ayrýldýðý
kesin olan zamanýn tazmini anlamýna gelen
“Sehar Batala Demuhah – Kanýtlanmýþ Ýþ Kaybý
Ücreti” gibi ücretleri almak yasak deðildir. Benzer
þekilde tüm mesleði Tora öðretmenliði olan ve bu
amaçla diðer tüm gelir kaynaklarýndan feragat
etmiþ bir kiþi, geçimi için maaþ alabilir (Hirsch;
krþ. Talmud – Nedarim 37a; Talmud – Behorot 29a,
Tosafot o.a.).
Uygulamanýz için – Tam çeviriyle “böyle yapmanýz
için”. Yani “tam olarak size emredilen þekilde, ne
eksik ne fazla” (Rabi Þemuel David Luzzato).
Hükümler ve kanunlar – Bundan önceki
sözlerinde Moþe putperestlik günahýna deðinmiþtir. “Yap” ve “yapma” þeklindeki tüm emirlerin
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sürmeleri þartýyla mümkündür. Bunu yaptýklarý
zaman, diðer uluslar Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e ne
kadar yakýn olduðunu görecekler ve bu büyük bir
Kiduþ Aþem’e yol açacaktýr. Ancak aksi takdirde,
Tanrý’dan uzak bir yaþam sürerlerse, baþlarý dertten kurtulmayacak, diðer halklar onlarý küçük
görüp, “bu muymuþ Tanrý’nýn Halký olduðunu
iddia edenler?” diyecekler ve bu büyük bir Hilul
Aþem’e yol açacaktýr (krþ. Sforno).
Peygamber Yeþayau’nun, “Tanrý’yý, bulunduðu
zaman arayýn” (Yeþayau 55:6) þeklindeki sözleri,
burada yazýlanlarla çeliþir gibi görünmektedir.
Talmud bu çeliþkiyi þöyle çözümler: Cemaat,
toplum söz konusu olduðunda, Tanrý dualarý
daima dinler; ama bireyler söz konusu olduðunda
[duanýn dinlenmesi baþka zamanlarda da
mümkün olmasýna raðmen] “Tanrý’nýn bulunduðu zaman” [yani Roþ-Aþana ile Yom Kipur
arasýndaki “Teþuva Günleri” olarak bilinen on
gün] daha kuvvetlidir (Talmud – Roþ Aþana 18a).
Genel bir prensibe göre, bir cemaat hakkýnda
Tanrý katýnda olumsuz bir karar çýkmýþ ve bu
karar, sözün geliþi, “mühürlenmiþse” bile, dualar
sonucunda yine de yýrtýlýp atýlabilir (a.y.).
[Bize yakýnlýk gösteren] – Yani “her dua
ediþimizde bize cevap veren” (Daat Mikra).
Talmud’da vurgulandýðý gibi: “Yeryüzünden göklere olan uzaklýk ne kadar olursa olsun, bir kiþi
sinagoga girip sessizce dua ettiðinde bile Tanrý
onun bu duasýna kulak verir” (Talmud Yeruþalmi –
Berahot 9a). Meleklerin büyük bir gürültüyle
övgüler sunduklarý (bkz. Yehezkel 3:12) göz
önünde tutulduðu zaman, Tanrý’nýn BeneYisrael’e meleklerden bile daha büyük bir yakýnlýk gösterdiði anlaþýlmaktadýr.
Kendisine yakýn bir tanrýsý olan – “Kimsenin
böyle bir tanrýsý yok. Tek Tanrý Aþem’dir.”
Putperestlerin ilahlarý kendilerine fiziksel olarak
çok yakýndýr; hatta onlarý yanlarýnda bile taþýya-

bilirler! Ama onlardan medet umup bir þey istediklerinde, sonsuzluk kadar uzaktadýrlar – zira bir
isteði yerine getirmek bir yana, o isteði sadece
“duymak” için bile güçleri yoktur. Ama Tanrý, hiç
görünmediði için çok uzakta sanýlsa bile,
Kendisi’ne dua edildiðinde cevap verir ve her þeyi
yerine getirme kudreti vardýr (Meam Loez).
8. Önünüze sunduðum – Yani “Tanrý’nýn görevlendirdiði peygamber olarak size öðrettiðim”.
Tüm bu Tora[’dakiler] gibi – Önceki pasukta
Yisrael’in özel konumu övülmüþtü. Bu pasukta ise
onlara bu konumu veren Tora övülmektedir
(Rabenu Behaye). Bu ifadede “tüm” sözcüðü
anahtar niteliðindedir; çünkü Tora’nýn gerçek
bilgeliði ancak bir bütün halinde incelenip
anlaþýldýðý takdirde gerçekten algýlanabilir
(Abravanel). Tora’nýn tüm kollarý birbiriyle
organik baða sahiptir. Bu nedenle kýsmi ve sýnýrlý
öðrenim tam resmi vermekten uzak kalacaktýr.
Ancak elbette bu öðrenim de aþamalar halinde
ya-pýlmalý, temeller kurulmadan binaya
geçilmemelidir.
Adil – “Uygun, haklý ve kabul edilir” (Raþi).
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Zira kim, Kendisi’ne her sesleniþimizde [bize yakýnlýk gösteren] Tanrýmýz Aþem gibi
kendisine yakýn bir tanrýsý olan büyük bir ulustur?
8
Ve kim, bugün önünüze sunduðum tüm bu Tora[’dakiler] gibi adil hükümleri ve
kanunlarý olan büyük bir ulustur?
bir uzmanlýk olduðu için, diðer uluslarýn gözünde
Bene-Yisrael’in gerçekten “bilge ve anlayýþ
sahibi” olarak deðerlendirilmesini saðlayan bir
özellikti (Meam Loez).
Tüm bu hükümleri duyup – Hükümler
(Hukim) insan mantýðýnýn açýklayamadýðý türdeki kurallar olduðuna göre, diðer uluslar neden
Bene-Yisrael’in bilge ve anlayýþ sahibi olduðunu
düþünsün? Tora’nýn “mitsvalar” demesi daha
uygun olmaz mýydý? Ancak Tora “hükümleri”
özellikle ön plana çýkarmaktadýr. Tora’da sadece
hükümler deðil, ayný zamanda mantýðýn gerektirdiði, her saðlýklý toplumun belkemiðini oluþturan kanunlar (Miþpatim) da vardýr. Tora’da bu tip
emirler, diðer kanun sistemlerine göre çok daha
titiz ve derinlemesine iþlenir (bazý örnekler için
bkz. Þemot Kitabý, Miþpatim peraþasý açýklamalarý). Dolayýsýyla Bene-Yisrael’in gerçekten
çok bilgelik ve anlayýþ gerektiren kanunlarla
yaþadýðýný ve bunlarý sürekli öðrendiklerini
görenler, hükümler hakkýnda da, mantýkla açýklayamasalar bile, ilk bakýþta görülemeyen ve belki
de ilk bakýþta göremedikleri için alayla karþýladýklarý (bkz. Bamidbar Perek 19 açk., Para Aduma...
k.b.), ama biraz düþündüklerinde varlýðýný
anladýklarý gizli bir bilgelik olduðunu takdir edeceklerdir. Ne de olsa Miþpatim gibi üst düzeyde
mantýk gerektiren konularla uðraþanlarýn “mantýksýz” baþka þeylerle uðraþmasý beklenemez. Bu
da Hukim’in, Miþpatim’den bile üstün bir düzeye
sahip olduðuna iþarettir (Rabenu Behaye).
Büyük ulus – Bu nicelik deðil nitelik açýsýndan
büyüklüktür [Bene-Yisrael’in hiç de kalabalýk bir
halk olmadýðý açýktýr (bkz. 7:7)]. Pasukta bahsi
geçen eþsiz bilgelik ve anlama yeteneði kastedilmektedir – ki bunlarýn hepsinin kaynaðý,
Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e vermiþ olduðu Tora’dýr.
Sadece Tanrýsal bilgeliðe sahip olan ve Tanrý’dan
çekinen bir halk “büyük”tür (krþ. Ýbn Ezra).
Þüphesiz – Bu, serbest bir çeviridir: “Diðer halklar Yahudi yaþantýsýnda anlamadýklarý ve garip
görünen birçok þey görseler bile, yine de
Yisrael’in büyük bir ulus, bilge ve anlayýþ sahibi

bir halk olduðu ger-çeðini inkâr etmek mümkün
deðildir” (Hirsch).
Kullanýlan Rak sözcüðü, gerçekte “sadece; yalnýz”
anlamýndadýr: “Yalnýz bu büyük ulus bilge ve
anlayýþ sahibi bir halktýr” (Rabenu Behaye; Daat
Mikra). Ya da “Bu ulusun büyüklüðü, özellikle
bilge ve anlayýþ sahibi olmasýyla kendini göstermektedir” (Hirsch).
Bilge ve anlayýþ sahibi – Ýbranice Haham ve
Navon (bkz. 1:13 açk.).
7. Kim… büyük bir ulustur? – Alternatif olarak
“hangi büyük ulusun…?” (Daat Mikra). “Hangi
ulusun, Bene-Yisrael’in bu iki pasukta açýklanan
avantajlarý var? Normal þartlarda, hayati bir
mahkemeye çýkacak olan kiþi, siyah giyinip
siyahlara sarýnýr, dertten sakalýný uzatýr; zira mahkeme kararýnýn nasýl çýkacaðýný bilemez. Ancak
[Roþ Aþana’da Tanrý katýnda yargýlanan] BeneYisrael böyle deðildirler. [Gerçek ve samimi bir
teþuva yaptýklarý takdirde] Tanrý’nýn onlar için
mucizeler gerçekleþtireceðinin bilincinde, beyaz
giyinip beyazlarýný sarýnýrlar, sakallarýný düzeltirler, yiyip içip neþelenirler” (Talmud Yeruþalmi –
Roþ Aþana 1:3).
Rabi Samson Raphael Hirsch, bu iki pasuktaki
ifadeleri farklý bir þekilde açýklar: “[Soru:] Kim
büyük ulustur? [Cevap:] Kendisi’ne her sesleniþimizde [bize yakýnlýk gösteren] Tanrýmýz Aþem gibi
kendisine yakýn bir tanrýsý olan. [Soru:] Kim büyük
ulustur? [Cevap:] Bugün önünüze sunduðum tüm
bu Tora[’dakiler] gibi adil hükümleri ve kanunlarý
olan.”
Her sesleniþimizde… – Örneðin Mýsýr’da
(Þemot 2:24), Kýzýldeniz’de (Þemot 14:10) ve
çölde (Þemot 15:25) olduðu gibi (Raþbam). Moþe
Rabenu bu pasukta Bene-Yisrael’in, dua edince
cevap alma þeklindeki özel avantajý hakkýnda bir
ipucu vermektedir (Rabenu Behaye). BeneYisrael’in Tanrý’ya dua edince cevap almalarý,
ancak O’na yakýn, O’nun emrettiði bir yaþam
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görünebilir, hatta sizi çekebilir, kafanýzý kurcalayabilir. Ama sizin ‘gözlerinizle görmüþ’
olduðunuz gerçeklerle çeliþiyorlarsa, beyin cimnastiði olmanýn ötesinde hiçbir deðerleri yoktur.
Sakýn fiziksel gözlerinin gördüðü þeyleri unutma!
Tora öðrenimi sonucunda ulaþtýðýn manevi
görüþle öðrendiðin þeyleri de unutma! [Tüm bunlar]
Hayatýnýn tüm günlerinde sakýn kalbinden ayrýlmasýnlar. Onlarý çocuklarýna ve torunlarýna bildir.”
Tora burada bize çok önemli bir bilgi vermektedir. Yahudilik, bir kiþi ya da küçük bir grubun,
baþkalarýna gelip onlarý iyilikle ya da zor kullanarak ikna etmesiyle oluþmuþ bir inanç deðildir.
Sinay daðýnda “halkýn tümü” bulunmuþ ve
Tanrý’nýn Sesi’ni “halkýn tümü” duymuþtur, orada
olan muhteþem olaylara “halkýn tümü, gözleriyle”
tanýk olmuþtur. Tanrý, Tora’yý sadece Moþe
Rabenu aracýlýðýyla göndermiþ olsaydý, onun
peygamberliði Bene-Yisrael için artýk þüphe
götürmez bir gerçek olmasýna karþýn, ileride
baþka bir kiþi gelip çeþitli olaðanüstü beceriler
yoluyla kendisini peygamber olarak kabul ettirip,
ardýndan Moþe’nin söylediklerinin aksine þeyler
söyleyebilir, bu da eldeki bilgiler hakkýnda þüpheye yol açmaya yeterdi. Tanrý böyle bir þeye
olanak vermemek için Tora’yý tüm halka, aracýsýz
olarak, Bizzat vermiþtir. Durum böyle olunca,
bunlara aykýrý herhangi bir þey söyleyen kiþi,
dünyanýn en akýl almaz mucizelerini gösterse bile
bir yalancýdan ibarettir. Zira Bene-Yisrael, asýl
gerçeði bilmektedirler (Ramban).
Tüm neslin þahit olduðu bu muhteþem olay,
Tora’nýn yüzyýllar boyunca sürekli ve kesintisiz
olarak öðrenilmesi sayesinde, hiçbir bozuma
uðramayan kesin bir bilgi olarak, tarih boyunca
canlý kalmýþtýr. Her nesil bunu kendisinden önceki nesilden almýþ, bir sonraki nesle aktarmýþtýr.
Arada aktif ve toplu olarak yaþanan bir Yahudi
yaþamý mevcut olduðu için, bu gelenek hiçbir
zaman kesintiye uðramamýþtýr. Yüzyýllar boyunca
Yahudiler, canlarýný bu gerçek uðruna feda
etmiþlerdir. Dolayýsýyla her nesil bu gerçeðin bilinciyle Yahudi kültürünü ve bilgisini en iyi þekilde öðrenmek ve bunu bir sonraki nesillere ayný
þekilde aktarmakla yükümlüdür: “Onlarý çocuklarýna ve torunlarýna bildir”.

Canýný fazlasýyla koru – Ya da “benliðini fazlasýyla koru”. “Þamar – Korumak” kökü, her türlü
potansiyel zararý uzak tutmayý belirtir. Dolayýsýyla
Moþe pasuðun baþýnda “kendini koru” demiþtir,
“kendine ait özel görevinden seni alýkoyabilecek
dýþ etkilerden kendini koru. Yahudilik-dýþý
dünyanýn felsefeleri ve kesin kanýtlara dayanmayan teorileri, senin tecrübelerinin tanýklýk
ettiði iki saðlam gerçekle çeliþmektedir: [1]
Evrenin üstünde mevcut olan Bir ve Tek
Tanrý’nýn mevcudiyeti ve [2] O’nun aðzýndan
çýkan Tora’nýn veriliþi. Bu nedenle, senin doðayý
bilimsel olarak araþtýrýrken ya da tarihin olaylarýný deðerlendirirken çýkýþ noktan daima bunlar
olmalýdýr. Doðanýn ve tarihin tüm gerçekleri bu
iki þeye dayanmalýdýr. Ýnsanlýðýn, bunlarla
çeliþen, dolayýsýyla temelleri sallantýlý olan
kavramlarý ile karþýlaþtýðýnda, kendini ve manevi
baðýmsýzlýðýný muhafaza et. Sallantýdaki
temeller üzerine kurulan felsefeler yanýltýcýdýr,
dolayýsýyla onlarla ulaþýlan sonuçlar da
yanýltýcýdýr. Bu nedenle kendini koru. Ama
bunun ötesinde canýný [=benliðini] fazlasýyla korumalýsýn. Doðaya ve tarihe yönelik Yahudilik-dýþý
bakýþ, kolaylýkla senin ruhunun içinde bir taraftar
bulabilecektir. Doðayý Tanrý’dan baðýmsýz
görürsek, insanýn kendi hayvansal doðasý, fiziksel
arzularý insana hâkim olmaya baþlar. Tarihi
Tora’dan baðýmsýz görürsek, bu kez insanýn diktatör doðasý egemenlik hevesiyle dünyaya bencillik ve þiddet getirir. Bu iki olumsuzluk, benliðini,
maddi ve manevi isteklerini ele geçirebilir.
Fiziksel yanýnýn üzerinden terbiye ve ahlakýn kutsiyetini söküp atabilir, sonuçta hayatý Tanrý’nýn
sana Sinay’da yüklemiþ olduðu adalet ve iyilikseverlik taleplerinden yoksun býrakabilir.
Böylelikle, týpký kendini Yahudilik-dýþý etkilerden
koruman gerektiði gibi, ayný þekilde canýný da
tensellik ve bencilliðin cazibesine karþý da
fazlasýyla korumalýsýn. Koru ki sana Tanrý ve
Torasý’ný kanýtlayan gerçekleri unutmayasýn.
Manevi kuvvetlerini de özellikle koru ki, gözlerinle görmüþ olduðun gerçekler gözünün önünden ayrýlmasýn” (Hirsch).
Gözlerinin gördüðü – Bkz. Þemot 20:15.
Unutma – Tora “canýný fazlasýyla koru” dedikten
hemen sonra “sakýn gözlerinin gördüðü þeyleri

Vaethanan_vayikra.qxd 18.06.2012 13:51 Page 19

Vaethanan 77

4:9

9

Ancak… Kendini koru ve canýný fazlasýyla koru! Sakýn gözlerinin gördüðü þeyleri
unutma ve [bunlar] hayatýnýn tüm günlerinde sakýn kalbinden ayrýlmasýnlar. Onlarý
çocuklarýna ve torunlarýna bildir.
9. Ancak – “Þu konuda seni çok kuvvetli bir þekilde uyarýyorum: Bu mitsvalarýn nereden
geldiðini daima aklýnda tut. Sinay daðýnda þahit
olduðun büyük olaylarý, sesleri ve ateþleri,
Tanrý’nýn tüm bunlarýn arasýnda duymuþ olduðun
Sesi’ni hiçbir zaman unutma ve bu saygýdeðer
ortamda gördüklerini nesiller boyunca çocuklarýna ve torunlarýna anlat” (Ramban).
Ýbranice Rak. Tam anlamýyla “yalnýz; sadece”.
Raþi’ye göre verilmek istenen anlam þöyledir:
“Sadece kendini korur, canýný korur ve gözlerinin
gördüðü þeyleri unutmazsan ve mitsvalarý gerektiði þekilde uygularsan… iþte sadece o zaman,
[yukarýda söylediðim þekilde] diðer uluslarýn
gözünde bilge ve anlayýþ sahibi olarak takdir
edileceksiniz; ama unutkanlýk sonucu onlarý
çarpýtýrsanýz, onlarýn gözünde aptaldan öteye
geçmeyeceksiniz.” Tora insanýn caný çeken þeyleri
alýp istemediklerini býrakabileceði bir seçenekler
listesi deðildir. Karmaþýk ve gösteriþli bir binanýn
ayrýntýlý bir planý gibidir; her detaya dikkat
edilmediði takdirde yapý çökebilir (The Artscroll
Chumash – Stone Edition).
Alternatif olarak “Yalnýz þu konuda kendini çok
korumalýsýn. Sakýn Sinay’da gördüklerini unutma. Hayatta her þeyi unutsan bile, yalnýz bunu
unutmamalýsýn” (Ýbn Ezra). Alternatif olarak
“Sizi diðer uluslardan farklý ve özel kýlan þey,
ýrksal özellikleriniz ya da baþka bir þey deðildir.
Özelliðiniz yalnýz ve yalnýz Sinay’da almýþ
olduðunuz Tora’dan kaynaklanýr; ve durum böyle
olduðuna göre Sinay’da gözlerinle görmüþ
olduðun þeyleri sakýn unutma”.
Kendini koru – Tora burada ve p. 15’te insanýn
kendisini, saðlýðýný korumasý gerektiðini söylemektedir. Bir kiþi kendisini tehlikeye atabilecek
durumlardan uzak tutmakla yükümlüdür.
Örneðin gece vakti ýssýz bir yerde tek baþýna
yürümekten kaçýnmalýdýr. Genel bir felaket söz
konusuysa, ortalýk yerde hiçbir þey yokmuþ gibi
dolaþmamalýdýr. Yýkýlabilecek bir binanýn içine
girmemeli, saðlam olmayan bir köprüden
geçmemelidir. Her türlü hastalýða gebe olduðu
için, aðzýna, elden ele dolaþmýþ paralar koymamalýdýr. Et ve balýðý bir arada yemek tehlikeli olabilir. (Talmud - Pesahim 76b). Bu nedenle birini
yedikten sonra, diðerini yemeden önce bir parça
ekmek yenip aðýz iyice çalkalanmalý, eller de
[eðer yiyecek bulaþmýþsa] yýkanmalýdýr. Tabak ve
çatal-býçak deðiþtirilmeli ya da yýkanmalýdýr. [Söz

konusu tehlike büyük olasýlýkla günümüzde mevcut deðildir (Magen Avraam); ancak yine de bunlar baðlayýcý birer Kaþerut kuralý haline gelmiþtir
(Þulhan Aruh - Yore Dea 173b)]. Bunlar gibi,
tehlike doðurabilecek her türlü ortamdan ve
hareketten kaçýnýlmalýdýr.
Bir kiþinin kendisini tehlikeye atýp bir mucizeyle
kurtulabileceðine güvenmesi yanlýþ ve günahtýr.
Mucize pekâlâ gerçekleþmeyebilir; gerçekleþirse
de, onun ebedi ödülünde eksilme olur.
Ayný doðrultuda kiþi, kendi iyeliði altýnda, insanlara [ve dolayýsýyla kendisine] zarar teþkil edebilecek bir þey bulundurmamaya, böyle bir þey
varsa gerekli önlemleri almaya dikkat etmelidir.
Buna aykýrý davranan kiþi hem buradaki pozitif
emri hem de 22:8’deki negatif emri ihlal etmiþ olur.
Kendi kendisine lanet okuyan bir kiþi bile
buradaki emri çiðnemiþ olur (Talmud – Þevuot
36a). Kiþi kendi kendine þarta baðlý bir beddua
bile etmemelidir. Örneðin Talmud Rabi Tarfon’un
“Söylediðim doðru deðilse tüm oðullarýmý
kaybedeyim” dediðini anlatýr. Rabi Yeuda Anasi,
Rabi Tarfon’un söyledikleri gerçekten doðru
olmasýna raðmen, hiçbir oðlunun hayatta
kalmadýðýný, onun soyunun sadece bir kýzý yoluyla devam ettiðini belirtir. Bu nedenle bir kiþi,
doðruluðundan emin olduðu bir þey hakkýnda
baþkasýný temin etmek için, kendisine ya da bir
baþkasýna þarta baðlý bir lanet bile okumamalýdýr
(Meam Loez).
Ýnsanýn kendini korumasý emri, pasuðun belirli
bir kýsmýyla sýnýrlýdýr. Ancak pasuðun genel
baðlamý dâhilinde, tüm Yahudiler’den,
Yahudilik’in temeli olan Sinay daðýnda yaþanan
muazzam olayý bir an için bile unutmamalarý
konusunda dikkatli olmalarý istenmektedir.
œ Yahudi Ýnancýnýn Temeli. Sforno kendi
çizgisini (bkz. p. 6 açk.) takiben buradaki ifadeyi
þöyle açýklar: “Size Tora’yý diðer uluslarýn
gözünde bilge ve anlayýþ sahibi olduðunuzu kanýtlamak için kullanmanýzý söylediysem de, çok
dikkatli olun. Onlarla tartýþmaya girerseniz,
onlarýn Tanrý’nýn varlýðýný inkâr eden, ya da
O’nun özelliklerini farklý bir þekilde açýklama giriþiminde bulunan bilgelerinin sözde kanýtlarýndan etkilenmeyin. Zira sizin kesin ve net olarak
bildiðiniz gerçekler, onlarýn mantýk yoluyla ürettiði felsefelerin hepsinden daha kuvvetlidir.
Onlarýn felsefeleri belki çok akla yakýn
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öðrenmiþ bir çocuðun, Tora’yý bizzat Sinay daðýnda Tanrý tarafýndan almýþ gibi kabul edileceðini
ima eder (Talmud – Berahot 21b; Talmud –
Kiduþin 30a). Tora, Sinay daðýnda veriliþinden bu
yana babadan oðla, dededen toruna kopmayan bir
zincirle sürekli aktarýlagelmiþtir ve bunun devamlýlýðýný saðlayan aktarým süreci devam ettikçe,
Sinay’daki olaðanüstü olay canlýlýðýný sürdürür.

olduðunu bilen ve O’nun Sözleri’ni, O’nun
Ýsteði’ni her zaman dinleyen kiþi, “Tanrý
korkusuna sahip” kiþidir (Hirsch).

10. Horev’de … [gördüklerinden bahsediyorum] – Krþ. Raþi. Horev = Sinay (krþ. Þemot 19.11).

Sis – Bkz. Þemot 19:18. Saadya Gaon buradaki
ifadeyi “seni bulut ve sisin karanlýðý sarmýþtý”
þeklinde açýklar. Rambam bu ifadelerin ayný
zamanda insanýn Tanrý’nýn gerçek niteliðini
bilmesini engelleyen bir perdeyi simgelediðini
kaydeder (More Anevohim 3:9).

Toprak üzerinde yaþadýklarý tüm günler
boyunca – “Ýleride günahlarý yüzünden EretsYisrael’den sürülseler bile, baþka uluslarýn egemenliði altýnda kendilerini Tanrý korkusundan
muaf tutmayý akýllarýndan bile geçirmesinler. Bu
dünyanýn topraðý üzerinde yaþadýklarý sürece,
Tanrý korkusunu kendilerine ve çocuklarýna
öðretmekle yükümlüdürler” (Ýbn Ezra).
Ben’den çekinmeyi öðrensinler – “Onlara sözlerimi duyurduðumda, Beni tanýyacaklar ve
Ben’den çekinecekler” (bkz. Þemot 20:17).
Tora’nýn burada Tanrý korkusunu “öðrenmekten”
bahsetmesi önemlidir. Tanrý korkusu, sadece
öðrenim ve talimle elde edilebilen bir kavramdýr
(Mesilat Yeþarim). Tanrý korkusu bir manevi bilgi
ve bir manevi yetenektir. Bu manevi ve ahlaki
zanaat hakkýndaki ilk ders, Bene-Yisrael’e bizzat
Tanrý tarafýndan verilmiþtir ve bundan sonra
söylenenlerin hepsi bu dersi tanýmlamaktadýr.
Tanrý sözlerini halkýn gözlerine görünmeden
duyurmuþtur; Bene-Yisrael O’nu duymuþlardýr,
ama görmemiþlerdir. Tanrý’nýn görülmesi mümkün olmadýðý için Kendisi’ni ses yoluyla bilmelerini saðlamýþ, Torasý’nýn sözleri yoluyla da BeneYisrael ile ebedi bir antlaþma yapmýþtýr. Tanrý’yý
hiç görmese bile, O’nun daima karþýsýnda

11. Daðýn eteðinde durmuþtunuz – Þemot 19:17.
Gökyüzünün kalbine kadar – Bir deyim. Yani
“görenlerin gözünde gökyüzünün ortalarýna
kadar” (Ýbn Ezra).

12. Ateþin içinden – Bkz. Þemot 24:17, Yehezkel 1:27.
Sözcüklerin sesini duyuyordunuz – “Sadece
sözcükleri duymadýnýz; sözcüklerin sesini duydunuz. Yani tüm bunlar sadece beyninize gönderilen telepatik dalgalar deðildi. Siz bunu iþitme
organýnýz olan kulaðýnýzla duydunuz. Tanrý’nýn
Sesi, fiziksel ses dalgalarý olarak kulaklarýnýza
ulaþtý” (Hirsch).
Suret – Ýbranice Temuna. Ya da “resim”.
13. Yapmanýzý emrettiði antlaþmasýný – Ya da
“antlaþmanýzý, [yani] yapmanýzý emrettiði
[mitsvalarý]” (Hirsch).
Açýklamýþtý – Ýbranice Vayaged. Bu fiil, bir þeyi,
bilmeyen birine anlatma anlamý taþýr (Daat
Mikra; bkz. Þofetim 14:15). Örneðin Pesah
Agadasý, henüz bilmedikleri þeylerin çocuklara
anlatýlmasýnda kullanýlan metindir.
On Söz – Yani “On Emir”. Sinay’daki antlaþma
(ö.a.), On Emir’in yaný sýra Þemot Perek 20-23’te
yazýlanlarý da içerir. Bkz. Þemot 24:2-3.
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Horev’de Tanrýn Aþem’in huzurunda durduðun, Tanrý’nýn bana “Bana halký topla ve
sözlerimi onlara duyurayým. Böylece toprak üzerinde yaþadýklarý tüm günler boyunca
Ben’den çekinmeyi öðrensinler ve çocuklarýna öðretsinler” dediði gün [gördüklerinden
bahsediyorum].
11
Yaklaþýp daðýn eteðinde durmuþtunuz. Dað, gökyüzünün kalbine kadar [ulaþan bir]
ateþle yanmaktaydý; karanlýk, bulut, sis.
12
Tanrý ateþin içinden size konuþmuþtu. Sözcüklerin sesini duyuyordunuz, ama hiçbir
suret görmüyordunuz – sadece ses.
13
Size, yapmanýzý emrettiði antlaþmasýný açýklamýþtý – On Söz – ve onlarý iki taþ levhaya yazmýþtý.
unutma” uyarýsýný yaparak “hayatý korumakla”
“unutkanlýk” arasýnda bir paralellik kurmakta,
böylece çok ciddi bir imada bulunmaktadýr.
Pasuk, Tora konusunda öðrendiklerini unutan
kiþiyi hayati bir suç iþlemiþ addeder. Ancak insan
unutkan bir canlýdýr. Öyleyse sýk görülen
unutkanlýk, nasýl bu kadar aðýr bir karþýlýðý hak
edebilir? Tora bu endiþeyi gidermek için pasuðun
devamýnda “hayatýnýn tüm günlerinde sakýn
kalbinden ayrýlmasýnlar” demektedir – yani
“unutkanlýk, sadece Tora sözlerinin kalbinden
ayrýlmasýna yol açacak þekilde fütursuz bir yaþam
sürersen hayati bir suç olarak kabul edilir”. Baþka
bir deyiþle bir kiþi, elinden geleni yapýyor, öðrenimini aksatmayýp sürekli tekrar ediyorsa, bildiklerini unutsa bile bu büyük bir sorun deðildir.
Ama eðer tembellik, ihmal, kayýtsýzlýk, Tora’ya
aykýrý bir yaþam gibi, bu bilgilerin “kalpten ayrýlmasýna” yol açacaðý belli olan bir tavýr söz
konusuysa, Tora bir kiþiyi bu unutkanlýða kastetmiþ ve böylece hayati bir suç iþlemiþ addetmektedir (Miþna – Pirke Avot 3:10; Talmud – Menahot
99b). Bu mantýklýdýr da. Ne de olsa Yahudiler’i
özel yapan tek þey Tora’dýr; Tora’nýn veriliþi de
sürekli canlý tutulmasý gereken bir olaydýr – ve
bunu unutmak, kaybetmek, her þeyi temelinden
sarsmak anlamýna gelir. Bu duruma düþmüþ kiþi,
Tora’nýn ve Yahudilik’in esaslarýný inkâr eder – ki
bu, hem bedenin hem de ruhun bir anlamsýzlýk
içine düþerek yok olmasýna eþdeðerdir (Rabenu
Behaye).
Hayatýnýn tüm günlerinde – “Bu gerçekler her
þeyin temelidir; bu nedenle onlarý sadece belirli
bir yaþ döneminde, manevi yücelme duygularý
hissettiðin sýnýrlý zaman dilimlerinde kalbine yerleþtirmen yeterli deðil. Bunlarý hayatýnýn tüm günlerinde, her nefesinde aklýnda tutmalýsýn ki
kalbinden bir an için bile ayrýlmayýp sana doðru
yönde rehberlik edebilsinler” (Hirsch).
Çocuklarýna … bildir – “Olaya tanýk olmamýþ
olan çocuklarýna bunu Tora’ya dayanan mantýklý
açýklamalarla bildir ve bunu özümsemelerini
saðla (Sforno). Bunlar senin için nasýl görmüþ ve

tanýk olmuþ olduðun gerçeklerse, ayný þeyin
çocuklarýn için de olmasýný saðla. Sadece ‘inanmalarý’ yetmez – çocuklarýn da bu gerçekleri
‘bilmelidirler’. Bilgilerini, bir tanýðýn gözleriyle
gördüðü þeyleri aktardýðý gibi tam bir katiyet ve
güvenle aktar. Bu þekilde gözlerinle gördüklerin,
senden sonraki tüm nesillerin için gerçek bilginin
dayanak noktasý olsun (Hirsch).”
Tora’nýn alýnýþý tüm bir halk tarafýndan þahit
olunmuþ ve tüm bir halk tarafýndan ayný þekilde
sonraki nesle aktarýlmýþ bir gerçektir. Tarihi bir
gerçeði gelecek nesillere aktarmanýn tek kesin
yolu da, bu gerçeðin tüm bir nesil tarafýndan
gerek öðrenim gerekse aktif uygulama yoluyla bir
sonraki nesle aktarýlmasýdýr. Bu nedenle
Hahamlarýmýz çocuklarýna ve torunlarýna (s.a.)
Tora öðretmiþ bir kiþinin, kendisinden sonra ebediyete kadar olan tüm nesillere Tora öðretmiþ gibi
sayýldýðýný belirtirler (Talmud – Kiduþin 30a).
Buna göre pasuk “eðer çocuklarýna öðretirsen,
torunlarýna da öðretmiþ olursun” þeklinde
anlaþýlabilir (Hirsch).
Torunlarýna – Tam çeviriyle “çocuklarýnýn çocuklarýna” ya da “oðullarýnýn oðullarýna”. Genel olarak
bir babanýn oðluna karþý Tora’ca belirlenmiþ bazý
yükümlülükleri vardýr: Onu sünnet etmek [ya da
birini bununla görevlendirmek], [eðer oðlu
behorsa] ona Pidyon Aben yapmak, ona Tora
öðretmek, onu uygun bir kýzla evlendirmek, ona
bir zanaat [ya da meslek] öðretmek [ve bazý
görüþlere göre yüzmeyi öðretmek] (Talmud –
Kiduþin 29a). Tora öðretme gerekliliði biraz ileride
söylenecektir (6:7). Bu pasukta ise Tora, bir kiþi
için bu yükümlülüðün sadece çocuklarý için deðil,
torunlarý için de devam ettiðini belirtmektedir
(a.k. 30a).
Tora sýradaki pasukta Sinay daðýnda Tanrý’nýn
Tora’yý Bizzat vermesinden bahsetmektedir.
Çocuklara Tora öðretme yükümlülüðü ile
Tora’nýn Tanrý tarafýndan veriliþi birbiriyle iliþkilendirilmiþtir. Bu da, büyükbabasýndan Tora
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olarak uyarý da “canlarýnýzý fazlasýyla koruyun”
þeklinde yapýlmaktadýr (Hirsch).
Alternatif olarak, “onlarý canlarýnýzý korur gibi
fazlasýyla koruyun” (Daat Mikra).
Baðlamdan baðýmsýz deðerlendirildiðinde bu
sözler bir insanýn kendisini tehlikelerden
korumakla yükümlü olduðunu da vurgulamaktadýr. Bilgi için bkz. p. 9 açk.
Çünkü – Bu pasukta baþlayýp sýradaki pasuklarda devam eden cümle devrik yapýdadýr ve anlamý
þöyledir: “Canlarýnýzý fazlasýyla koruyun, sakýn
yozlaþýp kendinize heykeller yapmayýn, çünkü
Horev’de hiçbir suret görmemiþtiniz” (Rabi
David Tsvi Hoffman; Daat Mikra).
Hiçbir suret görmemiþtiniz – “Dolayýsýyla
Tanrý’yý temsil etme bahanesiyle kendinize
yapabileceðiniz herhangi bir suret veya heykel
yok. Bu nedenle yozlaþýp kendinize Tanrý’yý
simgeleyen hiçbir sembol, heykel ya da suret
yapmayýn (Rabenu Behaye). Zira böyle bir þey
yapmanýz, her türlü kavrayýþýn ötesinde olan
Tanrý’yý inkârla eþdeðerdir (Hirsch)”.
16. Yozlaþýp – Tam çeviriyle “bozup, yozlaþtýrýp,
çarpýtýp”. Yani “gerçeði ya da yolunuzu çarpýtýp”
(Ýbn Ezra).
Simgenin – Ýbranice Semel. Bkz. Yehezkel 8:3,
Divre Ayamim II 33:7. Ya da “þeklin” (Raþi).
Alternatif olarak “görünür þekil” (Hotem Tohnit),
“dört yana sahip þekil” (Malbim). Kastedilen, bir

þeyi herhangi bir yolla, hatta hayalde, fiziksel
bir þekil olarak resmetmektir (Hirsch). Tanrý’yý
örneðin “sakallý bir dede” gibi resmetmek ya da
sadece hayal etmek bile bu sýnýftadýr.
Putperest uluslar, herhangi bir varlýðýn mevcudiyetinin, ezelde var olan bir kaynaktan geldiðine
inanýrlar ve bu kaynaktan kendilerine bazý
yararlar elde edebilme ümidiyle, onu simgelemek
için, onu var etmiþ olduðuna inandýklarý varlýðýn
heykelini yapýp ona taparlardý (Sforno). Tora
böyle bir þeyin yapýlmasýný kesin bir dille
yasaklamaktadýr; zira “her þeyi” yaratan Tanrý’dýr.
Diðer “ilahlar” (!) ise “görmeyen, duymayan,
yemeyen ve koklamayan aðaç ve taþ” parçalarýdýr
(p. 29).
Erkek ya da kadýnýn – Yani bir insanýn.
17. Kanatlý kuþun – Buradaki “kuþ”, Kaþer
kuþlarý, “kanatlý” ise [çekirgeler dâhil] diðer tüm
kanatlýlarý tanýmlar (Talmud – Hulin 139b).
18. Yer [seviyesinin] altýnda – Krþ. Þemot 20:4.
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O zaman Tanrý bana, onu miras edinmek üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke’de
yapmanýz için size hükümler ve kanunlar öðretmemi emretmiþti.
15
Canlarýnýzý fazlasýyla koruyun – çünkü Tanrý’nýn size Horev’de ateþin içinden konuþtuðu günde, hiçbir suret görmemiþtiniz – 16 sakýn yozlaþýp kendinize herhangi bir simgenin
suretinde heykel yapmayýn – [ister] bir erkek ya da kadýnýn sureti,
17
[ister] yeryüzündeki her türlü hayvanýn sureti, [ister] gökyüzünde uçan her türlü
kanatlý kuþun sureti,
18
[ister] toprakta sürünen herhangi bir [canlýnýn] sureti, [isterse de] yer [seviyesinin]
altýndaki sularda [yaþayan] herhangi bir balýk türünün sureti [olsun – hepsi yasaktýr].
Malbim’e göre ise Tora’nýn tümünden
bahsedilmektedir. Zaten Saadya Gaon, sistematik
bir þekilde, On Emir’in, Tora’nýn tüm emirlerini
ana hatlarýyla bünyesinde barýndýrdýðýný kanýtlar.
Dolayýsýyla buradaki ifade “antlaþmanýn özü olan
On Emir” anlamýna gelir (Hirsch).
Ýki taþ levhaya – Bkz. Þemot 31:18.
Yazmýþtý – “Canlý Sözleri yoluyla Kendisi’ni size
tanýttý; daha sonra bu sözleri taþ levhalara yazýp,
Kendisi’ni size tanýtmýþ olduðu gerçeðinin fiziksel
ve ebedi bir kanýtý olarak elinize teslim etti”
(Hirsch).
14. Geçmekte olduðunuz – “Geçmek üzere
olduðunuz”.
Ülke’de yapmanýz için – Tora burada
mitsvalarýn sadece Erets-Yisrael için baðlayýcý
olduðunu söylemekte deðildir; zaten Tora’yý
unutmamak emredildiðine ve unutmamanýn en
etkili yolu uygulama olduðuna göre, sürgün
dönemlerinde Tora’nýn uygulanmamasý düþünülemez. Tora burada sadece ideal durumdan
bahsetmektedir. Yahudiler’in ideal durumu EretsYisrael’de Tora kurallarý dâhilinde bir yaþam
sürmektir (Rabenu Behaye). Sürgün bu ideale
uygun yaþamamanýn sonucunda gelen bir cezadýr.
Dolayýsýyla sürgünde Tora’yý uygulamamak
düþünülemediði gibi, aksine bu durumu tamir
etmek için daha da þevkli bir öðrenim ve uygulama þarttýr.
Alternatif olarak burada, önceki pasukta sözü
geçen On Emir’e ek olarak, özellikle EretsYisrael’i ilgilendiren mitsvalardan bahsediliyor
olabilir (Malbim).
Öðretmemi emretmiþti – “On Emir’i [ya da en
azýndan ilk ikisini (bkz. Þemot Perek 20 açk., On
Emir k.b.)] ateþin içinde Bizzat Tanrý’dan
duydunuz – hepiniz. Ancak daha sonra ölmekten
korkarak bana baþvurdunuz ve artýk peygamber-

liðime ebediyen güvendiðiniz için (krþ. Þemot
19:9) diðer tüm mitsvalarý benim aracýlýðýmla
almak istediniz (Þemot 20:16). Böylece On Emir
haricindeki tüm emirleri Tanrý bana öðretti ve
bunlarý size öðretmemi emretti” (Ramban;
Raþbam; Rabenu Behaye).
Moþe burada özellikle “Tora Þebeal Pe – Sözlü
Tora”dan bahsetmektedir (Talmud – Nedarim
37a; Raþi). Moþe Yazýlý Tora’dan bahsediyor
olsaydý, sadece bunu Tanrý’nýn vermesinden
bahsetmesi yeterli olurdu. Yazýlý metin herkese
açýk olduðuna göre “öðretilmesine” gerek yoktur.
Ama Moþe burada “öðretmekten” bahsettiðine
göre, konu Sözlü Tora’dýr (Gur Arye; Maskil
Ledavid). Bu da önceki pasukta sözü geçen
antlaþmanýn bir parçasýdýr; zira Sözlü Tora
olmadýðý takdirde Yazýlý Tora’yý doðru biçimde
anlamak mümkün deðildir.
15. Canlarýnýzý fazlasýyla koruyun – Tam
çeviriyle “canlarýnýza fazlasýyla korunun”. Yani
“canlarýnýz için kendinizi fazlasýyla koruyun”.
Gözlere görünmeyen Tek Tanrý’nýn duyularýn
kavrayabildiðinin ötesinde olmasýna raðmen
yine de gerçek bir mevcudiyete sahip olduðuna
dair kesin güvenin saflýðýný korumak gerekir. Bu
nedenle bu bilinci, Tanrý’yý ne þekilde olursa
olsun fiziksel mevcudiyete sahip varlýklar
çerçevesine sokma suretiyle bulanýklaþtýrmama
yönünde bir uyarý söz konusudur (Hirsch). Bu
uyarýya gerek vardýr; zira halkýn, duyduðu Ses’i
fiziksel bir kaynaðýn ürettiði yanýlgýsýna düþme
tehlikesi mevcuttur (Ramban).
Tanrý’dan baþka, gözlere görünmeyen ve duyularla algýlanamayan, ama buna raðmen mevcudiyetinden emin olduðumuz tek bir varlýk vardýr:
Canýmýz. Dolayýsýyla can, Tanrý’nýn gerçekliðini
kesin olarak kavrayabilme yetisine sahiptir.
Böylece kendi canýmýzýn varlýðýný bildiðimiz
gibi, Tanrý’nýn varlýðýný da biliriz. Buna baðlý
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20
21

onlar için böyle bir açýk kapý býrakmamýþtýr
(Talmud – Avoda Zara 55a; Raþi).
Burada söylenenler, önceki pasuklarda verilen,
herhangi bir canlýnýn heykelini yapýp ona tapma
yasaðýyla baðlantýlýdýr. Putperestler gök cisimlerini simgeleme amacýyla çeþitli hayvan heykelleri
yapýp bunlara ibadet ederlerdi. Bazýlarý ise sabah
rastladýklarý ilk hayvana taparlar, akrep burcunun bu hayvana iyilik ya da kötülük yapmak
üzere güç vereceðine inanýrlardý (Rabenu
Behaye; Meam Loez).
Sforno gök cisimlerinin mevcut düzeninin tüm
halklar için Tanrý’yý keþfetme yönünde bir fýrsat
teþkil ettiðini belirtir: “Onlarý, dünyanýn çeþitli
bölgelerine ve bu bölgelerde yaþayan halklarýna
denk gelecek þekilde, uygun bir düzene soktu. Bu
gözle görülür düzen, putperestlik hatasýna düþenlerin düþüncelerinin aksine, kesin olarak, Kendisi
tarafýndan belirlenmiþ bir amaca yönelik bu
düzeni saðlayan Bir Düzenleyici’nin varlýðýna
iþaret eder – ki bu Düzenleyici tüm bunlarý,
Kendince bilinen niyete baðlý olarak yaratýp bu
þekilde düzenlemiþtir; bu böyle olmalýdýr, zira tüm
bunlarýn rastlantýyla bu hale gelmiþ olmasý
mümkün deðildir.”
20. Sizi ise Tanrý [Bizzat] Aldý – “Siz Tanrý’nýn
payýsýnýz (Ramban; bkz. 32:9). Tanrý sizi, O’nun
yollarýnda yürümeniz ve O’na yapýþmanýz için
Kendine aldý. Bu nedenle diðer halklardan farklý
olarak gözlerinizi gökyüzü topluluðuna çevirmenize gerek yok (Sforno). Kendi üzerinize herhangi bir melek ya da Tanrý’nýn bir “yardýmcýsý”ný
efendi olarak atamayýn; zira sizi Mýsýr’dan, demir
potadan Bizzat O çýkardý ve bunu yaparken
Mýsýr’ýn temsilci meleðini (bkz. Þemot 14:30
açk.), onlarýn ilah saydýklarý putlarý da yok etti
(bkz. Bamidbar 33:4). [Dahasý, tüm burçlarýn ve
yýldýzlarýn güçsüzlüðünü kanýtlarcasýna, bunu

tam olarak da Mýsýrlýlar’ýn tapýndýðý koç burcuna
denk gelen Nisan ayýnda yaptý.] Hepsi O’nun
payý olmanýz ve tüm uluslar içinde O’nun Adýna
Özel Hazine (Þemot 19:5) olmanýz için (Ramban).”
Demir potadan – Demir pota, altýnýn arýtýlmasýnda kullanýlýr. Mýsýr esareti, bir altýn
kütlesinin demir potada arýtýlmasýna benzetilmektedir (Raþi). Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i
böylesi aðýr ve acýmasýz bir esarete maruz býrakmasýnýn amacý, onlarý alçak düzeyli dürtülerden,
hatta içlerindeki deðersiz kiþilerden arýndýrmaktý.
Tanrý, Yisrael’in, sürgünün zorluklarý olmaksýzýn
büyük ve kalabalýk bir ulus olmasýna izin verseydi, Bene-Yisrael, doðal ve alýþkýn olduklarý arzularýna birçok kýsýtlama getiren Tora’yý istekle
kabul etmeyeceklerdi (Aktav Veakabala). BeneYisrael Mýsýr’da büyük acýlar çekmiþtir, ama
oradan özel bir halk olarak dýþarý çýkmýþtýr.
21-24. Moþe Erets-Yisrael’e giremeyeceðini
tekrar hatýrlatmaktadýr: “Tanrý bana öfkelendiði
için sizinle gelmeyeceðim; bu nedenle þimdi benden Tora’yý iyice öðrenin ve oraya geldiðinizde de
benim olmadýðým bir ortamda size öðrettiklerimi
ve Sinay’da gördüklerinizi unutmayýn. Tora’yý
þimdi iyice öðrenin ki, bensiz bir yaþama hazýr
olabilesiniz” (Ramban; krþ. Sforno; krþ. 31:29).
21. [Biliyorsunuz ki] – Moþe halkla birlikte
Erets-Yisrael’e giremeyeceðini bir kez daha hatýrlatarak, onun yokluðunda burada bahsettiði putperestlik günahýna kapýlmamalarý konusunda
uyarýda bulunmaktadýr.
Sözleriniz dolayýsýyla – Targum Onkelos. “Beni
Erets-Yisrael’e girmekten men eden olay, su
eksikliði yüzünden yaptýðýnýz þikâyet sonucunda
geliþti.” Alternatif olarak “sizin yüzünüzden” (Raþi).
Bana öfkelenmiþti – Moþe’nin bunu burada
tekrar hatýrlatmasý, önceki pasuklarda putperestlik
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4:19-21

19

Ve sakýn, gözlerini gökyüzüne doðru kaldýrýp, güneþi, ayý ve yýldýzlarý – tüm gökyüzü
topluluðunu – görünce etki altýnda kalýp onlara eðilme ve ibadet etme. [Tüm bu gök
cisimlerini] Tanrýn Aþem gökyüzünün tümü altýndaki bütün halklara bölüþtürdü.
20
Sizi ise Tanrý [Bizzat] aldý; bugün olduðu þekilde Kendisi’ne miras halk olmanýz için
sizi demir potadan – Mýsýr’dan – çýkardý.
21
[Biliyorsunuz ki] Tanrý sözleriniz dolayýsýyla bana öfkelenmiþ, Yarden’i geçmeyeceðime ve Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte olduðu iyi Ülke’ye girmeyeceðime
yemin etmiþti.
19. Tüm gökyüzü topluluðunu – Tam çeviriyle
“tüm gökyüzü ordusunu”. Tora p. 16-18’de Tanrý’yý
herhangi bir canlýnýn þekliyle temsil etmeyi
yasaklamýþtýr. Burada ise [cansýz olan] gök cisimlerini birer ilah sayýp onlara ibadet etmeyi – ki bu,
putperestliðin çýkýþ noktasýdýr (bkz. Bereþit 4:26
açk.) – yasaklamaktadýr. Güneþ, ay ve yýldýzlar,
tüm gezegenler, her ne kadar büyüklük ve ýþýk
gücü, yörünge ve uzaklýk olarak çeþitlilik
gösterseler de, düþüncesini çalýþtýran bir kiþi için
bunlar bir “ordu” oluþturur – Tanrý’nýn yönetimi
ve komutasý altýnda olup, O’nun söylediðini
harfiyen yerine getiren bir ordu. Ama düþünceyi
çalýþtýrmayan – yani sadece duyularla yetinip,
insanýn manevi yönünü kullanmayan – bir kiþi,
tüm bu cisimlerin kendi baþlarýna buyruk birer
güç kaynaðý olduðunu ve kendisinin de onlara
tabi olduðunu düþünme hatasýna düþebilir.
Onlarýn önünde eðilebilir ve onlarýn farazi þefkatini elde etmek için onlara tapabilir. Ama Tora,
insanlardan “düþüncelerini” iþletmelerini istemektedir (Hirsch).
Gerçekte Avraam Avinu da, çocukken, Tanrý’nýn
varlýðýný gök cisimleri hakkýnda derin
düþüncelere dalma suretiyle keþfetmiþtir. Baþta
güneþin tanrý olabileceðini düþünmüþ, ancak
gece olunca onun yerini alan ayýn daha güçlü
olma olasýlýðý doðmuþtur. Fakat sabah olup güneþ
geri gelince, Avraam, hem ayý hem de güneþi
yaratmýþ olan ve onlarýn hareketlerini kontrol
altýnda tutan bir Tanrý’nýn mevcut olmasý gerektiði sonucuna varmýþtýr (Midraþ).
Etki altýnda kalýp – Çeviri serbesttir. Tam
çeviriyle “itilip”. Yani “mevcut konumundan,
doðru yolundan itilip, inancýný kaybetme”.
Bütün halklara bölüþtürdü – Basit anlamda
bundan kasýt “tüm halklara ýþýk vermeleri için
bölüþtürdü” þeklindedir (Talmud – Megila 9b;
Raþi; Raþbam). Aslýnda bu gök cisimleri þüphesiz
Bene-Yisrael için de ýþýk saðlamaktadýr. Ancak bu
geçici bir durumdur; zira tarihin nihayetinde
Yisrael’e ýþýðý Bizzat Tanrý verecektir. Pasukta
söylendiði gibi: “Bundan böyle senin için gündüzleri

güneþ ýþýk olmayacak, ayýn halesi de sana ýþýk vermeyecek; [bunlara ihtiyacýn olmayacak; onlarýn yerine] Aþem sana ebedi ýþýk olacak, Tanrýn [ýþýk verecek sana] güzelliðin için” (Yeþayau 60:19 – bkz.
Aftarat Ki Tavo). Ve bu olduðu zaman gök cisimleri, tümüyle sadece diðer halklara ýþýk vermek
üzere ayrýlmýþ olacaktýr (Gur Arye).
Ýleri düzeyde ise Moþe burada Bene-Yisrael
haricindeki diðer halklarýn burçlarýn etkisi altýnda olduðunu söylemektedir. Tanrý sadece BeneYisrael’e doðrudan nezaret eder (s.p.); diðer uluslara ise onlarý yöneten temsilci melekler atamýþtýr
(bkz. 20:5 açk., Savaþta ölüp de k.b.). Bu meleklerin her biri belirli bir yýldýz ya da takýmyýldýzýn
kontrolünü elinde tutar – ki bu gök cisimleri de
[baþka bir deyiþle, onlarý yöneten melekler] diðer
uluslarý etkileyen burçlar ve doða kuvvetleridir
(krþ. Ramban). Tanrý bu gök cisimlerini diðer
uluslara “bölüþtürmüþtür” – ama bu, bunlarý
onlara birer “ilah” olarak atadýðý anlamýna
gelmekte deðildir. Nitekim tüm insanlýk için
geçerli olan Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva
dâhilinde dünyadaki her bir ulus için putperestlik
ciddi bir yasaktýr [dahasý eðer Tanrý gök cisimlerini “ilah” olarak atamýþ olsaydý, pasuðun “onlarý
halklara bölüþtürdü” deðil, “halklarý onlara
bölüþtürdü” demesi gerekirdi. “Onlarý halklara
bölüþtürdü” denmesi, bu gök cisimlerinin halklarýn “hizmetinde” olduðunu gösterir (Hirsch)].
Yine de Tanrý, Bene-Yisrael için yaptýðýndan farklý olarak diðer uluslarýn, burçlarýn etkisini yanlýþ
yorumlayarak onlarý ve onlarý yöneten melekleri
birer ilah olarak kabul etmelerini engelleyecek
bir þey yapmamýþtýr. Moþe Tanrý’nýn bu gök cisimlerini diðer halklara “bölüþtürdüðünü” ya da
“ayýrdýðýný” söyleyerek bunu kastetmektedir (Rabi
Yeuda Leib Kagan; krþ. Rabenu Behaye).
Kullandýðý “Halak – Bölüþtürmek” sözcüðü ayný
zamanda “Ýhlik – Kaymak” fiiliyle ayný köktür.
Baþka bir deyiþle, Tanrý diðer uluslar için,
burçlarýn etkisini “baðýmsýz ilahlar” olarak
yorumlama suretiyle “kayýp düþme”, yani hata
etme olasýlýðýný açýk býrakmýþ, ama Bene-Yisrael’e
Bizzat seslenip Kendisi’ni tüm halka göstererek,
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ancak Tanrý ateþ deðildir; sadece burada
Tanrý’nýn putperestlik karþýsýnda kullanacaðý yok
etme gücü hakkýnda insanlarýn anlayacaðý türde
bir benzetme yapýlmaktadýr (bkz. s.a.). Benzer
þekilde “Tanrý’nýn cezasý, yakýcý bir ateþtir”
(Saadya Gaon). “Nasýl ateþ, yoluna gelen her þeyi
yakýp yok ederse, benzer þekilde Tanrý’nýn
yanýnda diðer her þey hükümsüzdür” (Hirsch).
[Yegâneliðinden] Ödün vermeyen – Tam
çeviriyle “kýskanç”. Ancak Tanrý için böyle bir
tabiri kullanmak yersizdir. Bu sözlerle Tanrý’nýn,
Kendisi’ne ve sadece Kendisi’ne ait olan “Tanrý”
özelliðini baþka nesne ya da kuvvetlere
yakýþtýrma karþýsýndaki ödün vermezliði tanýmlanmaktadýr [týpký bir kadýnýn, tüm adalet
ölçütlerine göre sadece kocasýna yöneltmesi
gereken sadakatine aykýrý davranarak zina
iþlemesi karþýsýnda kocanýn hissedeceði hiddet
gibi] (Sforno; krþ. Bamidbar 5:11 v.d.). Tanrý,
Kendisi’ni baþkalarýyla deðiþ tokuþ edip
putperestliðe kayan kiþilere karþý Sert Yargý
Niteliði’ni tam bir katiyetle ön plana çýkaracak,
sözün geliþi, bunu ödetmek için ateþli (ö.a.) bir
þevk ve kararlýlýkla hareket ederek ne kök ne dal
býrakacaktýr (Ýbn Ezra; krþ. Ramban). Kýsacasý
buradaki “[yakýp] tüketen bir ateþ” ifadesi sadece
bir benzetmedir ve bu benzetme de özellikle
putperestlik karþýsýndaki sert tavrý belirtir
(Rabenu Behaye). Daha geniþ açýklama için bkz.
Þemot 20:5 açk.
Yabancý bir filozof Raban Gamliel’e sorar:
“Toranýz’da Tanrý’nýn kýskanç bir Tanrý ve tüketici bir ateþ olduðu yazýlý. Öyleyse neden
kýskançlýðýný putlardan deðil de onlara
tapanlardan çýkarýyor?” Raban Gamliel þöyle
cevap verir: “Sana bunu bir örnekle açýklayayým.
Bir kralýn oðlu bir köpek yetiþtirip o köpeðe
kendi babasýnýn ismini verirse, bu kral kime
kýzar? Köpeðe mi, yoksa oðluna mý? Elbette
oðluna!” (Talmud – Avoda Zara 57b).

25-29. Suç ve Ceza. Moþe önceki pasuklarda
Tanrý’nýn, putperestliðe karþý kesinlikle tahammül göstermeyeceðini söyledikten sonra,
þimdi ileride böyle bir durum olduðunda
halkýn baþýna gelecekleri açýklamaktadýr
(Ýbn Ezra).
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22

Ben bu topraklarda ölüp Yarden’i geçmeyeceðim, ama siz geçip bu iyi Ülke’yi miras
alacaðýnýz için,
23
kendinizi koruyun; sakýn Tanrýnýz Aþem’in sizinle yapmýþ olduðu Antlaþmasý’ný
unutup, kendinize, Tanrýn Aþem’in sana [yapmamaný] emrettiði herhangi bir þeyin
suretinde heykel yapmayýn.
24
Zira Tanrýn Aþem, [yakýp] tüketen bir ateþ [gibidir – yegâneliðinden] ödün vermeyen
Tanrý’dýr.
hakkýnda söyledikleriyle baðlantýlý olabilir:
“Bakýn Tanrý beni nispeten küçük bir olay için
nasýl sertçe cezalandýrdý. Öyleyse putperestlik
durumunda nasýl bir tepki vereceðini varýn siz
düþünün” (Meam Loez). Ya da “Putperestlerin bu
hale geliþine sebep olan, Tanrý’ya doðrudan
baþvurmanýn saygýsýzlýk olduðu, bu nedenle
aracýlara ihtiyaç duyulduðu düþüncesiydi. Oysa
bu yanlýþ bir düþünce. Kaldý ki ben basit bir þey
için aðýr bir ceza görmekte olsam da, siz bir ulus
olarak birçok ciddi hataya düþmenize raðmen
Tanrý sizi yine de affetti. Siz Tanrý’nýn çocuklarýsýnýz (14:1); bu nedenle O’na ulaþmak için
aracý niteliðinde þekiller ya da heykellere ihtiyacýnýz yok” (a.k.).
22. Bu topraklarda ölüp – “Ben bile – ki Tanrý
ile aranýzdaki temasý saðladým – ben bile kendisine ibadet edilecek bir sembol deðil, bir faniyim.
Bakýn, Erets-Yisrael’e girmemi bile saðlayacak
gücüm yok. Burada, Ülke’nin dýþýnda öleceðim”
(a.k.).
Yarden’i geçmeyeceðim – Yani “Yarden’i
geçmeyeceðim için”. Moþe pasuðun baþýnda “Bu
topraklarda öleceðim” dediðine göre Yarden’i
geçmeyeceði açýk deðil midir? Ama Moþe
“hiçbir þekilde geçmeyeceðim” demektedir:
“Kemiklerim bile geçmeyecek” (Sifre, Pinehas
135; Raþi).
Yaakov Avinu Mýsýr’da ölmüþ olmasýna raðmen
bedeni bir bütün halinde Erets-Yisrael’e girmiþtir.
Yosef de Mýsýr’da ölmüþ, bedeni bir bütün olarak
girmemesine raðmen, en azýndan kemikleri
Ülke’de gömülmüþtür. Ama Moþe’nin kemikleri
bile Erets-Yisrael’e girememiþtir. Tanrý bu kararý o
neslin çölde ölüp kemikleri Erets-Yisrael’e
giremeyen mensuplarýnýn, ayrýca nesiller
boyunca Erets-Yisrael’de gömülememiþ olan
tüm Yahudiler’in onuruna vermiþtir. Tüm bu
kiþilerin ruhlarý son Kurtuluþ zamanýný
beklemektedir. O zaman, ölülerin diriliþi
sýrasýnda onlarýn bedenleri de Moþe’nin
sayesinde, onun Erets-Yisrael’in dýþýnda kalmýþ

bedeniyle birlikte canlanacaktýr (3:26, Rabenu
Behaye o.a.).
23. Yapmýþ olduðu – Tam çeviriyle “kesmiþ
olduðu”. Ýbranice’de antlaþma için “kesme” terimi
kullanýlýr. Bu, yapýlan antlaþmanýn kesinliðini ve
geri dönülmez oluþunu belirtir.
[Yapmamaný] Emrettiði – Tora sadece “emrettiði” demektedir. Ama Tanrý herhangi bir
þeyin suretinde heykel yapmayý emretmediði
gibi bunu kesin bir dille yasaklamýþtýr. Dolayýsýyla
basit anlamda burada Moþe “Tanrý’nýn sana
yapmamaný emrettiði…” demektedir (Raþi;
Ramban; Rabenu Behaye). Alternatif olarak
burada Tanrý’nýn yapýlmasýný gerçekten de
“emretmiþ” olduðu Keruvim heykellerinden
bahsediliyor olabilir. Hatýrlanacaðý üzere Aron
Aberit’in kapaðýnýn üstünde iki tane Keruvim
heykeli vardýr (bkz. Þemot 25:18). Böyle
heykellerin
varlýðý
insanlarý
hataya
sürükleyebileceðinden Moþe burada önemli bir
uyarýda bulunmaktadýr: “Söz konusu heykelleri
sadece Tanrý’nýn emretmiþ olduðu kurallar
dâhilinde – yani sadece Bet-Amikdaþ’la ilgili
olarak ve sadece orada yapabilirsin. Bunun
ötesinde, baþka bir yerde Keruvim heykeli bile
yaparsan, bu putperestlik olacaktýr” (Rabenu
Behaye).
Bir baþka alternatif de, ifadeyi “sakýn Tanrýnýz
Aþem’in sizinle yapmýþ olduðu [ve] Tanrýn Aþem’in
sana emrettiði Antlaþmasý’ný unutup kendinize
herhangi bir þeyin suretinde heykel yapmayýn”
þeklinde anlamaktýr. Moþe’nin konuþmasýnda
sýk görüldüðü þekilde burada da tekil ve çoðul
yapý iç içe kullanýlmýþtýr (Hirsch).
Antlaþmasý’ný unutup – “Antlaþma’yý unutmak”
unutkanlýk deðil, Antlaþma’yý göz ardý ve ihmal
etmektir; zira antlaþma gerçekte hiçbir zaman
unutulmayacaktýr (Hirsch).
24. Ateþ [gibidir] – Ýbn Ezra; Hizkuni. BeneYisrael Sinay daðýnda büyük bir ateþ görmüþlerdir;
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içermekte gibidir. Tanrý yardýmseverse kötülüðü
getirmek için neden acele etsin? Ama yukarýda
yazýlanlar bunun cevabýdýr. Tanrý büyük felaketin
önüne geçmek için, daha küçük bir felaketi
getirmekte aceleci davranmýþtýr (Talmud – Gitin
88a; Talmud – Sanedrin 38a; Raþi).
Bu yazýlanlara göre, pasuktaki ifade þöyle açýklanabilir: “Eðer günahkâr tutumunuz Ülke’de
Venoþantem [=852] yýl dolana kadar sürerse,
artýk kati olarak imha edilmeyi hak etmiþ olacaksýnýz. Ama Tanrý merhametli olduðu için, sizin
günah limitinizi sonuna kadar doldurmanýza
meydan vermeden, sizi, çok aðýr olan, ama þüphesiz, imha edilmenin yanýnda hafif kalan sürgün
ve yýkým cezasýyla cezalandýrarak tam bir yok
oluþtan kurtaracak.”
Kötü olaný yapýp – Bu sözlerin öncesinde put
imalatýndan bahsedildiðine göre, burada baþta
cinsel ahlaksýzlýk ve cinayet gibi diðer üst düzey
günahlar olmak üzere diðer günahlardan söz
edilmektedir (Ýbn Ezra). Alternatif olarak önce
putlarýn yapýmýndan, þimdi de onlara tapýnmaktan bahsediliyor olabilir.
Moþe’nin burada, koþullu deðil de kesin bir ifade
kullanmasý dikkat çekicidir. Moþe “eðer heykeller
yaparsanýz… eðer Tanrý’nýn Gözü’nde kötü olaný
yaparsýnýz” deðil, “yapacaksýnýz” demektedir.
Böylece Moþe bu sözleriyle hem gelecekte BeneYisrael’in bu ciddi günahlarý iþleyecek olduðu
konusunda kehanette bulunmakta, hem de bu
olduðu zaman baþlarýna nelerin geleceðini
bildirmektedir. Moþe’nin bu sözleri Bene-Yisrael’i
böyle davranmaya mecbur kýlmakta deðildir; ama
yine de bu bir kehanettir ve Bene-Yisrael tarihin
akýþý içinde bu büyük düþüþü yaþayacaktýr
(Ramban). Moþe bu sürecin kendi ölümünden
sonra baþlayacaðýný da söylemiþtir (bkz. 31.29 ve
o.a.). [Bir görüþe göre ise tam çeviriyle “ve
yozlaþacaksýnýz” ifadesindeki “ve” sözcüðü “eðer”
anlamýnda deðerlendirilebilir – ki bu durumda
þarta baðlý bir ifade söz konusudur (Arikma; Daat
Mikra)]. Söz konusu düþüþ, Yeoþua’nýn ve bu
nesildeki, Tanrý’nýn mucizelerine bizzat þahit
olmuþ olan ileri gelenlerin ölümünden sonra
baþlamýþtýr (bkz. Þofetim 2:7. Ayrýca bkz. Þofetim
2:10-12).

Bu pasuktaki açýk ve kapalý kehanetler, Tanrý’nýn
Bene-Yisrael’i “hiçbir zaman” Kendi Halký olma
statüsünden atmayacaðýný kanýtlamaktadýr. Tanrý
tüm geleceði bildiðine göre, Bene-Yisrael’in bu
aðýr günahlarý iþleyecekleri bir dönemin geleceðini de pek tabii bilmektedir. Ama buna raðmen
onlarý Kendi Halký olarak seçmekten geri
kalmamýþtýr. Bu da Yahudiler’in artýk Tanrý
tarafýndan reddedildiklerini ve Tanrý’nýn onlarý
baþkalarýyla deðiþ-tokuþ ettiðini ileri süren baþka
inançlarý çürüten bir noktadýr. Tanrý, BeneYisrael ile olan antlaþmasýný tüm nesillerde olacaklarý bile bile yapmýþ olduðuna göre, bu antlaþmanýn ebedi ve deðiþmez olduðuna þüphe yoktur.
Bene-Yisrael günah iþledikleri zaman uygun
biçimde, hatta olasý en aðýr þekilde cezalandýrýlacaklardýr – ama Tanrý onlarý hiçbir zaman tamamen terk etmeyecek (bkz. p. 31), tamamen yok
olmayý hak edecek düzeye düþmelerine izin vermeyecektir.
O’nu kýzdýracaksýnýz – “O’nu kýzdýrmak için” ya
da “O’nu kýzdýracak þekilde”. Dolayýsýyla ifade iki
þekilde anlaþýlabilir: “O’nu kýzdýrmayý kasten
amaçlayacaksýnýz” veya “gösterdiðiniz kötü
davranýþlar, otomatik olarak O’nun kýzmasýna
neden olacak”.
Sforno’ya göre burada kasýt söz konusudur:
“Þehina’nýn Yisrael’den uzaklaþmasýna neden olacak þekilde… Dünyanýn diðer uluslarý gibi olup,
Mübarek Tanrý’nýn Torasý’na ve emirlerine tabi
olmama amacýyla…”.
“Tarihinizin baþýnda Tanrý size duyularla algýlanabileceðin üzerinde bir deneyim yaþatarak, hem
sizi hem de dünyayý aslýnda Tek Bir Güç’ün –
Tanrý’nýn – taþýdýðýný gösterdi. Ama aradan geçen
zaman, Ülke’deki rahat yaþam, kalbinizdeki bu
bilinci gittikçe zayýflatacak ve sonuçta her þeyi
fiziksel dünyaya göre deðerlendirmeye baþlayarak, tüm baþarýlarýnýzý kendinize ve üzerinde
yaþadýðýnýz topraða baðlayacaksýnýz. Artýk yaþamý
maddiyat ve fiziksel zevke göre deðerlendirmeye
baþlayacaksýnýz ve devamýnda, duyusal zevkleri
kontrol altýna alma yönündeki mitsvalarý
nedeniyle, Tanrý’yý, yaþam sevinci bahþeden deðil,
aksine bu neþeyi engelleyen bir etken olarak görerek, hayatýnýzý kurtarmak (!) için tek çarenin
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Ülke’de çocuk ve torun sahibi olup saðlam bir þekilde yerleþtiðiniz zaman yozlaþýp her
türlü þeyin suretinde heykeller yapacak, Tanrýn Aþem’in Gözü’nde kötü olaný yapýp O’nu
kýzdýracaksýnýz.
25. Ülke’de – Bu sözcük çeviride “çocuk ve torun
sahibi olup” sözlerinden sonraya da yerleþtirilebilir.
Çocuk ve torun – Tam çeviriyle “çocuklar ve
torunlar”. Aslýnda Moþe bu bölümde sözünü
ettiði manevi düþüþün hemen olacaðý
düþüncesinde deðildir. Zaten bu nesil birçok
mucizeye bizzat tanýk olduðu için bu tehlike
olasýlýðý onlar için önemsiz düzeydedir. Ancak
Ülke’de zaman geçip nesiller deðiþtikçe, bir
alýþkanlýk, körelme ve gevþeme olmasý beklenir
bir durumdur. Dolayýsýyla Erets-Yisrael’de sadece
iki ya da üç nesil geçmiþ olduðunda bile,
Yahudiler’in büyük bir çoðunluðu bu Ülke içinde
doðmuþ olacaklarý için, artýk buranýn yerel halký
olacaklar ve bir yurttan yoksun olduklarý zamanlar onlar için geçmiþe ait gittikçe zayýflayan tarihsel bir aný halini alacaktýr. Benzer þekilde bu
Ülke’yi onlara Kimin verdiðine ve buradaki
devamlýlýklarýný Kimin saðladýðýna daha az
yoðunlaþacaklar, günlük hayatýn gidiþatý içinde
nasýrlaþmýþ bir rutinin etkisiyle asýl önemli olan
noktalarý gözden kaçýrmaya baþlayacaklardýr.
Tora bu nedenle, söz konusu “eskimenin” (s.a.)
önüne geçip Mýsýr’dan Çýkýþ’ýn daima hatýrda
tutulmasý amacýný taþýyan birçok mitsva içermektedir (ör. bkz. 16:3). Bayramlar da bu hatýranýn
bir parçasýdýr; Þemita ve Yovel mitsvalarý da,
topraðýn gerçekte insanlara deðil, Tanrý’ya ait
olduðunu hatýrlatýr. Ýnsanlar için “eskime ve
rutin” kadar yýkýcý pek az þey vardýr. Bunun yol
açtýðý vurdumduymazlýk büyük düþüþlerin
sebebidir. Buna karþýlýk, nereden geldiðini
bilmek, insana ne yönde gitmesi gerektiði
hakkýnda gerçek perspektifi sunar (krþ. Hirsch;
krþ. Hizkuni).
Saðlam bir þekilde yerleþtiðiniz – Ýbranice
Venoþantem. Tam çeviriyle “yýllandýðýnýz”;
“eskidiðiniz”. “‘Artýk çocuklarýmýz, torunlarýmýz
var ve bu Ülke’de iyi ve saðlam bir þekilde yerleþtik. Bundan sonra herhalde Tanrý bize bir þey
yapmaz’ diye düþüneceðiniz bir zaman gelecek.
Bu rehavete kapýlmayýn; zira size insanlar var
oldukça varlýklarýný sürdürecek olan gökyüzü ve
yeryüzünü tanýk gösteriyorum ki, bu topraklarýn
üzerinde tutunamayacaksýnýz ve onun üzerinde
iyice yerleþmiþ olmanýz bir iþe yaramayacak”
(Daat Zekenim).

Bene-Yisrael, bu peraþa içinde gelecekte
yaþanacak sürgünün ne zaman olacaðýna dair
bir ipucu bulunduðuna dair geleneksel bir
bilgiye sahiplerdi, ama bu ipucunun tam olarak
ne olduðunu bilmiyorlardý. Sürgün gerçekleþtikten sonra o dönemin ileri gelenleri peraþayý
incelemiþler ve cevabý bulmuþlardýr (Ramban). I.
Bet-Amikdaþ, Bene-Yisrael’in Mýsýr’dan çýkýþlarýnýn
480. yýlýnda inþa edilmiþ (bkz. Melahim I 6:1),
410 yýl boyunca ayakta kalmýþtýr (Talmud – Yoma
9a). Bu iki sayýnýn toplamýndan, çölde geçen 40
yýl düþüldüðünde, Bene-Yisrael’in sürgüne çýkmadan önce Erets-Yisrael’de yaþadýklarý sürenin
850 yýl olduðu görülecektir (Rabenu Behaye).
Buradaki “Venoþantem – Yýllandýnýz” sözcüðünün
sayýsal deðeri ise 852’dir. Pasukta çocuk ve torun
sahibi olmaktan bahsedilmesi, Erets-Yisrael’de
uzun süre yaþanacaðýný zaten ima ettiðine göre,
Venoþantem sözcüðü farklý bir ima amacýyla kullanýlmýþtýr. Tora bu þekilde, Bene-Yisrael’in,
iþleyecekleri aðýr günahlar nedeniyle 852 yýl
sonra “kesinlikle imha edileceklerini” (s.p.)
söylemektedir. Baþka bir deyiþle, eðer aradan 852
yýl tamamen geçmiþ olsaydý, Bene-Yisrael sürgüne
bile çýkmayacaklar, tarih sahnesinden tamamen
silineceklerdi. Ancak Tanrý, büyük merhametiyle, bu sürenin dolmasýndan iki yýl önce
Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýp Bene-Yisrael’in sürgüne
çýkmalarýný saðlamýþ, böylelikle bu büyük felaketi
bertaraf etmiþtir. [Ramban bu doðrultuda,
Moþe’nin bu bölümdeki sözlerinin I. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþý sonrasýnda çýkýlacak Babil
sürgününe istinaden söylendiði açýklamasýnda
bulunur. Ayrýca bkz. Vayikra Perek 26.] Ýþte
buradaki 852 sayýsal deðerine sahip Venoþantem
sözcüðü, Tanrý’nýn büyük merhamet özelliðine
iþaret etmektedir. Tanrý, týpký Mýsýr’da olduðu
gibi, dönülmez noktaya varýlmadan önce duruma
el koymuþtur ve bunu yapacaðýný henüz Tora’yý
verdiði zaman bu sözcükle ima etmiþtir.
Bu da Daniel kitabýndaki “Tanrý kötülük için acele
etti ve üzerimize getirdi, çünkü Tanrýmýz Aþem
Tsadik’tir” (Daniel 9:14) pasuðu da anlaþýlacaktýr.
[Pasuktaki Tsadik sözcüðü hem “yardýmsever”
hem de “adaletli” anlamýna gelebilir. Eðer anlam
“adaletli” ise, pasukta bir zorluk yoktur. Tanrý
adalete önem verdiði için hak edilen cezayý bir an
önce getirmiþtir. Ama eðer anlam “yardýmsever”
þeklindeyse,] Ýlk bakýþta pasuk garip bir çeliþki
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týlarý varlýðýný sürdürmeye devam edecektir.
Böylece büyük görevini gerçekleþtirmek üzere,
halk sürgüne çýkacaktýr (Hirsch). Buradaki ifade
uyarýnýn sertliðini en üst düzeyde tutma
amaçlýdýr.
Þüphesiz – Aslýnda burada böyle bir sözcük yoktur. Pasukta anlamý güçlendiren bir ikileme
vardýr “Avod Tovedun – Yok Oluþ Yok
Olacaksýnýz”. Benzer bir durum pasuðun sonundaki “kesinlikle imha edileceksiniz” ifadesi için de
geçerlidir.
Zira kesinlikle imha edileceksiniz – Yukarýdaki
açýklamalarýn ýþýðýnda anlam þöyledir: “Ülke’nin
üzerinden þüphesiz hýzla yok olacaksýnýz. Üzerinde
uzun süre kalmayacaksýnýz, zira [biraz daha
kalmanýza izin verildiði takdirde] kesinlikle [tam
olarak] imha edilmeyi hak edeceksiniz [Bu duruma
gelinmemesi için Tanrý sizi önceden sürgüne çýkaracak].”
27. Tanrý sizi halklarýn içine saçacak – Þimdi
Moþe, önceki pasukta bahsettiði sürgünün nasýl
olacaðýný açýklamaktadýr. Toplu halde ayný yere
gitmeyecekler, küçük topluluklar halinde farklý
halklarýn içine saçýlacaklardýr. Babil sürgününde
bunun olduðunu görmekteyiz. Nitekim Megilat
Ester’de okuduðumuz üzere, Aman, Yahudiler’in
imhasý için Kral Ahaþveroþ’a baþvurduðunda,
Yahudiler’i, “halklar arasýna saçýlmýþ, bölünmüþ bir
halk” olarak tanýmlamýþtýr (Megilat Ester 3:8).
Roma sürgününün sonuçlarýný da gözlerimizle
görmekteyiz. Günümüzde de Yahudiler dünyanýn
her köþesine yayýlmýþ haldedirler.
Bu saçýlmanýn iki amacý vardýr: Hiçbir yerde
büyük bir kalabalýk olmayacaðý için, geçmiþte
kendi ülkelerinde iþlemiþ olduklarý toplu baþarýya
ve berekete baðlý günahlardan kurtulacaklardýr.

Ýkinci amaç ise diðer uluslara ýþýk olma görevini
yerine getirmektir. Yahudiler tüm uluslara,
dünyaya, hayata ve hayatýn amacýna yönelik
farklý bir bakýþ sunacaklardýr. Diðer halklar onlarý
pek [hatta hiç] sevmeseler de, onlarda büyük bir
bilgelik olduðunu kabul edecekler, nispeten
küçük ve güçsüz bir halk olmalarýna raðmen,
onlarý takdir edeceklerdir. Yahudiler dünyanýn en
daðýnýk ve küçük ulusu olmalarýna karþýn,
dünyanýn geneli tarafýndan daima tanýnacaklardýr.
Zoar sürgünün bir baþka amacýnýn da diðer uluslarýn arasýnda yer alan kutsiyet kývýlcýmlarýný
toplamak olduðunu belirtir. Saçýldýklarý yerlerde
Yahudiler’i gören bu kutsal ruhlar, Yahudiler’le
iletiþim içine girerek Tora hakkýnda bilgi sahibi
olacaklar ve Yahudilik’i kabul ederek birer Ger
Tsedek statüsü alacaklardýr.
Aralarýna güdeceði – Tam çeviriyle “Tanrý’nýn sizi
oraya yönlendireceði”.
Az sayýda insan – Ýbranice Mete Mispar. Tam
olarak “sayýlý insanlar”; “sayýlabilecek kadar
insan”. Krþ. Bereþit 34:30. “Her halkýn içinde az
miktarda insanýnýz olacak, ama toplamda yine de
kalabalýk sayýlacaksýnýz” (Ramban). Ancak bu
“kalabalýk” da görecelidir. Tora’daki bu kehanet
nesiller boyunca canlýlýðýný korumuþ, sürgün
dönemi içinde dünyadaki Yahudi nüfusu hiçbir
zaman büyük rakamlara ulaþmamýþtýr (Hirsch).
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Size karþý bugün gökyüzünü ve yeryüzünü þahit gösteriyorum ki, [bu olduðu zaman,]
onu miras edinmek üzere oraya [doðru] Yarden’i geçmekte olduðunuz Ülke’nin üzerinden,
þüphesiz hýzla yok olacaksýnýz; üzerinde uzun süre kalamayacaksýnýz, zira kesinlikle imha
edileceksiniz.
27
Tanrý sizi halklarýn içine saçacak ve Tanrý’nýn sizi aralarýna güdeceði uluslarýn içinde
az sayýda insan kalacaksýnýz.
O’na kasten ve arsýzca karþý gelip isyan etmek,
O’nu kýzdýrmak olduðunu düþüneceksiniz”
(Hirsch).
Tarih bu kehaneti doðrulamýþtýr. Özellikle Yisrael
krallýðý döneminde, öylesine günahkâr krallar
hüküm sürmüþ ve halklarýný da kendileriyle
birlikte günaha sürüklemiþlerdir ki, bu düþüþün
derecesini tahayyül etmek bile zordur. Bu kiþiler
Tora hakkýnda belki de bugün hiç kimsenin
bilmediði kadar çok ve derin bilgiye sahiptiler –
ama isyankârlýklarý da bir o kadar büyüktü ve
günahlarý artýk zevk almak için deðil, sýrf Tanrý’yý
kýzdýrmak, O’nu kýþkýrtmak için iþleme raddesine
gelmiþlerdi. Þunu söylemek gerekir ki Tora’ya ve
Tanrý’ya daima sadýk kalmýþ belirli bir kitle hiçbir
zaman eksik olmamýþtýr. Özellikle Sanedrin
üyeleri, hatýrý sayýlacak bir grup olan peygamberler ve onlarýn etrafýnda toplanan kitleler hep
mevcuttu. Ama politik liderlik ve halk içindeki
diðer kesimin günahkârlýk düzeyi, zevksiz ve tatsýz bir aþýrýlýða ulaþmýþ haldeydi. Tanrý buna raðmen uzun bir süre teþuva yapmalarý için fýrsat vermiþ, sonunda geri dönülmez noktaya az bir süre
kala yýkým ve sürgünü getirmiþtir (Meam Loez).
26. Gökyüzünü ve yeryüzünü – Ya da “[manevi]
gökleri ve yeryüzünü”. “Bilin ki günahkârlýk
yaygýnlaþtýðý zaman, gökler yaðmur vermeyecek,
toprak da çoraklaþacak” (Raþbam; krþ. 11:17).
Yani gökyüzü ve yeryüzünün sözün geliþi “tepkisinden” bahsedilmektedir. Örneðin, Tora daha
ileride, günahkârlýk durumunda göklerin yaðýþ
vermeyeceðini, topraðýn da verimsiz olacaðýný
söylemektedir (28:23).
Bazý otoritelere göre “gökyüzü” melekleri,
“yeryüzü” de insanlarý kasteder. Yine bir baþka
görüþ, her nesilde mevcut olan gökyüzü ve
yeryüzünün, onlarý her an görebilecek olan
insanlar için þahit olduðu þeklindedir. Baþka bir
deyiþle her nesilde insanlar gökyüzü ve yeryüzünü
gördüklerinde, Moþe’nin yaptýðý uyarýyý hatýrlayacaklardýr (Ýbn Ezra).
Þahit gösteriyorum – Moþe, gökyüzü ve
yeryüzünü Bene-Yisrael’e yaptýðý uyarýnýn tanýk-

larý olarak atamaktadýr; zira genel bir kurala göre,
bir ihlal hakkýnda uyarý yapýlmadýðý sürece ceza
da verilemez (Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
Moþe aslýnda bu uyarýyý henüz yapmýþ deðildir.
Gökyüzü ve yeryüzünü þahit olarak davet etmeyi
de 32:1’de yapacaktýr (ayrýca bkz. 31:28).
Dolayýsýyla Moþe burada yakýn gelecekten bahsetmektedir: O zaman uyarý yaptýðýnda, gökyüzü
ve yeryüzünü de tanýklýk etmeye davet edecektir;
ve Moþe bunu halka þimdiden – “bugün” –
bildirmektedir (Maarik).
Alternatif bir bakýþ da þöyledir: Yahudi kanununda þahitlerin iki iþlevi vardýr: Günah öncesinde
uyarýda bulunmak, günah sonrasýnda da suçluyu
cezalandýrmak. Moþe þöyle demektedir: “Eðer
Tanrý’ya yönelik ibadeti, gökyüzü ve yeryüzündeki baþka güçlere (!) ibadetle deðiþ-tokuþ etmeye
kalkarsanýz, Tanrý, þüphesiz Kendi kontrolünde
olan gökyüzü ve yeryüzünü, þahitlerin iki iþlevini
yerine getirmekle görevlendirecektir. Gökyüzü ve
yeryüzü size daha önce bereket verdiðinde, siz
bunu Tanrý’dan baðýmsýz görüp, hatta onlarý ya da
onlarýn içindeki bazý þeyleri kaynak saydýnýz ve
onlarý temsilen heykeller yapýp bunlara ibadet
ettiniz. Buna karþýlýk Tanrý her iki ‘þahide’, eski
bereketin tam tersi yönünde iþleme emri verecek,
ne gökyüzünden yaðmur ne de topraktan ürün
alacaksýnýz” (Hirsch; bkz. 11:14-17 ve Vayikra
26.19 v.d.).
Ülke’nin üzerinden – Yani kesin bir yok olma
deðil, “Ülke’nin üzerinden” yok olmaktan –
sürgünden – bahsedilmektedir. Ancak pasuðun
sonundaki “kesinlikle imha edileceksiniz” ifadesi
tam bir imhayý belirtir. Yine de, önce belirtildiði
gibi, Tanrý böyle bir duruma izin vermeyecek, bu
imhayý hak edecek duruma gelmeden önce
“Ülke’nin üzerinden yok olmalarýný”, yani
sürgüne gitmelerini saðlayacaktýr. Hýzla sürgüne
çýkmalarý, onlarýn hem fiziksel, ama daha da
önemlisi manevi ve ahlaki kurtuluþlarýný saðlayacaktýr. Ülke kaybedilecek, Bet-Amikdaþ yýkýlacaktýr, ama halkýn kalbinde manevi mirasýnýn kalýn-
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Çevirimizde bu farklýlýklarý mümkün olduðu
kadar orijinal metinde olduðu gibi býrakmaya
çalýþtýk.
Bu örnekte Moþe “bulacaksýn” fiilini özellikle
tekil dile getirmiþtir. Zira eðer çoðul çekimle
konuþsaydý, Tanrý’yý bulmanýn sadece toplu
olarak teþuva yapýlmasý þartýyla mümkün olduðu
[zira toplu halde yapýlan dualar ve mitsvalar
daima etkilidir], ama bir bireyin teþuva yapmasýnýn yeterli olmayacaðý sonucuna ulaþýlabilirdi. Böyle bir anlam çýkmamasý için tekil kullaným
vardýr. Tanrý tek kiþinin duasýný ve samimi, “tüm
kalbi ve tüm canýyla” yaptýðý Tanrý arayýþýný da hor
görmez; ona cevap verir (Rabenu Behaye).
Çünkü – Ya da “eðer O’nu tüm kalbinle ve tüm
canýnla ararsan”. Moþe, putperestlik dünyasýnýn
içine iyice batmýþ olan kiþilerin bile, [olasýlýkla
çekilen acýlarýn da etkisiyle] bir gün gelip her
þeyin ne kadar anlamsýz olduðunu anlayacaklarýný ve kesin bir samimiyetle aradýklarý
takdirde, Tanrý’yý mutlaka bulacaklarýný söylemektedir. Yaþadýklarý çeliþkinin içinde, Tek ve
Yaþayan Tanrý’nýn insaný yücelten ve özgür kýlan
yakýnlýðý onlarýn kalplerini aydýnlatacak, onlara
ahlaki bir asalet ve gerçek mutluluk saðlayacaktýr. Yahudiler’in, fiziksel olarak varlýklarýný her
þarta raðmen sürdürmeleri, manevi açýdan da
Tora’nýn ýþýðýna yönelik özlemleri eþliðinde yaþayacaklarý tüm sürgün günleri, ölü olan ve öldüren
putperestlikten silkinerek, aksi yönde ilerleyip
Yaþayan Tanrý’ya ulaþacaklarý bir keþif ve uyanýþ
süreci olacaktýr (Hirsch).
Tüm kalbinle ve tüm canýnla – “Tüm isteðinle
ve tüm benliðinle” (Hirsch).
Arayacaksýn – Ýbranice Tidreþenu. Tam çeviriyle
“talep edeceksin; isteyeceksin; peþinde olacaksýn;
araþtýracaksýn”. Daha önceki “arayacaksýnýz” þeklinde çevrilen sözcük ise Uvikaþtem’dir. Bu da

“Bakaþa – Ýstek, Rica, Arayýþ, Araþtýrma”
sözcüðünden gelir.
30. Sýkýntýya düþtüðünde – Moþe, önceki
pasukta sözünü ettiði teþuvayý neyin tetikleyeceðini söylemektedir. Halk sürgünde büyük sýkýntý ve acýlar çekecektir (Daat Mikra).
Tora Behukotay peraþasýnda sürgünden ve teþuvanýn sürgünü sona erdireceðinden bahsetmiþti.
Öyleyse burada Moþe neden bunu tekrarlamaktadýr? Açýklama þöyledir: Bene-Yisrael EretsYisrael’den sürülmüþ olup birçok acýyla
yüzleþmek durumunda kaldýysa da, kimse bunu
Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e yönelik “nefretinin” bir
sonucu olduðunu düþünmemelidir. Tüm bunlar,
Bene-Yisrael’i, tutturduklarý yolun yanlýþ
olduðunu anlayýp teþuva yapmalarý yönünde
uyarma amacýný taþýr. Moþe bu nedenle, sýkýntý
zamanýnda bile olsa, teþuva yapýldýðý takdirde
Tanrý’nýn bunu kabul edeceðini söylemektedir.
Günah iþleyen biri, bu günah ne kadar aðýr olursa olsun, artýk geri dönüþün olmadýðýný düþünmemelidir – bu yanlýþtýr. Gerçek ve samimi bir
teþuva yaptýðý takdirde, Tanrý onu da kabul edecek ve ona merhamet gösterecektir (Meam Loez).
Tüm bu [felaketler] – Tam çeviriyle “tüm bu
þeyler” ya da “tüm bu sözler”. Buradaki sözlerin I.
Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþý sonrasýndaki Babil
sürgününe yönelik olduðu görüþündeki Ramban’ý
takiben, Behukotay peraþasýnda listelenen
felaketlerin kastedildiði düþünülebilir (bkz.
Vayikra 26:40).
Günlerin sonunda – Yani “bahsedilen sürgün
döneminin sonunda” (Netsiv). Ramban’a göre
bu, Babil sürgününün sonudur. Pasukta sözü
geçen teþuva da bu sürgünde gerçekleþen teþuvadýr. Yahudiler Tanrý’ya dönmüþler, O’nun
Huzuru’nda günahlarýný kabullenip itiraf
etmiþler, Tanrý’nýn onlara gönderdiði peygamberlerin sözünü dinlemiþlerdir. Moþe de bu nedenle

Vaethanan_vayikra.qxd 18.06.2012 13:51 Page 33

Vaethanan 91

4:28-30

28

Orada insan ellerinin ürünü [olup,] görmeyen, duymayan, yemeyen ve koklamayan
ahþap ve taþ ilahlara hizmet edeceksiniz.
29
[Sonra] Oradan Tanrýn Aþem’i arayacaksýnýz – ve bulacaksýn, çünkü O’nu tüm
kalbinle ve tüm canýnla arayacaksýn.
30
Sýkýntýya düþtüðünde ve tüm bu [felaketler] seni bulunca, günlerin sonunda Tanrýn
Aþem’e kadar döneceksin, O’na itaat edeceksin.
28. Görmeyen, duymayan, yemeyen ve koklamayan – Beþ duyudan dördü listelenmektedir.
Rabenu Behaye’ye göre, beþinci duyu olan
dokunma ise “yeme”ye [yani tatma duyusuna]
dâhil kabul edildiði için listelenmemiþtir. Ramban
ise listelenlerin her birinin bir noktayý hatýrlattýðýný belirtir. Putlar, kendilerine güvenenlerin
sýkýntýlarýný “görmez”, dualarýný “duymaz”, kendilerine sunulan kurbanlarý yakýp tüketmez
[=“yemez”; oysa Tanrý’nýn Huzuru’ndan bir ateþ
çýkýp korbanlarý yakýp tüketmiþtir (Vayikra
9:24)], kurbanlarýn hoþ kokusunu “koklamaz”
(krþ. Vayikra 1:9 açk., Memnuniyetle kabul edilen
k.b.).
Moþe putlarýn hiçbir yeteneði olmadýðýný hatýrlatarak, onlarý imal edenlerin bile putlardan daha
çok yeteneðe sahip olduklarýný vurgulamaktadýr
(Ramban). Sayýlan duyularýn ilk ikisi objektif,
diðer ikisi de sübjektif algýyý tanýmlar. Putlarda ne
objektif ne de sübjektif algý yeteneði vardýr.
Dünyadaki öðeleri ne “olduklarý gibi” algýlayabilirler ne de “kendilerine göre” deðerlendirebilirler. Ne bilgileri vardýr ne de istekleri. Bu halleriyle sadece insanlardan deðil, her türlü organik
varlýktan daha düþük konumdadýrlar. Ýnsanlar
buna raðmen onlara güç atfettikleri, yapacaklarýný ve kaderini kör bir þekilde onlara baðladýklarý takdirde, kendileri de insanlýktan çýkarlar ve
tüm ahlaki deðerleri bozunuma uðrar. Pasukta
söylendiði gibi, “Onlar gibi olacaklardýr üreticileri –
onlara güvenen herkes” (Teilim 115:8) (Hirsch).
Ahþap – Tam çeviriyle “aðaç”.
Ýlahlara hizmet edeceksiniz – Moþe burada
günahlar karþýsýnda verilecek “cezadan” bahsettiðine göre, bu sözleri putlara tapmayý belirtiyor
olamaz. Ne de olsa putlara tapmanýn cezasýnýn,
yine putlara tapmak olmasý pek olasý deðildir.
Dolayýsýyla burada halkýn sürgündeyken, putperest kiþilerin hizmetkârlarý olacaklarýndan
bahsedilmektedir. Kendi efendileri putlara
tapacaðý ve kendileri de bu efendilere hizmet
edecekleri için, bu dolaylý olarak putlara hizmet
etmek anlamýna gelecektir [ya da putperestlik
gibi kabul edilecektir]. Targum Onkelos’ta daha
açýk bir þekilde belirtildiði gibi: “Orada, putlara

tapan halklara hizmet edeceksiniz” (Raþi; Raþbam).
Bu bir cezadýr, zira söz konusu hizmet, aþaðýlýk ve
hor görülen türdedir (Abravanel; Ýmre Þefer).
Ramban burada sürgünle putperestlik arasýnda
bir bað görür. Talmud’da belirtildiði gibi: “Kim
Erets-Yisrael’de yaþarsa, Ben O’nun Tanrýsý’yým.
Erets-Yisrael dýþýnda yaþayan kiþi ise, Tanrýsý
olmayan birine benzer” (Talmud – Ketubot 110b;
bkz. Vayikra 25:38 açk.). Benzer þekilde “EretsYisrael dýþýnda yaþayan Yisrael, temiz bir þekilde
[=bilmeden ve buna niyetlenmeden] putperestlerdir” (Talmud – Avoda Zara 8a). Bu sert
ifadeler, Erets-Yisrael’in dýþýnda yaþamayý, kasýtsýz
putperestlikle bir tutmaktadýr. Dolayýsýyla pasuktaki sözler “Sürgüne çýkmanýz, bir tür putperestlik
olarak kabul edilecektir” þeklinde anlaþýlabilir.
Alternatif olarak, belki “putlara taptýðýnýz için
ceza olarak putlara tapacaksýnýz” anlamý da
düþünülebilir; çünkü Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi, bir günahýn karþýlýðý baþka bir günahtýr
(Miþna – Pirke Avot 4:2). Ancak yine de burada
bir “cezadan” bahsedildiði göz önünde tutulmalýdýr. Dahasý, neden özellikle “ahþap” ve “taþ”?
Bir putu görkemli ve çekici kýlan, altýn ya da
gümüþten, deðerli taþ ve madenlerden yapýlmýþ
olmasýdýr. Öyleyse neden taþ ve tahta gibi deðersiz þeylere tapýlacaðýndan bahsedilmektedir? Bu
iki nokta tek bir sonuca götürür. Anlaþýlan bu
sözlerle, yabancý ibadete “zorlanmak”, din deðiþtirmeye mecbur býrakýlmak kastedilmektedir.
29. Arayacaksýnýz ve bulacaksýn – Moþe, önceki pasuklarda dile getirdiði aðýr kehanetin ardýndan burada teselli sözleri söylemekte, Yisrael’in
sonunda teþuva yapýp Tanrý’ya geri döneceðini
müjdelemektedir (Midraþ Agadol): “Orada BetAmikdaþ ve kutsal eþyalar olmamasýna raðmen
Tanrý’yý bulacaksýn; çünkü o kadar büyük sýkýntýlar ve eziyetler çekeceksin ki O’nu tüm kalbinle
ve tüm canýnla arayacaksýn” (Sforno).
Önce de belirtildiði gibi fiil çekimleri bazen tekil
bazen çoðuldur. Çoðul olduðunda halkýn bireylerine, ama toplu olarak seslenme vardýr. Tekil kullaným ise ya halka bir bütün olarak ya da bireylere
bireysel olarak hitap söz konusudur (Ýbn Ezra).
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33

Ýnsaný yarattýðý günden itibaren – Tora burada,
insanýn yaratýlýþýndan sonraki her þeyi araþtýrmayý
söylerken, ayný zamanda, insan yaratýlmadan
önce olanlarý araþtýrmanýn önünü kapatmaktadýr
(Talmud – Hagiga 11b). Bu konuda hiçbir þey
bilmek mümkün deðildir ve söylenecek her þey,
hiçbir dayanaðý olmayan spekülasyonlardan
öteye gitmeyecektir – ne kadar “bilimsel”
görünürse görünsün.
Eski zamanlarý – Tam çeviriyle “ilk günleri”.
Gökyüzünün …ucuna kadar – Basit anlam,
çevirimizde olduðu þekildedir. Moþe, gökyüzünün
tümünün altýndaki tüm yaratýlmýþlarý araþtýrmayý
önermektedir. Öte yandan pasukta “Tanrý’nýn
yeryüzü üzerinde insaný [Ýbranice Adam’ý] yarattýðý günden” sözleriyle “gökyüzünün [bir] ucundan
gökyüzünün [diðer] ucuna kadar” ifadesi yan
yanadýr. Midraþ bundan ve genel anlamýyla
“insan” þeklinde çevrilen Adam sözcüðünün ayný
zamanda ilk insan Adam’ý tanýmladýðýný ve
Adam’ýn ilk yaratýldýðýnda “gökyüzünün bir
ucundan diðerine kadar olan bölgeyi kaplayan
büyüklükte” olduðunu belirtir. Yani “yeryüzünün
üstünde” durduðunda baþý gökyüzünün uçlarýna
eriþmekteydi (Raþi; Talmud – Hagiga 12a; bkz.
Raþi o.a.). Adam’ýn bu “büyüklüðü” onun zekâ ve
yetenekleri için bir sembol olarak görülebilir.
Böylece Midraþ, Tanrý’nýn Adam’a, gökyüzünün
altýnda olan her þeyi anlayabilme kapasitesi
bahþettiðini belirtmektedir (Maarik). Bu da
pasukta neden “yeryüzünün bir ucundan diðerine” deðil de “gökyüzünün bir ucundan diðerine”
dendiðini açýklamaktadýr (Kitsur Mizrahi).
Araþtýr – “Bu araþtýrmanýn sonucu, sana, gizli
Tanrý’nýn Kendisi’ni, duyularla ve onlarýn
üzerinde bir tecrübeyle algýlayacaðýn þekilde
açýða çýkardýðý ve aracýsýz, doðrudan liderliðiyle
Kendisi’ni tanýttýðý tek halkýn sen olduðunu

gösterecek. Sen, Tanrý’nýn Varlýðý’ný ve aktif
yöneticiliðini sadece inançla deðil, ‘bilgiyle’ de
tanýyan tek halksýn” (Hirsch).
33. Sesi’ni duyup hayatta kalmýþ mý? – Krþ.
5:21. Bu soru sanki Tanrý’nýn Sesi’ni duymuþ ama
hayatta kalamamýþ baþka halklar olmuþ gibi bir
izlenim doðurmaktadýr. Oysa öyle bir halk yoktur.
Bu izlenimin sebebi, burada aslýnda tek cümlede
iç içe ifade edilen iki soru bulunmasýdýr:
“[Herhangi bir halk] senin duyduðun gibi, Tanrý’nýn
ateþin içinden konuþan Sesi’ni duymuþ mu?” ve
“Tanrý’nýn Sesi’ni duyup hayatta kalmak mümkün
mü?” (Daat Mikra; krþ. Malbim).
“Tanrý’nýn Sesi’ni duyup da ruhun bedende
kalmayý sürdürmesi mümkün mü? Ama iþte,
Tanrý sana bu konuda ayrýcalýk yaptý” (Sforno).
Tanrý’yla temasýn farklý çeþitleriyle tanýþýklýðý
olanlar, bir insanoðlunun insanýn manevi kapasitesinin çok üzerindeki bir manevi tecrübeden
sonra hayatta kalamayacaðýný biliyorlardý. Bu,
son derece parlak bir ýþýða aniden maruz kalan
birinin kör olabilmesi ile benzeþir. Yaakov Avinu
bile, bir melek gördükten sonra hayatta kaldýðý
için kendisini þanslý saymýþtýr (Bereþit 32:31).
Sinay’da ise Yisrael ulusunun tümü, Tanrý’nýn
Sesi’ni duymuþ ve buna raðmen hayatta kalmýþtýr
(Ralbag).
Alternatif olarak “[Herhangi bir halk] Tanrý’nýn
ateþin içinden konuþan Sesi’ni duyup [öldükten
sonra tekrar] canlanmýþ mý?” Bu alternatif,
Hahamlarýmýz’ýn, Tanrý’nýn ilk sözlerinden
hemen sonra buna dayanamayan Bene-Yisrael’in
canlarýnýn bedenlerini terk ettiði yönündeki
öðretisine dayanmaktadýr. Pasukta söylendiði gibi
“Caným, O konuþtuðunda [bedenimden] çýktý” (Þir
Aþirim 5:6). Tanrý daha sonra onlarý tekrar canlandýrmýþtýr (bkz. 5:22). Böylece Sinay’da bir
ölüm ve diriliþ olayý yaþanmýþtýr (Rabenu
Behaye).
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31

Çünkü Tanrýn Aþem, Merhametli Tanrý’dýr; seni býrakmayacak, seni yok etmeyecek
ve kendilerine yemin etmiþ olduðu atalarýnýn antlaþmasýný unutmayacaktýr.
32
Çünkü haydi, senden önceki, Tanrý’nýn yeryüzü üzerinde insaný yarattýðý günden
itibaren olmuþ eski zamanlarý ve gökyüzünün [bir] ucundan gökyüzünün [diðer] ucuna
kadar [olan her þeyi] araþtýr: Böylesi büyük bir þey olmuþ ya da benzeri duyulmuþ mu?
33
[Herhangi bir] Halk, senin duyduðun gibi, Tanrý’nýn ateþin içinden konuþan Sesi’ni
duyup hayatta kalmýþ mý?
Tanrý’nýn onlarý yok etmeyeceðini ve atalarýyla
yapmýþ olduðu antlaþmayý unutmayacaðýný (s.p.)
söylemektedir (Ramban; bkz. Vayikra 26:42).
Sforno ise bu sözlerle Maþiah Dönemi’nin hemen
öncesinden bahsedildiði görüþündedir. Buna göre
bahsedilen teþuva, Moþe’nin daha ileride (bkz.
30:1-2) dile getireceði teþuvadýr. Peygamber
Daniel de bu dönem hakkýndaki kehanetlerde
“günlerin sonu” tabirini kullanmaktadýr (Daniel
12:4-13).
Meam Loez bu ifadenin önemli bir mesaj içerdiði
açýklamasýný yapar: Eðer çekilen sýkýntýlar
karþýsýnda Yahudiler akýllý davranýp, tüm bunlarýn baþlarýna rastgele gelmediðini görerek teþuva
yaparlarsa, bu, “günlerin sonunu” yani Son
Kurtuluþ’u getirecektir. Ama bunlarý ciddiye
almayýp teþuva yapmazlarsa sürgün, Tanrý
Katý’nda belirlenmiþ son ana kadar devam edecektir.
Tanrýn Aþem’e kadar döneceksin – Buradaki
“kadar” sözcüðünün anlamý için bkz. 30:2 açk.
Bene-Yisrael gelecekte üç þey sayesinde kurtarýlacaklardýr: [1] Teþuva (burasý), [2] Tanrý’nýn merhameti (s.p.) ve [3] Atalar’ýn liyakati (s.p.)
(Talmud Yeruþalmi – Taanit 1:1).
O’na itaat edeceksin – Tam çeviriyle “Sesi’ni
dinleyeceksin”.
31. Merhametli – “Merhamet”, Yaratýcý’nýn,
Yarattýðýna, “onu yaratmýþ olduðu için” gösterdiði
sevgidir (Hirsch).
Seni býrakmayacak – Tam çeviriyle “senden
gevþemeyecek – seni tutuþunu gevþetmeyecek,
seni tamamen yok oluþa terk etmeyecek” (Raþi;
Avanat Amikra). Alternatif olarak “seni reddetmeyecek” (Saadya Gaon) veya “seni zayýflatmayacak” (Ýbn Ezra).
Seni yok etmeyecek – Yani “senden gevþemeyecek – ve elbette senin yok olmana izin vermeyecek” (Arikma; Daat Mikra).

Atalarýnýn antlaþmasýný unutmayacaktýr –
“Atalar’ýn liyakati ebediyen etkilidir” (Talmud
Yeruþalmi – Sanedrin 10:1). Bkz. Vayikra 26:42.
“Siz bu antlaþmaya uymasanýz bile, Tanrý bu antlaþmayý unutmayacak, ama size de antlaþmayý
hatýrlatmak için dertler gönderecektir.”
32. Çünkü – “Tanrý putperestlik günahý karþýsýnda herhangi bir sabýr ya da merhamet göstermeyecek, çünkü Tanrý tarihte size, baþka hiçbir
ulusa yapmadýðý büyük iyilikler yaptý. O’na yönelik korkunun sürekli yüzünüzde olmasý ve yozlaþmamanýz için size ateþin içinden konuþtu. Sizi
büyük mucizelerle baþka bir ulusun içinden
çýkarýp Kendisi’ne aldý. Ve sen, Tanrý’nýn Tek
olduðunu ve O’ndan baþkasýnýn olmadýðýný
kanýtlayan tüm bunlarý gözlerinle gördün. Bu
nedenle nankörlüðün en aðýr þekilde cezalandýrýlacaktýr” (Ramban). Alternatif olarak
“Eðer ‘Tanrý neden bize diðer uluslardan daha
sert davranýyor?’ diye sorarsan, söyleyeyim:
Çünkü size yaptýðý büyük iyilikleri ve mucizeleri
baþka hiçbir ulusa yapmadý” (Daat Zekenim). Bu
açýklamalar, “çünkü” sözcüðünün bu pasuðu,
yukarýdaki cezayý açýklayan ifadelerle baðladýðý
yönündedür.
Alternatif olarak hemen önceki pasukla baðlantý
kuracak þekilde, “Tanrý, atalarýnla olan antlaþmasý nedeniyle seni hiçbir zaman terk etmeyecektir. Bundan kesin olarak emin olabilirsin,
çünkü Tanrý’nýn Atalar’a yönelik sevgisi o kadar
güçlüdür ki, Mýsýr’dan çýkan nesil içinde birçok
kiþi bireysel olarak Sinay’daki muazzam olaya
tanýk olmaya layýk bir düzeyde olmamasýna raðmen, Tanrý sýrf Atalar’ýn uðruna Bene-Yisrael’e,
toplu olarak, tüm bireylere hitaben konuþmuþtur.
Bu, Tanrý’nýn Yahudi Ulusu’yla özel bir iliþki
kurma yönündeki isteðini kanýtlamaktadýr” (Sforno).
Haydi – Ýbranice Na. Sözcük tam olarak “lütfen”
ya da “þimdi” anlamýna gelir. Burada Onkelos’un
çevirisi “þimdi” þeklindedir (ayrýca Ýbn Ezra); ama
buradaki kullanýmla tam olarak “þu an” anlamýnda deðil, bir teþvik veya meydan okuma sözüdür
(Daat Mikra).
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yumruklarý [tam çeviriyle “elleri”] havada terk
etmiþlerdir (Þemot 14:8).
Uzanmýþ bir Kol’la – Bu da Tanrý’nýn gücünün
sýnýrsýzlýðýný vurgulayan bir kullanýmdýr. Çevirimizin bazý yerlerinde [The Living Torah’ý takiben]
buradaki tam çeviri yerine “güç gösterisiyle”
ifadesini kullandýk (ör. Þemot 6:6). Pesah Agadasý
bu ifadenin özellikle Tanrý’nýn temsili bir kýlýçla
Mýsýr’daki tüm behorlarý öldürdüðü belayý ima
ettiðini belirtir (bkz. Pesah Agadasý s. 91-93; Sifre,
Þelah 115) [nitekim uzanmýþ el, kýlýcý temsil eder
(bkz. Divre Ayamim I 21:16)]. Ýbn Ezra’ya göre
bu, Bene-Yisrael’e eþlik eden bulut ve ateþ sütunlarýný kasteder (Þemot 13:21-22). Sforno’ya göre
“Uzanmýþ Kol”, günahkârýn hatasýndan dönmemesi durumunda tehditkâr biçimde yeni bir
ceza vermeye hazýr oluþu ima eder.
Dehþet salan büyük eylemlerle – Ýbranice
Moraim Gedolim. Mora sözcüðü “korku ve çekinme” anlamýna gelen Yira ile ayný kökten gelir.
Tanrý’nýn yaptýðý tüm heybetli mucizeler,
Mýsýrlýlar’ýn büyük bir korku ve saygý duyup
Tanrý’dan son derece çekinir hale gelmelerini
saðlamýþtýr. Ýbn Ezra’ya göre bu ifade,
Kýzýldeniz’in yarýlmasý ve Paro ile Mýsýr ordusunun yok oluþunu belirtir.
Öte yandan Targum Onkelos bu sözcüðü “Mare –
Görüntü” ile akraba görür ve çeviriyi “büyük [=heybetli] görüntülerle” þeklinde yapar. Pesah Agadasý’nýn
açýklamasý da bununla paraleldir. Nitekim bu ifade,
Ýbranice söz dizilimine göre, pasuktaki “Tanrýmýz
Aþem’in Mýsýr’da [senin] gözlerinin önünde sizin için
yaptýðý her þeye benzer þekilde” cümleciðiyle yan
yanadýr (bkz. Pesah Agadasý s. 93).
Mucizeler göstermiþ mi? – Ýbranice A-Nisa.
Çevirimiz, sözcüðün “Nes – Mucize” ile baðlantýlý
olduðu görüþüne göredir (Targum Onkelos; Raþi).
Ayný sözcük “bayrak” anlamýna da gelebilir.
Dolayýsýyla “bayrak açmýþ mý?” olasýlýðý da
mümkündür (Saadya Gaon). Alternatif olarak
“Nisayon – Deneme” ile baðlantýlý olarak “[herhangi bir tanrý (!) tüm bu söylenenleri yapmayý] denemiþ mi / [buna] kalkýþmýþ mý?” (Septuaginta).

Moþe’nin Kehanetleri. Moþe konuþmasýnýn bu
bölümünde Bene-Yisrael’in gelecekte çok büyük
günahlar iþleyip bunun karþýlýðýnda sürgünü hak
edeceklerini söylemiþtir. Dahasý Yahudiler’in
sürgünde olduklarý süre zarfýnda, içlerinden
önemli bir kesim daha da büyük düþüþ gösterecek, yabancý ilahlara kapýlacaktýr. Sürgünün
sebep olduðu sonuçlardan biri, Yahudiler’in Tanrý
ve Yahudilik’e karþý gittikçe yabancýlaþmalarýdýr.
Bunun sonucunda Yahudiler, anlam ve maneviyat arayýþlarýný her türlü din, ideoloji, “izm”de
yapacaklardýr.
Moþe daha sonra kehanetine geri dönmekte ve
sözlerini bu kez, o ileri dönemde yaþayacak olan
Yahudiler’e yöneltir. Yahudiler, sürgündeki
boþluk, arayýþ ve acýlarýn neticesinde “gerçeði”
tekrar aramaya baþlayacaklardýr. Moþe bu arayýþ
içindeki Yahudiler’e seslenmektedir: “Dünya tarihini, ilk zamanlarýna kadar iyi bir þekilde
araþtýrýn: bu denli heybetli bir baþka olay herhangi bir zamanda gerçekleþmiþ mi? Ya da böyle bir
olay duyulmuþ mu? Herhangi bir halk Tanrý’yý
ateþin içinde konuþurken duymuþ mu? Ya da
Tanrý’nýn size Mýsýr’da yapmýþ olduðu gibi, herhangi bir halk, bir baþka halkýn içinden alýnýp
çýkarýlmýþ mý?” (p. 32-33).
Moþe böylece Yahudilik’i gerçekten özel, farklý ve
benzersiz yapan þeyin ne olduðunu vurgulamaktadýr. Önce de belirtildiði gibi, Yahudilik’in – ve
sadece Yahudilik’in – kökleri, tüm bir ulusun
tecrübe ettiði tarihi bir ulusal olaydadýr. Ulusal
tarihi olaylar her ne kadar yeniden yorumlanmaya açýk ise de, hiçbir zaman yoktan uydurulamaz ya da toptan silinemez. Dünya tarihine
damgasýný vuran ve yüzbinlerce, milyonlarca
kiþinin tanýk olduðu olaylar tarihin devamý
boyunca tekrar tekrar gözden geçirilecek ve farklý bakýþ açýlarýyla baþtan incelenecektir. Fakat
kimse bunlarýn hiçbir zaman var olmadýðýný iddia
edemeyecektir. Bu denli çok insaný ilgilendiren
olaylar söz konusu olduðunda kimse, yeterli
düzeyde bir komplo teorisi üretmeyi baþaramaz.
Moþe’nin sözleri bu gerçeði vurgulamakla kalmamakta, daha da ileri gitmektedir: “Dünya tarihini,
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Ya da Tanrý – Tanrýnýz Aþem’in Mýsýr’da gözlerinin önünde sizin için yaptýðý her þeye
benzer þekilde – gelip bir ulusu [baþka bir] ulusun içinden meydan okumalarla, iþaretlerle,
harikalarla, savaþla, Kuvvetli bir El’le, Uzanmýþ bir Kol’la ve dehþet salan büyük eylemlerle [çýkararak] Kendisi’ne almak üzere mucizeler göstermiþ mi?
34. Ya da Tanrý – Burada “Tanrý” için kullanýlan
sözcük E-lo-im’dir. Raþi, pasuðun devamýnda
“Tanrýnýz Aþem” dendiði için buradaki sözcüðü
Tanrý’nýn Ýsmi olarak görmez; zira Tanrý’dan
bahsediliyor olsaydý, ikinci kullanýmda Ýsmi
tekrarlamak yerine bir zamir kullanmak ve “Ya da
Tanrý, Kendisi’nin Mýsýr’da yaptýklarýna benzer
þekilde…” demek daha mantýklý olurdu. Bu
nedenle Raþi’ye göre buradaki sözcük kutsal
deðildir ve anlam “Ya da [varsayýlan herhangi bir]
tanrý (!), sizin [gerçek] Tanrýnýz’ýn yaptýðý gibi bir
halký büyük mucizelerle kurtarmýþ mý?” þeklindedir.
Yine de bu açýklama, sanki baþka tanrýlar varmýþ
gibi bir izlenim daðurabileceðinden olsa gerek,
Targum Onkelos ve Ýbn Ezra bu sözcüðün gerçekten Bir ve Tek olan Tanrý’yý tanýmladýðý
görüþündedirler. Yani buradaki E-lo-im Tanrý’nýn
bir Ýsmi’dir, çevirimiz de bu yöndedir.
Mýsýr’da – Ya da “[sizin için] Mýsýr’a
[=Mýsýrlýlar’a] karþý [yaptýðý]” (Ýbn Ezra).
Gözlerinin önünde – “Senin gözlerinin önünde.”
Mýsýr’daki muazzam olaylar sýrasýnda halkýn
tümü, ayný anda ortak bir görüþle Tanrý’nýn yaptýklarýna tanýk olmuþtur – ki bu da halka benzersiz bir konum saðlar (Hirsch).
Sizin için – Önceki [tekil] “gözlerinin önünde”
ifadesi her bir bireye [ya da bir bütün olarak
halka], “sizin” ise ayný anda tüm bireylere hitaptýr. Ancak bu basit düzeydeki bir açýklamadýr ve
iþin gerçeði, Tora’nýn söz kullanýmý son derece
ölçülü-biçilidir ve gerek sözcüklerin cümle içindeki yerlerinin gerekse de tekil-çoðul deðiþimlerinin birçok düzeyde belirli amaçlarý vardýr
(Daat Mikra).
Bir ulusu [baþka bir] ulusun içinden [çýkarmýþ
mý?] – “Baþka bir ulusun içine neredeyse tamamen entegre olmuþ, baþka bir milliyetin içinde
özümsenmiþ bir ulusu oradan çekip almýþ mý?”
(Hirsch).
Meydan okumalarla – Ýbranice Masot. Sözcük
“Nisayon – Deneme” ile baðlantýlýdýr. Bahsedilen
denemeler, Moþe’nin Paro’ya, kendisini, söyleyeceklerinin gerçekleþip gerçekleþmeyeceði konusunda
teste tabi tutmasýný söyleyip “yerine getiremeyeceðimi düþündüðün bir istekte bulun” diyerek

meydan okuduðu örneklerdir (Raþi; ör. bkz.
Þemot 8:5 açk., Dur seni onurlandýrayým k.b.).
Sözcük ayný zamanda Tanrý’nýn gücünü ve yapabileceklerini gösteren eylemleri belirtir (Hirsch).
Ýþaretlerle – Ya da “kanýtlarla”. Ýbranice Otot.
Bunlar, Moþe’nin Tanrý’nýn elçisi olduðunu kanýtlayan türdeki mucizelerdir (Raþi). Baþka bir deyiþle Moþe adýna birer “iþarettir”. Örneðin asanýn
yýlana dönüþmesi, Moþe’nin peygamber olduðunu
Bene-Yisrael’e kanýtlamayý amaçlayan bir iþaretti
(Þemot 4:2). Bu “iþaretler” ya da “kanýtlar” özellikle Moþe’nin asasýyla gerçekleþtirilen mucizeleri
tanýmlar (bkz. Þemot 4:17).
Bu iþaretler ayný zamanda meydana gelen tüm
olaðandýþý olaylarýn, birer rastlantýdan ibaret
olmayýp bir Yönetici tarafýndan planlanýp uygulandýðýný kanýtlamýþtýr (Sforno). “Ýþaretler”,
Tanrý’nýn mevcudiyetinin delilidir (Hirsch).
Harikalar – Ýbranice Mofetim. Bunlar aklý aþan
mucizevî þeylerdir. Örneðin Mýsýr’ýn baþýna gelen
belalarýn hepsi insanýn aklýna sýðmayan mucizevî
yönlerle doludur (Raþi). Baþka yerlerde bu
sözcüðü “mucizeler” þeklinde çevirdik (ör. Þemot
7:3). “Ýþaretler” elçinin, “harikalar” ise Gönderen’in doðruluðunu kanýtlayan mucizelerdir.
Burada verilen açýklamalara raðmen, Tora’da Ot
ve Mofet sözcükleri anlam bakýmýndan deðiþmeli
kullanýlabilir.
Savaþla – Bu, Kýzýldeniz’de olanlarý belirtmektedir. Nitekim Mýsýrlýlar, Kýzýldeniz onlarý yutmadan hemen önce, panik içinde Tanrý’nýn
Yisrael adýna Mýsýr’a karþý savaþtýðýný dile getirmiþlerdir (bkz. Þemot 14:25) (Raþi; Daat
Zekenim). Alternatif olarak behorlarýn öldürülmesi ve Mýsýr ilahlarýnýn yok edilmesinden de
bahsediliyor olabilir (Ýbn Ezra).
Kuvvetli bir El’le – Bu Tanrý’nýn yaptýrým ve
zorlama gücünü belirtir. Bu nedenle çevirimizin
bazý yerlerinde [The Living Torah’ý takiben] bu
tam çeviri yerine “zor kullanarak” ifadesini tercih
ettik (ör. Þemot 13:3). Pesah Agadasý ise bunun
özellikle Mýsýr’daki salgýn belasýný tanýmladýðýný
belirtir (bkz. Pesah Agadasý s. 91-93; Sifre, Þelah
115; krþ. Þemot 9:3). Ýbn Ezra’ya göre, BeneYisrael’in elinden bahsedilmektedir. Halk Mýsýr’ý
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Bene-Yisrael’in, emirlerin devamýný vermesi için
Moþe’ye baþvurmalarýnýn sebebidir (bkz. 5:20-22
ve Þemot 20:16). Sonuç olarak Bene-Yisrael
gördüklerinden ve duyduklarýndan büyük bir
dehþete kapýlmýþlardýr (Ýbn Ezra).
Gökler’den Sesi’ni duyurdu – “O, Sesi’ni
Gökler’den duyurdu, ama sen bu Sözleri yeryüzü
üstünde ateþin içinde duydun” (Rabenu Behaye).
Bkz. Þemot 20:18.
37. [Bunlarýn hepsi] – Yani “yukarýda sayýlanlarýn hepsi” (Raþi).
Atalarýný sevmiþ olmasýnýn karþýlýðýdýr – Bkz.
10:15.
[Atanýn] – Pasuk çoðul olarak “atalarýný sevmiþ
olmasýnýn karþýlýðýdýr” dedikten sonra, tekil halde
“onun ardýndan [gelen] soyunu seçti” ifadesini kullanmaktadýr. Yani atalardan özellikle biri kastedilmektedir – ve bu, Yaakov’a iþaret eder, çünkü
Tanrý sadece Yaakov’un soyunu seçmiþtir. Eðer
diðer atalar da buna katýlmýþ olsaydý, Yiþmael,
Esav ve Avraam’ýn Ketura’dan olan altý oðlu da
“seçilenler” arasýnda sayýlýrdý – oysa öyle deðildir
(Targum Yonatan; Ýbn Ezra; Rabenu Behaye;
Sforno). [Raþi ise buradaki tekil kullanýmýn yine
de Atalar’ýn hepsini – ya da her birini – kastettiði
görüþündedir (ayný þekilde Saadya Gaon). Yine
de bu bile diðer halklarý “seçilenler” arasýna katmaz, zira Tanrý, Avraam’a soyunun özellikle
Yitshak ile devam edeceðini söylemiþ (Bereþit
21:12. Ayrýca bkz. Bereþit 17:19-21), Yitshak da,
Tanrý’nýn, Avraam’ýn berahasýný Yaakov’a vereceðini bildirmiþ (Bereþit 28:4) ve Tanrý, Yaakov’la
doðrudan temas kurmuþtur (Bereþit 28:13).]
Önüne katýp – Tam çeviriyle “seni Önünde
çýkardý” ya da “seni Yüzünde/Yüzüyle çýkardý”. Basit
anlamda bu, bir babanýn, oðlunu koruma amacýy-

la onu önüne katmasý gibidir. Nitekim Kýzýldeniz
kýyýsýnda Tanrý’nýn meleði, Bene-Yisrael ile Mýsýr
ordusu arasýnda engel oluþturmak üzere Yisrael
kampýnýn arkasýna geçmiþtir (bkz. Þemot 14:19).
Midraþ’a göre burada “[atalarýnýn gözleri] önünde
çýkardý” anlamý da mümkündür. Buna göre Tanrý,
kendilerine vermiþ olduðu sözü tuttuðunu
görmeleri için Atalar’ýn da Kýzýldeniz’in yarýlýþýna
tanýk olmalarýný saðlamýþtýr. Teilim’deki pasuklar
da buna dair bir ima içermektedir: “[Tanrý, BeneYisrael’e] Atalarýnýn karþýsýnda [=gözlerinin
önünde] harikalar gerçekleþtirdi, Mýsýr’da, Tsoan
arazisinde. Denizi yardý ve onlarý geçirdi, suyu bir
duvar gibi dimdik tuttu” (Teilim 78:12-13) (Midraþ
– Bereþit Raba 92:2; Raþi).
Alternatif olarak “[senin] önünde [gidip], seni
Mýsýr’dan çýkardý” (Raþbam; bkz. Þemot 13:21).
Ya da “seni [Mýsýr’ýn gözleri] önünde çýkardý”
(Hizkuni). Alternatif olarak “Önünden [=Yüksek
Huzuru’ndan kaynaklanan, yani doðal olmayan
eylemlerle] çýkardý” (Sforno).
Eðer anlam “seni Yüzü’yle çýkardý” þeklindeyse bu
Tanrý’nýn Öfkesi’ni belirtir. Nitekim Yüz,
Tanrý’nýn Öfkesi için kullanýlan bir simgedir (krþ.
Þemot 33:14-15). Böylece Moþe burada Tanrý’nýn
Mýsýrlýlar’ýn üstünde gösterdiði Öfkesi’nden
bahsediyor olabilir. Bir baþka olasýlýk bunun bir
melek ifade ediyor olmasýdýr; zira “yüz” sözcüðü
bir meleði belirtebilir (bkz. Yeþayau 63:9).
Ýbn Ezra ve Lekah Tov ise buradaki anlamýn
“Bizzat çýkardý” þeklinde olduðu görüþündedir
(krþ. Þemuel II 17:11). Benzer þekilde “aracýsýz,
doðrudan liderliðiyle çýkardý” (Hirsch). Ya da
“arzusuyla çýkardý” (Saadya Gaon).
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Sana [kesin olarak] bilmen için gösterildi ki, Aþem – [sadece] O ‘Tanrý’dýr, O’ndan
baþkasý yoktur!
36
[Tanrý,] Seni terbiye etmek için, sana Gökler’den Sesi’ni duyurdu, yeryüzü üstünde
büyük Ateþi’ni gösterdi ve Sözleri’ni ateþin içinden duydun.
37
Ve [bunlarýn hepsi, Tanrý’nýn, senin] atalarýný sevmiþ olmasýnýn karþýlýðýdýr. [Bu
sayede, atanýn] Ardýndan [gelen] soyunu seçti ve seni önüne katýp Mýsýr’dan büyük
Kuvveti’yle çýkardý.
ilk zamanlarýna kadar iyi bir þekilde araþtýrýn: bu
denli heybetli bir baþka olay herhangi bir zamanda gerçekleþmiþ mi? Ya da böyle bir olay duyulmuþ
mu?”
Moþe, bu kehanetiyle, önceden tahmin edilmesi
mümkün olmayan bir þeyi bundan 3300 yýldan
fazla bir süre önce “bildirmektedir”. Bir daha
böyle bir þeyin “duyulmayacaðýný” söyleyerek
Moþe’nin belirtmek istediði þudur: Yahudi Ulusu
tarih boyunca manevi iddiasýný bu tarihi gerçeðe
dayandýracak olmasýna raðmen, baþka hiçbir ulus
ya da inanç böyle bir iddiada bulunmayý denemeyecektir bile. Tarih, Moþe’nin bu öngörüsünü
doðrular niteliktedir. Zira gerçekten de baþka
hiçbir inanç, temelini tüm bir ulusun tanýk
olduðu bir olaylar zincirine baðlamayý ve bu þekilde tarih sahnesinde yerini almayý deneyememiþtir.
Yahudiler’in bir iddiasý vardýr. Ve onlarýn böylesi
bir iddiayý tarihin bir köþesine “uydurarak”
sýkýþtýrabildiklerini öne sürecek kadar gerçekleri
görmek istemeyen bir kiþi, benzeri bir hikâyeyi
baþka bir ulusun neden uyduramadýðýný açýklamak zorunda olacaktýr. Yahudiler bunu uydurmamýþlardýr; baþkalarý ise kendileri ile ilgili benzeri bir hikâyeyi uyduramamýþlardýr (Rabi Þimon
Apisdorf).
35. [Kesin olarak] Bilmen için – “Sadece kör
inançla yetinmemen, bunu tam bir bilgiyle ‘bilmen’ için. Senin bilgin sana anlatýlan hikâye ya
da anlatýlarýn bir sonucu deðildir. Bu bilgi mantýk
silsileleri sonucunda ulaþýlmýþ bir sonuç da
deðildir. Tanrý hakkýndaki bilgin, ‘sana gösterilen’
þeylerin gerçekliðine dayanýr. Tüm bunlarý bireysel bir tecrübe olarak deðil, ayný anda tüm halk
birlikte gördünüz. Dolayýsýyla bir rüya ya da hayal
olduðu hakkýnda þüpheye yer yok; zira tek kiþi
hayaller görüp bunlara inanabilir; ama bütün bir
halk ayný anda ayný hayali görmez – ki sen, bütün
bir halk olarak, tüm bunlarý sadece görmüþ deðil,
ayný anda tüm duyularýn ve tüm algý yeteneklerinle de yaþamýþ durumdasýn. Aþem’in Tek ve
Gerçek Tanrý olduðunu bilmen için, görmüþ

olduklarýn yeterlidir. Baþka insanlar çok farklý
yollarla Tanrý’yý ümitsizce ararlar, O’na inanýrlar
– ama O’nu bilmezler” (Hirsch).
Midraþ’a göre Tanrý Sinay’da Tora’yý verdiði
zaman, yedi kat gök kubbeyi yararak Tanrý’nýn
Tek olduðunu ve baþka hiçbir kuvvetin
olmadýðýný göstermiþtir (Midraþ – Pesikta Rabati
20). Raþi, ayný þekilde maddi ve manevi tüm
varoluþun bütün çýplaklýðýyla Bene-Yisrael’in gözleri önüne serildiðini ve bu þekilde BeneYisrael’in, Tanrý’nýn Yegâne oluþu hakkýnda þüpheye yer kalmayacak bir bilgiyle donatýldýklarýný
ekler. Sinay’da tüm halk, var edilmiþ olan her
þeyin Tanrýsal özüne tanýk edilmiþtir (Beer Yitshak).
Çevirimiz bu pasuðun öncekilerden baðýmsýz,
baþlýk niteliðinde bir pasuk olduðu görüþündeki
Raþi’yi takip etmektedir. Öte yandan Targum
Yonatan ve Ýbn Ezra’ya göre bu pasuk, öncekilere
baðlýdýr ve orada anlatýlan mucizelerin belirli bir
amaç için – Tanrý’nýn Tek ve Biricik olduðunu
bilmeleri için – Bene-Yisrael’e gösterildiðini
belirtmektedir. Bu durumda çeviri alternatif
olarak þöyle de yapýlabilir: “[Tüm bunlar] Sana
[þunu] bilmen için gösterildi: Aþem – [sadece] O
‘Tanrý’dýr, O’ndan baþkasý yoktur!”
O ‘Tanrý’dýr – Ýbranice A-E-lo-im. Ýngilizce “the
God”. Türkçe’de olmayan belirleme ve özelleþtirme ön eki kullanýldýðýna göre, burada Aþem’in
Tek ve Gerçek Tanrý olduðu vurgulanmaktadýr.
Baþkasý yoktur – “Mevcudiyeti tamamen kendisinden kaynaklanan baþka hiçbir varlýk yoktur”
(Hirsch).
36. Seni terbiye etmek için – Targum Onkelos.
Tam çeviriyle “sana eziyet/sýkýntý/rahatsýzlýk vermek
için” ya da “sana kýsýtlamalar / sýnýrlamalar getirmek
için”. Tanrý’nýn tarif edilemez güçteki Sesi’ni
halka duyurmasýnýn bir amacý da budur. BeneYisrael bu Ses karþýsýnda büyük bir korku ve
sýkýntýya kapýlmýþ, hatta Midraþ’a göre, deyimin
sözlük anlamýyla “ölüp ölüp dirilmiþlerdir” (p. 33).
Bu da ölüp bir daha dirilememekten korkan
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gösterebileceði en büyük sorumsuzluk örneðidir.
Ayný þey manevi konularda da, hatta belki daha
da güçlü bir þe-kilde geçerlidir. Birçok insan,
Tora’ya ve Tanrý’ya inanmalarýna, bu konularda
hiçbir þüphe duymamalarýna karþýn, belli baþlý
mitsvalarý, sanki Tora’nýn ve Yahudilik’in bir
parçasý deðillermiþ gibi göz ardý etmekte sakýnca
görmemektedir. Tüm bunlarýn temelinde
insanýn, aklýyla bildiði bir gerçeði duygusal
düzeyde özümsemekte baþarýsýz olmasý, daha
doðrusu, hayattan zevk almayý engelleyici bir
etken olabileceði kaygýsýyla bunu istememesi
vardýr. Böyle düþünen biri, Tanrý korkusu ve bilincini, Yahudilik konusundaki kavrayýþýný bir kez
daha gözden geçirmelidir. Bu nedenlere baðlý
olarak, Moþe halký, sadece Bir ve Tek Tanrý’nýn
olduðunu bilmelerine raðmen, yine de bununla
yetinmeyip, bu bilgiyi kalplerinde de özümsemeleri
gerektiði uyarýsýnda bulunmaktadýr. Zira bu hafife
alýnamayacak kadar ciddi bir konudur.
Yukarýda, göklerde ve aþaðýda, yerde – “Senden
yukarýda bulunan göklerde ve senin altýnda bulunan dünyada” (Ýbn Ezra).
Onkelos’un çevirisi þöyledir: “Bugün bil ve kalbine
tekrarla ki Aþem – Mevcudiyeti [Þehinasý] yukarýda
göklerde olup aþaðýda yeryüzüne hükmeden Tanrý
O’dur – baþkasý yoktur.”
40. Hükümlerini ve emirlerini gözet –
“Tanrý’nýn tek ve benzersiz olduðunu bilip bunu
kalbine sabitleyecek þekilde sürekli derinlemesine düþünmenin sonrasýnda, mantýk tek bir þeyi
dikte eder: O’nun emirlerini gözetmek. Kaldý ki
bu ayný zamanda hem senin hem de çocuklarýnýn
iyiliðinedir” (Ýbn Ezra).
Bu sayede – “Ülke’deki ömrün tamamen buna
baðlýdýr. Tanrý Erets-Yisrael’i sana tüm zamanlar

için, ebedi bir mülk olarak vermiþtir. Ama senin
burada yaþamayý hak edip etmemen, bu dünyadaki Tora’ya sadýk kalma görevini yerine getirip
getirmemene baðlýdýr” (Hirsch).
Tüm zamanlar için vermekte olduðu – Pasukta
“Kol Ayamim – Tüm Zamanlar [Ýçin]” [tam
çeviriyle “tüm günler”] sözlerinin tam olarak neyi
nitelediði konusunda iki olasýlýk vardýr: [1] Tanrý
Erets-Yisrael’i tüm zamanlar için Bene-Yisrael’e
vermiþtir (Hirsch). Çevirimiz bu yöndedir. [2]
Ýfade pasuðun baþýna ait de olabilir: “[Tanrý’nýn,]
Sana bugün tüm zamanlar için emretmekte
olduðum hükümlerini ve emirlerini gözet…” Zira
Tora hiçbir zaman yenilenmeyecek, onun yerine
asla baþka bir Ýlahî kanun verilmeyecektir
(Sforno). Ýfadenin pasukta her iki þekilde de
anlaþýlabilecek bir noktaya yerleþtirilmiþ olmasý,
her iki anlamý da geçerli kýlmaktadýr.
Topraðýn üzerinde uzun ömürlü olacaksýn –
Moþe, konuþmasýnýn bu bölümünün baþýnda
mitsvalarý uygulamama durumunda karþýlaþýlacak felaketleri ve sürgünü tanýmlamýþtý. Burada
konuyu kapatýrken, tam tersine, mitsvalarý gerektiði þekilde uygulamanýn, Ülke’de uzun yaþamýn
garantisi olacaðýný söylemektedir (Daat Mikra).
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– [ve bunu,] senden daha büyük ve güçlü uluslarý [senin] önünden sürmek, seni
getirip, onlarýn topraklarýný sana bugün [tanýk olduðun] gibi mülk olarak vermek üzere
[yaptý].
39
[Þunu] Bugün bil ve kalbine [sürekli olarak] tekrarla ki, Aþem – yukarýda, göklerde
ve aþaðýda, yerde [sadece] O ‘Tanrý’dýr; baþkasý yoktur!
40
[Tanrý’nýn,] Sana bugün emretmekte olduðum hükümlerini ve emirlerini gözet. [Bu]
Senin ve ardýndan [gelecek] çocuklarýnýn iyiliðine olacaktýr. Bu sayede Tanrýn Aþem’in
sana tüm zamanlar için vermekte olduðu topraðýn üzerinde uzun ömürlü olacaksýn.”
38. Seni getirip – Yani “seni [Ülke’ye] getirip”.
Bugün [tanýk olduðun] gibi – “Görmekte
olduðun gibi (Raþi), bugün eline nasýl Sihon ve
Og’un topraklarýný vermiþ durumdaysa, diðer
uluslarý da ayný þekilde senin önünden sürecektir” (Ýbn Ezra; Raþbam; Beer Mayim Hayim).
39. Bil – Moþe, ilk neslin Tanrý’yý kesin olarak
bildiðini söyledikten sonra (p. 35), diðer tüm
nesillere bu bilgiye ulaþmalarýný emretmektedir.
Tanrý’nýn Mevcudiyeti, Yahudilik’te bir inanç
deðil, bilgi konusudur. Tora açýk bir þekilde
Tanrý’nýn Varlýðý’nýn ve O’ndan baþkasý
olmadýðýnýn “bilinmesini” emretmektedir –
sadece inanmayý deðil. Diðer baþka hiçbir inanç
böyle bir bilgi içermez. Tora’nýn bu emri vermesi
bir noktayý kesin bir þekilde ortaya koymaktadýr:
Yahudilik, Tanrý’nýn Mevcudiyeti’nin “bilinmesi”
için gereken tüm araçlarý içermektedir.
Yahudi’nin görevi bu araçlarý kullanýp Tanrý “bilgisine” ulaþmaktýr.
Rambam da, anýtsal Yahudi Kanunnamesi Yad
Ahazaka’yý [=Miþne Tora] bu emirden bahisle
açmaktadýr: “[Tora’nýn] Temellerin[in] temeli ve
bilgeliðin [merkezî destek] sütunu, orada [yani
“her yerde”] Ezeli bir Varlýðýn mevcut olduðunu
ve tüm var olanlarý O’nun var ettiðini, göklerdeki, yeryüzündeki ve ikisinin arasýndaki her varlýðýn da sadece ve sadece O’nun Mevcudiyeti’nin
Gerçekliði’nden [kaynaklanarak] var olduðunu
bilmektir” (Yad – Yesode Atora 1:1).
Sonuç olarak sadece duyumlardan, hikâyelerden
ya da kulaktan dolma sözlerden kaynaklanan bir
inançla yetinilmemeli, Tanrý ciddi bir þekilde
aranmalý ve bulunmalýdýr. Söz konusu bilgi, hem
Yahudiler’in kolektif zihninde mevcut olan bilgi
ve uygulamalara bakýlarak hem de Tanrý’nýn
hayret uyandýran eylemlerini, maddi ve manevi
âlemlerde yarattýklarýný ve en önemlisi Torasý’ný
derinlemesine incelemekle ulaþýlýr.

Kalbine [sürekli olarak] tekrarla – “Ciddi
biçimde kalbine sok; kalbine tamamen girene
kadar üzerinde derin derin düþün (Daat Mikra;
Rabenu Behaye); bunlara dikkat etmemeye
baþladýðýný gördüðünde, elindeki kanýtlara dayanarak onu tekrar kalbine geri sok (Hirsch).” Tam
çeviriyle “kalbine geri döndür”.
Önceki “bil” emri doðrultusunda, Tanrý’nýn
þüphesiz “mevcut olduðunu” bilmek mümkündür;
ama Tanrý’nýn gerçek niteliðini, özünü, nasýl bir
varlýk olduðunu anlamak insanýn kapasitesinin
ulaþamayacaðý bir þeydir. Bu insanýn zekâ ve
mantýðýyla ulaþamayacaðý bir bilgi olduðu için,
Tora pasuðun devamýnda Tanrý hakkýnda öðrenilebilecek þeylerin kalpte sürekli tekrarlanmasýný emretmektedir. Ýnsan, týpký iyice
incelemiþ olduðu bir þeyi unutmamak için onu
sürekli tekrarlamasý gerektiði gibi, bu bilgiyi de
kendisine sürekli hatýrlatmalýdýr (Rabenu
Behaye).
Musar ustalarý insani bir gerçeðe dikkati çekerler.
Birçok þey vardýr ki, insanlar bunlarý mantýk ve
zekâlarýyla gayet iyi bilip kabul etmelerine raðmen, bunu bir türlü “kalplerine sokmazlar” (krþ.
Mesilat Yeþarim). Kalp, insaný iyi ya da kötü
niyetlerle harekete geçiren, insanýn davranýþýný
yönlendiren merkezdir. Ýnsanlarýn entelektüel
bilgiyle yetinip, bu bilgiyi kalplerine sokmama
suretiyle, onun kendi yaþamlarýný doðru yönde
yönlendirmesine izin vermemeleri, bir kayýtsýzlýk
ve katý kalplilik iþaretidir. Bu sadece manevi
görevlerde deðil, ayný zamanda insanýn fiziksel
gereksinimlerinde de görülen bir kusurdur.
Örneðin birçok kiþi, saðlýðýna ciddi zararlar
verdiðini bilmesine raðmen kötü beslenme, uyku
düzensizliði, sigara gibi konularda kýlýný kýpýrdatmadan yaþamýný ayný þekilde sürdürmekte bir
sakýnca görmemektedir. Sanki bir deðiþiklik yapmak için mutlaka bir felaket gerçekleþmelidir. Ýlk
bakýþta hoþ, muzip, þirin görünen bu “ehlikeyif”
tavrý, gerçekte insanýn kendisine ve ailesine karþý
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Bir açýklamaya göre burada güneþten
bahsedilmesinin bir amacý da bir benzetme yapmaktýr. Güneþin ýþýðý dünyayý aydýnlatýr ve her
þeyin görülüp, yollarýn kolayca bulunmasýný
saðlar. Benzer þekilde sýðýnma þehirleri de
herkesin kolayca ulaþabileceði bir þekilde hazýrlanmalý, oraya giden yollar daima düzgün ve açýk
tutulmalý, kavþaklara da yol gösterici iþaretler
yerleþtirilmelidir (Meam Loez; bkz. 19:3 açk.).

mahkeme sonrasýnda bu kiþinin] Akranýný, önceden
ona karþý nefret beslemeksizin, bilinçsizce katleden
[biri olduðu ortaya çýkarsa, koruma altýnda bir
sürgün hayatý sürebilmesi için, tekrar] bu þehirlerden
birine kaçýp hayatta kalabilecekti.”
Tora burada, Moþe’nin þehirleri ayýrmasý vesilesiyle mitsvadan sadece genel terimlerle bahsetmektedir. Ayrýntýlar için bkz. Bamidbar 35:9 v.d.
ve aþaðýda 19:1 v.d.

Üç þehir ayýrdý – Daha ileride de, Moþe halka,
Erets-Yisrael’e girdikten sonra burada üç þehir
daha ayýrmalarýný söyleyecektir (19:2). EretsYisrael’deki bu þehirler Yeoþua zamanýnda,
Moþe’nin Yarden’in doðusunda ayýrdýðý þehirlerin
yaklaþýk olarak ayný hizasýna denk geliyordu.
Bunlar Yarden nehri ile Akdeniz arasýndaki
Erets-Yisrael’in kuzey-güney doðrultusundaki
orta çizgisi boyunca, bu çizgiyi yaklaþýk olarak
dört eþit parçaya bölen üç nokta þeklindeydi
(bkz. 19:3 açk.). Bu þekilde bulunduklarý yerler,
kendi bölgelerinin en merkezi noktalarýydý. Bu
noktalar ayný zamanda Moþe’nin ayýrdýðý üç
þehrin, Yarden nehrine göre yaklaþýk olarak
simetrik noktalarýdýr. Erets-Yisrael içinde,
güneyde Betser’in simetriði olarak Yeuda topraklarýndaki Hevron, orta bölgedeki Ramot’un
simetriði olarak Efrayim daðlarýndaki Þehem ve
kuzeydeki Golan’a denk olarak Naftali daðlarýndaki Kedeþ, sýðýnma þehirleri olarak ayrýlmýþtýr
(Talmud – Makot 9b; bkz. Yeoþua 20:7).

Önceden – Tam çeviriyle “dünden [ve] önceki
günden”. Bu ifade, bir kiþinin bir baþkasýyla,
aralarýndaki kavga nedeniyle üç ardýþýk gün
boyunca konuþmamasýnýn, onu o kiþiden “nefret
eden” sýnýfýna soktuðunu öðretir (Miþna –
Sanedrin 3:5). Buna baðlý olarak örneðin Reuven,
Þimon’la ciddi bir kavga etmiþ ve [en az] üç gün
boyunca bu nedenle konuþmamýþsa [ve aralarýnda barýþ gerçekleþmeden önce] Reuven, Þimon’u
kasýtsýz bir þekilde öldürmüþse, buradaki kanun
onun için geçerli olmayabilecektir – ne de olsa,
her ne kadar ölüm kasýtsýz gerçekleþmiþ görünse
de, Reuven’in, Þimon’u öldürmek için geçerli bir
güdüsü olma olasýlýðý vardýr. Bu konuda otoriteler arasýnda farklý görüþler vardýr ve Alaha’ya
göre böyle bir durumda, [yani cinayet “kasýtsýz”
kriterleri dâhilindeyse] Reuven Bet-Din’in huzurunda idam edilmese bile, sýðýnma þehrinde koruma altýna alýnmaz (Miþna – Makot 2:3, Rabi
Pinhas Keati o.a.).

42. Katilin kaçabilmesi içindi – Ýster kasýtlý ister
kasýtsýz cinayet iþlemiþ olsun, bir kiþi mahkemeye
çýkarýlmadan önce kurbanýn intikamcý bir
akrabasýnýn hýþmýna uðramamak için bu þehirlere
kaçabilir ve burada koruma altýna alýnýrdý. Eðer
mahkeme sonrasýnda “akranýný önceden ona karþý
nefret beslemeksizin bilinçsizce katlettiði” kesinlik
kazanýrsa, “bu þehirlerden birine kaçýp hayatta kalabilecek” ve devrin Koen Gadol’u ölene kadar burada sürgün hayatý yaþarken, ayný zamanda koruma
altýnda olacaktý (Meam Loez). Yani pasuk mahkemenin hem öncesindeki hem de sonrasýndaki
durumu tanýmlamaktadýr: “[Bu þehirler,] Bir
katilin [mahkemeye çýkmadan önce güvende olabilmek için] oraya kaçabilmesi içindi. [Ayrýca

Kaçýp hayatta kalabilecekti – Bu sýðýnma
þehirleri, ne [geçim olanaklarý kýsýtlý olmamasý
için] küçük kasabalar, ne de [intikamcýnýn içeri
kolayca sýzmamasý için] büyük þehirler olarak
deðil, sadece orta boylu yerleþim yerleri olarak
yapýlacaktý. Þehirler su kaynaklarýnýn yanýna
kurulacak, böyle bir imkânýn bulunmadýðý
durumlarda su baþka yerden getirilecekti.
[Kolayca yiyecek satýn alýnabilmesi için]
Pazaryerlerinin yakýnýnda ve [çok sayýda intikamcýnýn bir güç oluþturup saldýrmamasý için
etraflarýnda baþka köy kasabalarýn bulunduðu]
yerleþik bölgelerde olmalarý gerekiyordu. Etrafta
nüfus azaldýðý takdirde bu telafi edilirdi. Bunlar
gibi daha birçok gereklilik söz konusuydu ve
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[9. Sýðýnma Þehirleri]
41

O zaman Moþe Yarden’in, güneþin doðduðu [taraftaki] yakasýnda üç þehir ayýrdý.
[Bu þehirler,] Bir katilin oraya kaçabilmesi içindi. Akranýný, önceden ona karþý nefret
beslemeksizin, bilinçsizce katleden [biri] bu þehirlerden birine kaçýp hayatta kalabilecekti.
42

41-43. Yarden’in Doðu Yakasýndaki Sýðýnma
Þehirleri. Tora burada Moþe’nin konuþmasýna
birkaç satýr ara vererek Moþe’nin Yarden’in doðu
yakasýnda üç þehir ayýrmasýndan bahsetmektedir.
Bu noktaya kadar Moþe, Tora’nýn bazý mits-valarýný
açýklayacaðý ve bazý ek talimatlar vereceði konuþmasýna giriþ yapmýþtýr. Birazdan konuþmasýnýn ana
kýsmýna geçecek ve bu kýsým içinde, Bene-Yisrael’e
Erets-Yisrael’de üç sýðýnma þehri ayýrmalarýný emredecektir (19:2). Ancak ayný yerde Moþe’nin,
Yarden’in doðu yakasýnda da üç þehir ayýrmayý
emretmediðini görüyoruz; oysa Tanrý, Moþe’ye
Yarden’in doðu yakasýnda da üç sýðýnma þehri ayrýlmasýný söylemiþtir (bkz. Bamidbar 35:14). Ýþte Tora
bu noktada, Moþe’nin konuþmasýnýn ana kýsmý
baþlamadan önce, Moþe’nin orada neden bu üç
þehir hakkýnda emir vermediðini açýklamaktadýr.
Vermemiþtir, çünkü buna gerek yoktur, zira bunu
Moþe bizzat yapmýþtýr (Raþbam).
41. O zaman … ayýrdý – Ýbn Ezra’ya göre
buradaki “o zaman” sözcüðünün vermek istediði
anlam “Moþe, burada bahsedilen þehirleri ayýrdýðý
gün, Perek 5’ten itibaren sözünü edeceði mitsvalarýn anlatýmýna da baþladý” þeklindedir.
Bazýlarýna göre “o zaman”dan kasýt, “Erets-Yisrael’e
girmeyeceði açýklýk kazandýktan sonra” iken
(Midraþ – Devarim Raba 2:26; Malbim),
baþkalarýna göre “Erets-Yisrael’i uzaktan gördükten sonra”dýr (Tsafenat Paaneah).
Tam çeviriyle “ayýracak”. Tora burada Moþe’nin
bu þehirleri ayýrdýðýndan bahsetmekte, ancak
gelecek zaman kipi kullanmaktadýr. Benzer bir
kullaným Þemot 15:1’de de vardýr. Bu yapý bazý
durumlarda, gelecekte bir þeyi yapma konusundaki kararlýlýðý belirtir. Örneðin Þemot 15:1’de
Moþe ile Bene-Yisrael’in, Kýzýldeniz’deki mucize
sýrasýnda, denizden çýktýktan sonra bir övgü ve
þükran þarkýsý söyleme konusunda karar aldýklarý
ve bunu yaptýklarý söylenmektedir. Benzer þekilde
Moþe, ölmeden önce Yarden’in doðu yakasýndaki
bölgede üç tane sýðýnma þehrini bizzat ayýrma
konusunda karar almýþ ve bu kararýný uygulamýþtýr.
Gerçekte, üçü Yarden’in doðu yakasýndaki
topraklarda, üçü de batý yakasýndaki EretsYisrael’in içinde olmak üzere toplamda altý sýðýnma þehri ayrýlacaktý. Tora bir nüansla, bu
þehirlerin, ancak hepsi ayrýldýktan sonra iþlev

görmeye baþlayacaðýný bildirmiþtir (bkz.
Bamidbar 35:13 açk.). Dolayýsýyla Moþe’nin bu
þehirleri ayýrmasý, o þehirlerin bu noktada sýðýnma þehri olarak iþlerlik kazanmasý için yeterli
deðildir. Ancak Moþe, nesiller boyunca önemli
bir ders niteliði taþýyacak bir düþünceyle hareket
etmiþtir: “Yerine getirilmesi mümkün mitsvayý
vakit kaybetmeden yapayým!” (Talmud – Makot
10a; Raþi). Bu þekilde Moþe, Tora’nýn açýklamasýna yaptýðý giriþini bitirip, konuþmasýnýn ana kýsmýna geçmeden önce, halka mitsvalarýn korunmasýnýn ne kadar önemli olduðunu örneklemek
için buradaki sýðýnma þehirlerini, henüz bu
þehirler iþlerlik kazanmayacak olmasýna raðmen
bizzat ayýrmýþtýr. [Ýfadenin tam çeviriyle “ayýrdý”
deðil de “ayýracak” þeklinde olmasý buna iþaret
etmektedir. Moþe aslýnda ayýrma iþini þimdi yapmýþtýr, ama bu þehirlerin iþlerlik görmesi, o öldükten sonra olacaktýr. Bu yüzden pasuk gelecek
zaman çekimi kullanmaktadýr]. Moþe böylece
önceki sözlerinde belirttiði “mitsvalarý korumanýz
iyiliðinize olacaktýr” (p. 40) prensibine örnek
teþkil etmek üzere, mevcut mitsva fýrsatýný hemen
yerine getirmiþtir (Ramban; Sforno; bkz. s.a.).
Bu önemli bir derstir, zira birçok insan belirli bir
yükümlülüðü sonuna kadar yerine getiremeyecek
olmasý kesin ve aþikâr olduðu zaman, bu yükümlülüðün, yapabileceði kadarlýk kýsmýný da yapmaya gerek görmez. Bu bir hatadýr. Ýnsan samimi
bir þekilde, yapabileceðinin en iyisini, sonuç alma
olasýlýðý çok az olsa, hatta hiç olmasa bile yapmalýdýr. Bu herhangi bir konuda doðru olduðu
gibi, þüphesiz mitsva uygulamasýnda da en üst
düzeyde doðrudur. Moþe Rabenu – Öðretmenimiz
Moþe – bunun en güzel örneðidir.
Güneþin doðduðu – Yarden’in doðu yakasýndan
bahsedilmektedir. Hahamlarýmýz burada sadece
“doðu” demek yeterliyken “güneþin doðuþundan”
söz edilmesinden yola çýkarak, bu kullanýmýn
ayrýlan sýðýnma þehirleriyle baðlantýlý olduðu
açýklamasýnda bulunurlar. Bu iki þekilde anlaþýlabilir: [1] Tanrý, Moþe’ye “[sýðýnma þehirlerini
ayýrarak] katiller için güneþi doður” demiþtir. Bu
söz konusu þehirlerin, oradaki katillerin yaþam ve
korunma ihtiyaçlarýný karþýlayacak þekilde
düzenlenmesi gerektiðine iþaret eder. [2] Tanrý,
Moþe’ye “[sýðýnma þehirlerini ayýrmakla] katiller
için güneþi doðurdun [iyi yaptýn]” demiþtir
(Talmud – Makot 10a; Raþi o.a.).
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Bilindiði gibi, Tora’da farklý konularýn birbiri ardýna gelmesi de çeþitli mesajlar verir. Burada da
“Moþe’nin Bene-Yisrael’in önüne sunduðu Tora
budur” sözleri, sýðýnma þehirlerinden bahsin
hemen ardýndan gelmektedir. Hahamlarýmýz
bunu þöyle açýklarlar: “Tora’nýn sözleri insan için
sýðýnaktýr – onu Ölüm Meleði’nden bile korur.
Örneðin Rav Hisda, Rav’ýn yeþivasýnda oturup
sürekli Tora öðrendiði ve aðzýndan öðrenimi bir
an için bile býrakmadýðý için Ölüm Meleði bir
türlü ona yaklaþamýyordu. Bunun üzerine melek
gidip yeþivadaki sedir aðacýna oturdu ve aðaç
yarýlýnca Rav Hisda’nýn konsantrasyonu bir an
için bozuldu ve Ölüm Meleði bu kez baþardý”
(Talmud – Makot 10a; Meam Loez). Midraþ
Tora’nýn sýðýnak þehirlere göre daha üst bir
koruyucu olduðuna dikkati çeker. Zira sýðýnak
þehirler [mahkeme sonrasýnda] sadece kasýtsýz
adam öldürmüþ kiþiler için koruma saðlar. Oysa
Tora, kasýtlý ya da kasýtsýz olsun, günah iþlemiþ
herkesin sýðýnabileceði bir koruyucudur. Pasukta
söylendiði gibi “Ets Hayim Ý Lamahazikim Ba –
Kendisine Tutunanlar Ýçin Yaþam Aðacýdýr [Tora]”
(Miþle 3:18) (Rabenu Behaye).
Bu ardýþýklýk önemli bir mesaj da içerir. Genel
olarak insanlar dinin ve dini faaliyetlerin dualar
ve ibadetlerle, yüce ve manevi þeylerle, görkemli
törenlerle sýnýrlý olduðunu düþünürler. Çoðu
kiþiye göre din bundan ibarettir ve günlük hayatla ilgilenmez – ilgilenmemelidir. Oysa Yahudilik
“Torat Hayim – Yaþam Yasasý” rehberliðinde yaþamaktýr ve Tora hayatýn en “dünyevi” konularýyla
bile yakýndan ilgilenir. Ýnsanlarý ilgilendiren her
durum, her olay, Tora’nýn ilgi alanýna girer –
kazara da olsa birini öldürecek konuma düþmüþ
biri bile! Ýþte sýðýnma þehirlerinden bahsin hemen
ardýndan “Ve Moþe’nin Bene-Yisrael’in önüne sunduðu Tora budur” denmesi bu mesajý içermektedir.
Tora sadece yüksek felsefeler ve görkemli dini
törenler deðildir – hayatýn ta kendisidir. Her þey
onun ilgi ve rehberlik alanýna girer. Katiller ve
onlarýn korunmasý bile.

Bene-Yisrael’in önüne – Tora sadece Tanrý ile
Berit-Mila antlaþmasýna dâhil olanlar, yani
Yahudiler içindir. Yahudi olmayanlara Tora öðretmek yasaktýr (Meam Loez). [Bu çalýþmamýzýn
hedef kitlesi de, henüz Ýbranice bilgisini yeterince
geliþtiremediði için Tora öðrenimi imkâný kýsýtlý
olan Türkçe konuþan Yahudiler’dir.]
Sunduðu – Ya da “düzenlediði” (Targum Onkelos).
Ya da “açýkladýðý” (Daat Mikra). Moþe Tora’yý
hazýr bir sofra gibi sunmuþ, onu halka öðretirken
hiçbir ayrýntýyý, hiçbir nüansý atlamamýþtýr
(Meam Loez).
Ýbranice Sam. Tam anlamýyla “koyduðu”, “yerleþtirdiði”. Sam sözcüðü Þin-Mem harfleriyle
yazýlýr, ama Sameh-Mem harfleriyle yazýlan “Sam
– Ýlaç” sözcüðüyle ayný þekilde okunur. Ýlaç doðru
bir þekilde kullanýldýðýnda nasýl yarar saðlarsa,
yanlýþ kullanýldýðý takdirde de çok büyük zararlara yol açabilir. Hahamlarýmýz pasukta Tora’dan
bahsedilmesiyle bu gerçeði birleþtirerek þöyle
öðretirler: “Bir kiþi, [Tora’yý öðrenip onu iyi uygulayarak Tora’ya] layýk olduðu takdirde, Tora onun
için yaþam iksiri olur; aksi takdirde [yani Tora’ya
gereken saygýyý göstermeyip ona sýradan bir
kitapmýþ gibi yaklaþýrsa] Tora onun için ölümcül
bir zehir halini alýr” (Talmud – Yoma 72b).
45. Mýsýr’dan çýkýþlarýnda konuþmuþ olduðu –
Moþe Tora’nýn tüm kanunlarýný çöl yolculuðu
boyunca sözlü olarak halka öðretmiþtir (Hirsch).
Tanýklýklar – Ýbranice Edot. Tanrý’nýn varlýðýna
ve geçmiþteki birçok olayýn gerçekleþtiðine tanýklýk eden türdeki mitsvalar. Örneðin Þabat
mitsvasý Tanrý’nýn dünyayý yarattýðýna tanýklýk
eder. Bayramlar Mýsýr Çýkýþý’na tanýklýk eder.
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[Böylece Moþe,] Çöldeki düzlük bölgede Reuveni [kabilesine] ait Betser’i, Gilad’da
Gadi [kabilesine] ait Ramot’u ve Baþan’da Menaþi [kabilesine] ait Golan’ý [ayýrdý].
44
Ve Moþe’nin Bene-Yisrael’in önüne sunduðu Tora budur.
45
Moþe’nin Bene-Yisrael’e Mýsýr’dan çýkýþlarýnda konuþmuþ olduðu tanýklýklar, hükümler ve kanunlar bunlardýr.
hepsi bir katilin “kaçýp hayatta kalabilmesi” yani
temel yaþam ihtiyaçlarýný kolayca karþýlayabilmesi içindi. O kadar ki, bir öðrenci buraya kaçmak
zorunda kaldýðýnda, hocasý da onunla birlikte
getirilirdi (Talmud – Makot 10a; Raþi o.a.; Meam
Loez); zira Tora öðrenmediði takdirde nasýl
yaþayabilir? Ayrýca bu kural, bu talihsiz olayýn
sorumluluðunda hocasýnýn da bir payý olduðunu
ima etmektedir (Meam Loez).
43. Çöldeki – Reuven kabilesinin topraklarýnýn
güney kýsmýnda bulunan çöllük bölgedeki (Daat
Mikra).
Düzlük bölgede – Kolay ulaþýlmasý için böyle bir
yer seçilmiþtir (Daat Mikra; bkz. 19:3).
Reuveni – Ýlk sýðýnma þehri Reuven kabilesinin
topraklarýnda ayrýlmýþtýr. Bu, kabilenin atasý olan
Reuven’in “kurtarýcý” olmasýyla paraleldir. Diðer
kardeþleri Yosef’i öldürmeyi planlarken, Reuven
onu ellerinden kurtarmýþ ve kan dökmenin söz
konusu olmayacaðýný vurgulamýþtýr (Rabenu
Behaye; bkz. Bereþit 37:21-22).
Betser – Bkz. Yeoþua 20:8, Divre Ayamim I 6:63.
Betser’in tam yeri bilinmemekle birlikte Talmud
(Makot 9b) onun Hevron’la yaklaþýk olarak ayný
paralelde olduðunu söylediðine göre, olasýlýkla
Divon’un yakýnlarýndadýr (bkz. Bamidbar 21:30).
Targum
Yonatan’da
kullanýlan
sözcük
Kevatirim’dir – ama onun da neresi olduðu açýk
deðildir (The Living Torah).
Gadi [kabilesi] - Yani "Gad'ýn soyunun [kabilesi]". Reuveni ve Menaþi de ayný þekilde.
Ramot – Bu isimde farklý yerler olduðu için,
burasýnýn “Gilad’daki Ramot” olduðu söylenmektedir. Ýsim zamanla Ramot Gilad’a dönüþmüþtür
(Daat Mikra; bkz. Yeoþua 21:36, Melahim I 22:3).
Araþtýrmacýlar burasýnýn günümüzdeki Tel Remit
ya da es-Salt adlý yer olduðunu düþünmektedirler.
Burasý Yarden’in 43km. kadar doðusunda Kineret
gölünün 20km. kadar güneyindedir. Ancak
Talmud (Makot 9b), Ramot’un Erets-Yisrael’deki
Þehem ile ayný paralelde olduðunu belirtmektedir, oysa Tel Remit belirgin bir þekilde daha

kuzeydeki bir paralel üstündedir (The Living
Torah).
Golan – Bkz. Yeoþua 20:8, 21:27 ve Divre
Ayamim I 6:56. Daha ileri bir tarihte burasý
Golon (Eusebius, Onomastik Sakra 242) ve
Golanitis (Josephus Flavius, Eski Dönemler 8:2:3,
Yahudi Savaþlarý 1:4:4, 3:3:1, 4:1:1, 4:1:5) olarak
adlandýrýlmýþtýr. Günümüzdeki, Kineret gölünün
31km. kadar doðusundaki Jaulan veya Þahem el
Jolan adlý yerdir. Targum Yonatan burayý neresi
olduðu bilinmeyen Darba þehri olarak tanýmlar.
Talmud’a (Makot 9b) göre, burasý Naftali bölgesindeki Kedeþ ile ayný paralel üzerindedir.
44. Ve … Tora budur – Ya da “öðretidir”,
“anayasadýr”. Devarim kitabýnýn en baþýnda,
Moþe’nin Tora’yý açýklamaya baþladýðý söylenmiþti. Moþe bu konuþmasýnda hemen kurallara
geçmeden önce, halkýn bu kurallarý uygulamasý
için gerekli gördüðü uyarý, ikaz ve tarihi anlatýmla dolu bir giriþ yapmýþtýr. Bu kýsýmda Moþe, halka
Tora uygulamasý için gereken temel ve motivasyonu saðlamýþtýr. [1] Geçmiþ hatalar ve sonuçlarý,
halk için caydýrýcý bir etkendir. [2] Yakýn tarihteki mucizevî zaferler, Tanrý’ya yakýn olduklarý
takdirde O’nun desteðiyle önlerinde hiçbir engel
olmayacaðýný göstermiþtir. [3] Düþüþ yaþasalar
bile Tanrý onlara daima teþuva fýrsatý tanýyacaktýr.
[4] Tanrý Tora’yý vermek için özellikle onlarý
seçmiþtir ve dünyada baþka hiçbir ulusun tanýk
olmadýðý, tanýk olduðunu iddia etmediði ve edemeyeceði bir ortamda, Tora’yý Sesi’ni halka Bizzat
duyurarak vermiþtir.
Bu giriþi yaptýktan sonra, Moþe þimdi kitabýn asýl
konusu olan Tora’nýn mitsvalarýnýn gözden geçirilmesi ve bazýlarý hakkýnda yeni ayrýntýlarýn verilmesine geri dönmektedir. Bu amaçla, burada
birkaç hatýrlatma cümlesi sonrasýnda Perek 5’te
her þeyin temeli olan Sinay’daki tecrübeyi hatýrlatacak ve On Emir’i tekrarlayarak konuþmasýna
devam edecektir. Böylece buradaki pasuk
“Moþe’nin, konuþmasýnýn ana temasý doðrultusunda halkýn önüne sunduðu Tora þudur”
anlamýndadýr (Raþi) ve özellikle birazdan listelenecek On Emir’e iþaret etmektedir (Rabenu
Behaye).
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etkili olacaktýr. Ancak bunu yapmadan önce
Moþe, Sinay’daki eþsiz tarihi olayý tekrar ele
almaktadýr. Zira bu olay Yahudilik’in temeli
olduðu gibi, On Emir de tüm Tora’nýn temel anahatlarýný içerir.
1. Tüm Yisrael’i çaðýrýp – Moþe’nin amacý,
Sinay daðýnda hazýr bulunmamýþ olan yeni nesle
On Emir’i tekrarlamaktýr (Hizkuni; krþ. Rabenu
Behaye).
Kulaklarýnýza konuþmakta olduðum –
Moþe’nin bu sözleri, konuþmasýný dikkatli bir þekilde dinleyip kabullenmeleri için halka yönelik
bir teþvik içerir (Daat Mikra).
Öðrenin – Tora bir babayý, oðluna Tora öðretmekle yükümlü kýlmýþtýr (bkz. 6:7 ve 11:19).
Ancak bir baba bunu ihmal ettiyse, bu, oðlun
artýk Tora öðreniminden muaf olduðu anlamýna
gelmez. Babasýnýn Tora öðretmediði bir kiþi, kendisi Tora öðrenmekle yükümlüdür. Bu pasukta
söylendiði gibi: “Onlarý öðrenin” (Talmud –
Kiduþin 29b).
Yapmak üzere gözetin – Tora sadece öðrenilecek
ama uygulanmayacak herhangi bir bilgi kaynaðý
deðildir. Tora öðreniminin tüm deðeri, insaný
uygulamaya yönlendirmesidir. Fakat bir kiþi “Ben
Tora’yý çok iyi öðreneceðim, ama mitsvalarý
baðlayýcý kabul etmeyeceðim” tavrýndaysa,
öðrendiði Tora’nýn da bir deðeri yoktur ve bunun
için Tanrý katýnda ödüle layýk olmaz (Talmud –

Yevamot 119b; Raþi o.a.). Zaten bu öðrenim de
kalýcý olmaz.
Öðrenim, gözetim ve uygulama Tora’nýn
Yahudiler’den talep ettiklerinin tümünü kapsar:
Duyulan bilgileri kalpten kabullenip özümsemek,
tam olarak anlamak, sürekli olarak hatýrda tutmak ve titizlikle uygulamak. Ancak her þeyin
amacý ve temeli uygulamadýr. Uygulamasýz bir
öðrenim deðerden yoksundur ve öðrenilen þeyin
tam olarak anlaþýlmasý için de yeterli deðildir; zira
uygulama kararýndan kaynaklanan ciddiyet
olmaksýzýn yapýlan öðrenim, bir felsefe oyunu ya
da cimnastiðinden öteye geçemez (Hirsch).
Alternatif olarak “titizlikle uygulayýn”. Yani “ayrýntýlarýný da iyice öðrenin ve uygulayýn ki, mitsva
uygulamanýz tam olsun” (Rabi David Tsvi Hoffman).
2. Bir antlaþma yaptý – Bkz. Þemot 19:5, 24:8 ve
34:27 (krþ. Lekah Tov). Ayrýca bkz. yukarýda 4:23
ve aþaðýda 28:69.
Tanrý’nýn Horev’de [=Sinay’da] Kendi’ni BeneYisrael’in gözlerin önünde açýða çýkarmasý ve
Sesi’ni duyurmasý, dinleyenlerin gözetim ve uygulama konusunda daha sonra kendi istekleri
doðrultusunda karar verebilecekleri teorik bir
bildiriden ibaret deðildir. Sinay’da karþýlýklý bir
antlaþma yapýlmýþ, karþýlýklý taahhütlerde
bulunulmuþtur. Sinay’daki muazzam olay, Tanrý
ile Bene-Yisrael arasýnda ebediyen kopmayacak
bir bað oluþturmuþtur (Hirsch).
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[Moþe bunlarý,] Yarden’in [doðu] yakasýnda, Bet-Peor’un karþýsýndaki ovada,
Heþbon’da oturan Emori kralý Sihon’un topraklarýnda [tekrarladý]. Moþe ile Bene-Yisrael
Mýsýr’dan çýkýþlarýnda [Sihon’u] maðlup etmiþ, 47 [onun] ülkesini ve Baþan kralý Og’un
ülkesini ele geçirmiþlerdi. [Bunlar] Yarden’in güneþin doðduðu [taraftaki] yakasýnda
[topraklarý olan] iki Emori kralýydý [ve onlarýn güneyde] Arnon ýrmaðýnýn kýyýsýndaki
Aroer’den [baþlayýp kuzeyde] Sion (Hermon) daðýna kadar [olan topraklarý ele geçirilmiþti. Buraya]
48
Yarden’in doðu yakasý [boyunca], Arava denizine, uçurumun þelalelerinin altýna
kadar [olan] tüm Arava [da dâhildi].

5

[10. On Emir’in Tekrarý]
1

Moþe tüm Yisrael’i çaðýrýp onlara [þöyle] dedi:
Ey Yisrael! Bugün kulaklarýnýza konuþmakta olduðum hükümleri ve kanunlarý dinle!
Onlarý öðrenin ve yapmak üzere gözetin!
2
Tanrýmýz Aþem Horev’de bizimle bir antlaþma yaptý.
46-48. Tora, Moþe’nin Tora’yý açýkladýðý bu
konuþmasýný iki Emori kralý Sihon ve Og’u
maðlup ettikten sonra yaptýðýný daha önce de
söylemiþti (1:4). Konuþmanýn giriþi sýrasýnda
konu konuyu açtýðý, arada Moþe’nin sýðýnma
þehirlerini ayýrdýðý söylendiði için, Tora burada
konuþmanýn Sihon ve Og zaferlerinin ardýndan
yapýldýðýný tekrar hatýrlatmaktadýr. Ancak elbette
Tora’daki her tekrarda olduðu gibi burada da ek
bir bilgi verilmektedir. Moþe bu konuþmasýný
Sihon ve Og’un topraklarýný ele geçirdikten “ve
bu topraklarý Reuven, Gad ve yarý-Menaþe
kabilelerine daðýttýktan sonra” yapmýþtýr.
Nitekim önceki pasuklarda sýðýnak þehirlerinin
bu kabilelerin topraklarýnda ayrýldýðý söylenmektedir (Ramban). Bu noktada Bene-Yisrael yerleþik bir bölgeyi ele geçirmiþ ve düþman
korkusundan arýnmýþ bir ortamda olduðu için,
Moþe’nin Tora’yý açýklamasý için uygun þartlar söz
konusudur (Sforno). Bunun yanýnda Moþe
halkýn Tora’nýn önemini ve kuvvetini anlamasýný
da istemiþtir. Doðal þartlarda Bene-Yisrael’in
Sihon ve Og’u maðlup etmesi mümkün deðildi.
Ama onlar bu zaferi Tora ve mitsvalara baðlýlýklarýnýn bir sonucu olarak Tanrý’nýn yardýmý
sayesinde kazanmýþlardýr. Bu zaferin ardýndan bu
gerçek herkes tarafýndan anlaþýldýðý için, artýk
Tora’nýn tekrar ayrýntýlý bir þekilde gözden geçirilmesine herkes heveslidir (Meam Loez).
46. Bet-Peor’un karþýsýndaki ovada – Bkz. 3:29.
[Tekrarladý] – Raþi.
47. Aroer’den – Bkz. 2:36, 3:12.
Sion – Pasuðun belirttiði gibi, bu, Hermon
daðýnýn baþka bir ismidir. Bkz. 3:9 açk. Krþ.

Teilim 133:3. Sözcük “Si – Zirve” ile akrabadýr ve
daðýn, kendi çevresine göre çok yüksek oluþunu
belirtir. Bir olasýlýða göre yüksekliði nedeniyle
önceleri Bene-Yisrael ona bu ismi vermiþler, sonralarý da ismi Hermon’la deðiþtirmiþlerdir. Diðer
olasýlýða göre ise buraya bu ismi veren eski yerlilerdir ve Bene-Yisrael daha sonra ismi Hermon’a
çevirmiþlerdir (Daat Mikra).
48. Uçurumun þelalelerinin altýna kadar – Bkz.
3:17.

5.
Birçok otoriteye göre Moþe’nin konuþmasýnýn
ana kýsmý burada baþlamaktadýr. Rabi Samson
Raphael Hirsch ise, konuþmanýn giriþ kýsmýnýn
Perek 11’in sonuna kadar devam ettiði
görüþündedir. Ona göre giriþ konuþmasý üç kýsýmdan oluþur: Ýlk kýsýmda (1:6-3:22) amaç halký,
geçmiþteki tecrübelerin ýþýðýnda, Tanrý’ya
sadakatin Ülke’yi ele geçirme konusundaki gerek
ve yeter þart olduðuna ikna etmektir. Ýkinci kýsým
(3:23-4:49) Tora’nýn, Yisrael’in ve her þeyin
üstünde Tanrý’nýn, doðru bir þekilde, onlarýn
gerçek ve özel özünün yüksek niteliðiyle deðerlendirilmesine adanmýþtýr. Üçüncü ve son kýsým
da bu noktada baþlamaktadýr. Bu kýsýmda Tanrý
korkusu, Tanrý sevgisi ve Tanrý’ya güven konularýndaki genel ve temel felsefeyi ilgilendiren
gereklilikler ele alýnmakta, söz konusu felsefeleri
insanýn benliðine iþleme etkisine sahip mitsvalar
verilmektedir. Bu tip mitsvalar, özellikle halkýn
çölde olduðu gibi bir arada bulunmayacaðý,
aksine herkesin kendi topraklarýnda yaþayacaðý
Erets-Yisrael için büyük önem taþýr. Bundan böyle
bu mitsvalar tüm bireylere bulunduklarý her
yerde eþlik edecek ve bu fikirlerin geliþiminde
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bir þekilde, yüz yüze gerçekleþti. Daha sonra siz
korktunuz ve sözlerin devamýný size bildirmem
için beni aracý olarak görevlendirdiniz. O günden
itibaren tüm mitsvalarý Tanrý’dan öðrenip size
öðrettim” (Ýbn Ezra).
Alternatif olarak Moþe’nin Tora’nýn alýnmasýndan önce Tanrý’dan aldýðý talimatlarý halka iletmek üzere daða birkaç kez çýkýþýndan da bahsediliyor olabilir (Ramban; bkz. Þemot 19:3-24).
Moþe’nin bu sözleri farklý bir ima da içerir: “Ben
Tanrý ile sadece ‘aranýzdaydým’. Tora’yý size ben
vermedim. Sadece Tanrý’nýn verdiði Tora’yý size
aktardým. Tora’nýn veriliþi sýrasýndaki tüm rolüm
bundan ibaretti. Buna karþýlýk, Tora’yý Veren,
Tanrý, tam karþýnýzdaydý. O’nu görmüyordunuz,
ama her þekilde hissediyordunuz ve en önemlisi
muazzam Sesi’ni duyuyordunuz. Böylece Tanrý
her birinize doðrudan, aracýsýz bir þekilde hitap
etti, her biriniz de kendisine yönelik bu hitabý iþitip özümsedi” (Hirsch).
Korkmuþtunuz – Bkz. Þemot 20:15-16.
Daða da çýkmamýþtýnýz – Ýfade “korktuðunuz
için daða çýkmamýþtýnýz” þeklinde anlaþýlabilir,
ama bu doðru bir anlayýþ þekli olamaz, zira halkýn
daða çýkmamasýnýn nedeni korkmalarý deðil,
Tanrý’nýn bu konuda getirmiþ olduðu yasaktýr
(Þemot 19:12). Ýbn Ezra da bunu baðýmsýz bir
ifade olarak görür: “Ben daða çýktýðýmda siz benimle çýkmadýnýz.”
Ramban ise burada korkunun da bir etken
olduðunu yazar. Halkýn geçmesinin yasak olduðu
bir sýnýr belirlenmiþ olmasýna raðmen, halk korktuðu için bu sýnýra bile yaklaþmamýþtýr.
[Þöyle] Demiþti [Tanrý] – Ýbranice Lemor. Bu
sözcük önceki pasuða baðlýdýr: “Tanrý daðda ateþin

içinden sizinle yüz yüze konuþmuþ, þöyle demiþti:”
Aradaki sözler ise Moþe’nin ortamý tanýmladýðý
parantez niteliðinde bir ifadedir (Raþi; Ýbn Ezra;
Ramban; Raþbam; Mizrahi).
Ramban’a göre ifade þöyle de anlaþýlabilir:
“Çünkü ateþ nedeniyle korkmuþtunuz [ve ateþten
korktuðunuzu] söyleyerek (Lemor) daða da çýkmamýþtýnýz.”
6-18. On Emir’in Tekrarý. Bkz. Þemot 20:2-14.
Bu pasuktan itibaren Moþe, Tora’yý baþtan gözden geçirmeye baþlayacaktýr. Moþe bu noktada
On Emir’i tekrarlamaktadýr. Yitro peraþasýndaki
metinle buradaki metin genel olarak ayný olmasýna raðmen çeþitli noktalarda bazý nüanslar vardýr.
Þabat ile ilgili emirde ise bariz farklýlýklar söz
konusudur. On Emir metnindeki bu farklýlýklarýn
temelinde, buradaki metnin Moþe’nin konuþmasýnýn bir parçasý olmasý yatmaktadýr. Bu
nedenle, Moþe, örneðin iki emirde “Tanrýn
Aþem’in sana emrettiði þekilde” eklemesini yapmaktadýr. Kýsacasý basit anlamda Moþe, konuþmasýnýn bir parçasý olarak bu emirleri tekrarladýðý
için araya kendi sözlerini de katmýþtýr. Bu sýnýfta
olmayan diðer farklýlýklar ise çok benzer anlamdaki farklý sözcüklerin kullanýlmasýndan ibarettir.
Ýbn Ezra’nýn dediði gibi, “sözler bedendir, anlamlarý ise ruhtur [ve önemli olan anlamdýr]” Ancak
bu, basit düzeydeki açýklamadýr.
Öte yandan, Moþe’nin sözleri de dâhil olmak
üzere, Tora’nýn metninin tümü Tanrýsal olduðuna
göre, buradaki farklýlýklarýn her biri, yeni bir
bakýþ açýsý vermek, kanunla ilgili yeni bir noktayý
öðretmek gibi farklý amaçlara da hizmet eder.
Þunu unutmamak gerekir ki, Devarim kitabýnýn
çoðunluðu “Moþe’nin konuþmasý” ise de, yazýlý
olan her sözün kaynaðý Tanrý’dýr. Önceki dört
kitapta sözleri Moþe bir “elçi” olarak kaydetmiþken, burada, yaþamýnýn sonunda yaptýðý
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Tanrý bu antlaþmayý babalarýmýzla deðil bizimle yaptý – biz, bugün burada olanlar –
hepimiz hayattayýz.
4
Tanrý daðda ateþin içinden sizinle yüz yüze konuþmuþtu.
5
Ben o zaman, Tanrý’nýn sözlerini size açýklamak üzere Tanrý ile aranýzda durmuþtum,
çünkü ateþ nedeniyle korkmuþtunuz. Daða da çýkmamýþtýnýz. [Þöyle] Demiþti [Tanrý]:
3. Babalarýmýzla deðil bizimle yaptý – Raþi’ye ve
Ýbn Ezra’ya göre “[yalnýz] babalarýmýzla deðil, [ayný
zamanda] bizimle [de] yaptý”. Bu durumda Moþe
kendisini halkýn geneline dâhil etmektedir; zira
kiþisel açýdan bakýldýðýnda Tanrý Tora’yý
verdiðinde Moþe’nin babasý Amram artýk hayatta
deðildi. Böylece Moþe, önemli bir kýsmý
Sinay’daki muhteþem tecrübeden sonra doðmuþ
olan yeni nesle seslenerek, Tora’nýn tek nesli
baðlayan bir kurallar dizisi olmadýðýnýn, aksine
bundan sonraki tüm nesiller için de baðlayýcý
olduðunun altýný çizmektedir. Kýsacasý Tanrý’nýn
antlaþmasý sadece Sinay’da mevcut olan bireylerle deðil, bir bütün olarak Yahudi Ulusu’yla
yapýlmýþtýr ve tarihin sonuna kadar tüm nesilleri
baðlamaktadýr.
Ýbn Ezra bir alternatif daha sunar: “Mýsýr’daki
atalarýmýzla deðil, bizlerle yaptý”. Çöldeki nesil
ölmüþtür, ama bu, sadece karar verildiðinde 20
yaþýný doldurmuþ olanlar için doðrudur.
Dolayýsýyla o sýrada 20 yaþýndan küçük olanlar,
Tanrý’nýn tüm halka seslenip On Emir’i verdiðine
þahsen tanýk olmuþlardýr. Moþe bu kiþilere
hitaben “bizlerle” demektedir.
Moþe “bizimle yaptý” derken kendisinin de halkýn
bir parçasý olduðunu vurgulamaktadýr. Tora’nýn
belirlediði yükümlülükler ve taahhütler söz
konusu olduðunda Moþe’nin halkýn geri kalanýndan en ufak bir farký, en ufak bir ayrýcalýðý yoktur.
Tora’nýn veriliþi sýrasýndaki payý, Yisrael’deki herhangi bir baþkasýnýnkinden fazla olmadýðý gibi,
Tora’yý uygulama konusundaki yükümlülüðü de
herhangi bir baþkasýnýnkinden az deðildir (Hirsch).
Hepimiz hayattayýz – “Herhangi bir þeyin doðruluðu konusunda bizim hiçbir þüphemiz yok.
Ancak siz – Tanrý ile antlaþmada hazýr bulunmuþ
ve hâlâ hayatta olanlar – sizin üstlendiðiniz tüm
bu mitsvalarý, bu antlaþma sýrasýnda mevcut
olmayan gelecek nesillerin de ayný þekilde üstlenmesini saðlamak için gereken tüm önlemleri
almalýsýnýz” (Sforno).

4. Yüz yüze – Bu ifade, Ýbranice, Moþe’nin Tanrý
ile olan temaslarýndaki özel yüksek düzeyi tanýmlayan Panim El Panim (34:10, Þemot 33:11)
deðil, Panim BeFanim þeklindedir ve sadece
iletiþimin doðrudan ve aracýsýz olduðunu belirtir
(Ýbn Ezra; Leket Bahir, Beer Mayim Hayim), ancak
elbette Tanrý’yý “görmüþ” olmalarý söz konusu
deðildir (Ýbn Ezra). Moþe halka þöyle demiþtir:
“Beni, alýcý ile satýcý arasýnda aracýlýk eden
sahtekâr bir simsarýn yaptýðý gibi, sizi yalan yanlýþ
þeylerle yanýltmakla suçlayamazsýnýz; zira iþte,
Satýcý, size doðrudan hitap etti” (Pesikta Rabati
21.6, Raþi). Sýradaki pasukta Moþe halk ile Tanrý
arasýnda aracýlýk yaptýðýný hatýrlatacaksa da,
bunu, doðrudan halkýn talebi üzerine, dürüst ve
güvenilir bir elçi olarak yapmýþtýr (Beer Yitshak).
Alternatif olarak “bir rüya ya da gece vizyonuyla
deðil, tüm duyularýnýzý kullanabildiðiniz þekilde”
anlamý verilmek isteniyor da olabilir (Sforno).
Rabi Samson Raphael Hirsch Panim BeFanim
ifadesinin tam olarak “yüz yüzün içinde” anlamýna
geldiði üzerinde durur. Bu deyim, iki yüzün iç içe
olmasýný tanýmlar – ki “yüz” anlamýna gelen
Panim sözcüðü “Penim – Ýç” ile yakýndýr [zira
insanýn yüzü, iç dünyasýnýn dýþa açýlan kapýsýdýr].
Böylece deyim, iki yüzün karþýlaþmasý sonucunda
oluþan içsel bir baða iþaret eder. Buradaki kullaným da Tanrý ile Bene-Yisrael arasýndaki özel
baðý belirtir.
5. Açýklamak üzere – Ýbranice Leagid. Ya da
“anlatmak üzere”. Bkz. 4:13 açk.
Tanrý ile aranýzda durmuþtum – Bu, Moþe’nin
On Emir sýrasýnda, Sinay daðýna halka göre daha
yakýn olduðunu belirtir. Ayrýca Moþe, halka
aracýlýk da yapmýþtýr: “Ýlk iki emri doðrudan
Tanrý’dan duydunuz ve gayet iyi bir þekilde
algýladýnýz. Sonraki emirlerde ise, Tanrý
konuþurken Sesi’ni duyuyordunuz ama söylediklerini algýlayamýyordunuz. Bu yüzden ben açýklamak üzere aracýlýk yapmýþtým” (Ramban; Rabenu
Behaye). Ya da “Tanrý’nýn size ilk hitabý aracýsýz

Vaethanan_vayikra.qxd 18.06.2012 13:51 Page 50

108 Vaethanan

6
7
8

“seni Mýsýr’dan çýkarmýþ olan Tanrýn’ým” dediði
için, insanlar Tanrý’nýn egemenliðinin sadece
Mýsýr’dan çýkan nesil için geçerli olduðunu
düþünebilirlerdi. Tanrý buna meydan vermemektedir: “Benim Önümde – Benim bulunduðum her
yerde” – yani tüm evrende. Ayný zamanda “Ben
varolduðum sürece” – yani her zaman (Mehilta;
Raþi).
Ýfade ayný zamanda deyimsel olarak “Gözümün
önünde” manasý da taþýyabilir. Tanrý bu dünyada
meydana gelen her þeyi takip etmektedir ve
baþka ilahlara itibar edenler de kuþkusuz O’nun
gözünden kaçmayacaktýr (Þemot 20:3-5,
Ramban o.a.).
Diðer olasýlýklar þöyledir: “Ben’den baþka”
(Targum Onkelos), “Benim yerime” (Þemot 20:3,
Hizkuni o.a.; krþ. 21:16), “Benimle [=Bana ortak
olacak þekilde]” (Þemot 20:3, Ýbn Ezra o.a., Baal
Aturim o.a.; Raþbam; Rabi David Tsvi Hoffman),
“Beni kýzdýracak þekilde” (Daat Mikra; krþ. 4:37
açk.; krþ. Yeþayau 65:3, Yirmeyau 14:6-7).
Baþkalarýnýn tanrýlarý – “Baþkalarýnýn tanrý saydýðý þeyler”. Ýfade “baþka tanrýlar” þeklinde de
anlaþýlabilir, ama bu sanki baþka tanrýlar varmýþ
gibi bir ima yaratabileceðinden doðru bir anlayýþ
þekli gibi görünmemektedir. Yine de Raþbam,
Lavan’ýn, büyü yapmakta kullandýðý týlsýmlarýný
“tanrýlarým” þeklinde tanýmladýðýný hatýrlatýr
(Bereþit 31:30). Bu durumda, belki de insanlarýn,
elbette gerçekte tanrý olmayan ama büyü yapýp
bazý doðaüstü sonuçlar elde ettikleri þeyleri de
“tanrý” ismiyle andýklarý düþünülebilir. Ýþte
Raþbam’a göre, burada Tanrý þöyle demektedir:
“Bana inanýyorsan bile, büyücülükte kullanmak
üzere senin baþka ‘tanrýlarýn’ olmasýn.”
Ya da “‘Kralýn kulunu onurlandýrmak bizzat kralý
onurlandýrmaktýr’ mantýðýný kullanýp Benim
emrimde olan, melekler ve benzeri güçlere, Beni
onurlandýrma gerekçesiyle bile tapamazsýn. Zira
söz konusu mantýk kralýn mevcut olduðu ortam-

da geçerli deðildir. Bir kralýn olduðu ortamda
onun kulunu onurlandýrmak krala hakarettir.
Kral Ben olduðuma ve istisnasýz her zaman her
yerde mevcut olduðuma göre, Benim emrimdeki
güçleri Benim Önümde onurlandýramazsýn
(Sforno). Çünkü Ben – Tek Baþýma – Tanrýn
Aþem’im (s.p.) ve kimse Benim ortaðým deðildir
(Ramban).” Dünyada putperestlik, bu paragrafta
sözü edilen mantýkla baþlamýþtýr (bkz. Þemot
20:4 açk.).
8. Yapma – Tapýnma amacýyla. Ayrýca tapýnma
amacýyla olmasa bile, heykel yapmak sadece
belirli koþullar altýnda mümkündür. Örneðin bir
insan yüzünün heykelini tüm ayrýntýlarýyla yapmak yasaktýr; ancak yüzü kýsmen gösteren bir
kabartma ya da heykel yapýlabilir. Ýnsan
bedeninin geri kalanýnýn heykeli ise, vücudun
gizli kalmasý gereken yerlerini “giysi altýnda”
tutma þartýyla yapýlabilir. [Tapýnma amacý olmasa
bile, bir melek ya da benzeri þeyin heykelini evde
ya da baþka bir yerde bulundurmak da yasaktýr
(Meam Loez)]. Resim konusundaki tek yasaklama ise güneþ ve ayýn bütün görüldüðü bir resim
yapmaktýr. Ama onlar da kýsmi bir þekilde,
örneðin güneþi daðlarýn arkasýndan batarken
gösterecek bir resim olarak yapýlabilir. Bunun
dýþýnda, [ahlaksýz görüntüler haricinde] bir
yasaklama yoktur ve heykel ya da resme yeteneði
olan bir kiþi bu þartlar dâhilinde bu yeteneðini
geliþtirebilir ve kuþkusuz, bu geliþim, deðerli
amaçlara hizmet edecek þekilde yapýlmalýdýr
(Rabi Yaakov Ariel).
Önceki pasukta putperestlikle ilgili, yani bir
putun kendine ait güce sahip olabileceði þeklindeki düþünce yasaklanmýþken, burada aktif
olarak putperestlikle ilgilenmek yasaklanmaktadýr. Putlarý yapmak, onlarýn önünde eðilmek,
onlara ibadet etmek yasaktýr (Þemot 20:4,
Rabenu Behaye o.a.).
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5:6-8

[11. Ýlk Ýki Emir]
6

“Ben seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle evinden – çýkarmýþ olan Tanrýn Aþem’im.
“Benim Önümde, senin için baþkalarýnýn tanrýlarý [muteber] olmasýn.
8
Kendine, [bu tanrýlarý temsil edecek þekilde] yukarýda göklerdeki veya aþaðýda
yeryüzündeki veya yer [seviyesi] altýnda, sudaki hiçbir þeyin oyma heykelini ya da
resmini yapma.
7

konuþmada, gýrtlaðýndan çýkýp Tora’ya kaydedilen her bir söz, aslýnda Tanrý’nýn Sözü’dür ve
Moþe sadece bu Söz’ün halka ulaþmasý için bir
“araç” görevi görmüþtür. Bir bakýma Tanrýsallýk,
Moþe’nin bedenine yerleþip onun bedeniyle bir
olmuþtur ve bu konuþma boyunca, Tanrý,
Moþe’nin gýrtlaðýndan halka hitap etmiþtir
(Midraþ – Þemot Raba 3:15; Midraþ – Vayikra
Raba 2:3; Mehilta, Þemot 18:19). [Nitekim
Rambam’ýn kaydettiði kanunda söylendiði gibi:
“Deðil Tora’nýn tüm bir kitabý için, Tora’nýn tek
bir sözcüðü hakkýnda bile olsa, ‘bunu Moþe kendisinden söyledi’ diyen kiþi, Tora’ya küfretmiþ
olur” (Yad – Teþuva 3:8)] (Likute Sihot, Paraþat
Devarim, 4).
Moþe ilk iki emri, ilk On Emir metninde olduðu
gibi harfiyen aktarmýþtýr, çünkü bu iki emri halk
da doðrudan Tanrý’dan duyup anlamýþtý.
Bu bölümdeki açýklamalarýmýzda özellikle ilk On
Emir metniyle aradaki farklara yoðunlaþacak,
ayrýca ortak olan kýsýmlar için de ek açýklamalar
getirmeye çalýþacaðýz. Geri kalan kýsýmlar için
Yitro peraþasýndaki açýklamalara bakýnýz.
6. Ben … Tanrýn Aþem’im – “Ben – tek baþýma
– Tanrýn Aþem’im – mevcudiyeti saðlayan, daima
var olan ve senin hem geleneksel olarak hem de
mucizeler vasýtasýyla tanýdýðýn Tanrý’yým. Ve senin
Tanrýn’ým – doðrudan, aracýsýz bir þekilde ulaþabileceðin Tanrý’yým. Bu nedenle, aracý olarak
gördüðün hiçbir þeye deðil, sadece Bana dua ve
ibadet etmelisin. Seni Mýsýr’dan çýkarmýþ olmam
bu doðrudan iliþkiyi kanýtlýyor. Nitekim bunu,
hepsi birer aracý olan doða kurallarýný alt üst
ederek yaptým [ve böylece, seninle olan iliþkimde
hiçbir aracýyý tanýmadýðýmý gösterdim]” (Sforno).
Bu cümlede bir emir kipi olmadýðý için bazýlarý
bunu bir baþlýk olarak kabul eder ve On Emir
metninin sonlarýndaki iki farklý “akranýna ait þeyleri arzulama” ifadesini iki ayrý emir olarak görür.
Ancak Yahudi geleneði tarafýndan kabul edilen

görüþ bu deðildir ve emir kipi olmamasýna raðmen bu ilk cümle On Emir’in ilkidir. Bu sözlerle
Bir Tanrý’nýn mevcudiyetinin, bu Tanrý’nýn
“Aþem” ve Yisrael’in Tanrýsý olduðunun bilinmesi
ve bilince saðlam bir þekilde yerleþtirilmesi
emredilmektedir. Hahamlarýmýz bu mitsvayý
“Kabalat Ol Mahlut Þamayim – [Tanrý’nýn]
Göksel Krallýðýn[ýn] Boyunduruðunun Kabulü”
olarak isimlendirirler (Þemot 20:2-3, Ramban
o.a.) – ki bu teslimiyet, Yahudilik’in en temel
duasý olan Þema’nýn metniyle her gün iki kez
beyan edilir (bkz. 6:4-9 açk.).
Tanrý’nýn burada ve On Emir’in tümü boyunca
tekil þahsa hitap etmesi dikkati çekmektedir.
Tanrý halkýn tümüne hitap ettiðine göre “Ben
Tanrýnýz Aþem’im” demesini beklerdik. Ancak
burada Tanrý Bene-Yisrael’de her bir kiþiyle bireysel olarak iliþki kurmuþ, emirlerini de bireysel
bazda vermiþtir. Bir kral, karþýsýndaki topluluða
toplu bir emir verir ve o topluluktaki bir birey bu
emri ihmal ederse, bu kiþiye yönelik ceza belki o
kadar da aðýr olmayabilir. Fakat kral bir kiþiye
doðrudan emir verir, o kiþi bu emri yerine
getirmezse, kralýn ona karþý tavrý nispeten daha
sert olacaktýr. Böylece Tanrý’nýn halka tekil þahýsla hitap etmesi, her bir bireyin Tanrý’ya karþý
sorumluluðunu en üst düzeye çýkarmýþtýr (Meam
Loez).
Mýsýr Ülkesi’nden … çýkarmýþ olan – Mýsýr
Çýkýþý, Tanrý’nýn varlýðýný, dünyadaki olaylara
yakýndan nezaret ettiðini ve tüm doða kurallarýna
egemen olduðunu kanýtlayan bir olaydýr. Bu ayný
zamanda dünyanýn ezelden beri var olmayýp,
belirli bir noktada Tanrý tarafýndan yaratýlmýþ
olduðunu da kanýtlar, zira Mýsýr Çýkýþý öncesi ve
sýrasýndaki doðaüstü olaylar, doðanýn kurallarýný
koyan ve bunlarý dilediði zaman dilediði þekilde
deðiþtiren bir Tanrý’nýn varlýðýna iþarettir. BeneYisrael de Mýsýr Çýkýþý’ný bizzat yaþadýklarý için,
tüm bunlar onlar için birer bilgidir (a.y.).
7. Benim Önümde – Ýbranice Al Panay. Tam
çeviriyle “Yüzüm’ün üstünde” – bir deyim. Tanrý
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melaha (bkz. Þemot 20:9-10 açk.) ve türevlerinden kaçýnmaktýr. Her iki emrin ayný anda
tek kelime olarak söylenmesi ve duyulmasý, Þabat
uygulamasýnýn her iki yönünün de kaçýnýlmaz bir
gereklilik olduðunu gösterir.
Þamor ve Zahor’un ayný anda söylenmiþ olmasý
ayný zamanda kadýnlarýn da Þabat günü geçerli
olan emirlerden sorumlu olduklarýný öðretir.
Normal þartlarda kadýnlar zamana baðlý “yap”
þeklindeki emirlerden muaftýrlar – örneðin her
gün vaktinde Þema söyleme, tefilin takma, tsitsit,
Lulav, Suka gibi mitsvalar kadýnlarý baðlamaz
(bkz. 11:20 açk.). Ancak bu konuda bazý istisnalar vardýr ve Þabat da bunlardan biridir.
Kadýnlar Tora’nýn istisnasýz tüm yasaklarýndan
sorumludurlar ve Þabat günüyle ilgili yasaklarý
tanýmlayan Þamor emri de bunlardan biridir.
Þabat günü zamana baðlý olduðu için, genel prensip doðrultusunda Zahor’un tanýmladýðý “yap”
þeklindeki emirlerden kadýnlarýn sorumlu olmamalarý gerekirdi. Ama Tanrý bu iki emri ayný anda
söylemiþ, ikisinin birbirinden ayrýlmayacaðýný
vurgulamýþtýr. Bu nedenle kadýnlar da, týpký
Þamor’la baðlý olduklarý gibi, Zahor’la da ayný
þekilde baðlýdýrlar (Talmud – Berahot 20b;
Rabenu Behaye).
Ramban Þemot 20:8’deki açýklamalarýnda hem
kýrýlan ilk hem de ikinci On Emir levhalarýna
yazýlan sözcüðün Zahor olduðunu belirtir.
Buradaki Þamor sözcüðü ise, Moþe’nin bu emri
aktarýrken yaptýðý bir vurgudur: “Levhalarda
Zahor yazýyor, ama bilin ki, Þabat’ýn Þamor kýsmý
da emre dâhildir.” Ramban þimdiki pasukta yaptýðý açýklamalarda ise, Kabala yönlü bakýþla,
Tanrý’nýn Þabat ile ilgili emri telaffuz ediþi sýrasýnda Moþe’nin Zahor, halkýn ise Þamor sözcüðünü
duyduðunu yazar. Moþe’nin sahip olduðu en üst
maneviyat düzeyinde, Þabat’ýn muazzam kutsiyeti

o kadar pozitif bir olgudur ki, onun önemini
anlayan kiþinin Þabat’ý ihlal etmesi söz konusu
deðildir. Bu nedenle Þabat’ýn pozitif emirlerini
belirten “hatýrlama”, otomatik olarak bünyesinde,
Þabat’la ilgili yasaklarý da – yani “gözetmeyi” de
içerir. Bu, týpký bir kiþi bir baþkasýný sevdiði
zaman, onu o kiþiye zarar vermeme konusunda
uyarmaya gerek olmamasýna benzer. Ýþte bu yüzden Moþe, Zahor emrini duymuþtur ve bu onun
için Þamor’u da kapsar. Ancak düþük düzeyli
kiþiler, Þabat’ýn yüce doðasýný tam olarak
kavrayamadýklarý için, onlarý bu kutsal günü ihlal
edecek davranýþlarda bulunmamak gerektiði
konusunda uyarmaya ihtiyaç vardý. Bu nedenle
On Emir’i özümsedikleri sýrada, onlar emrin özellikle Þamor kýsmýný duymuþlardýr (Rabi Gedalya
Schorr).
“Gözetmek” anlamýndaki Þamor fiili ayný zamanda, “ne zaman gelecek diye yolunu gözlemek”
anlamýna gelebilir (krþ. Bereþit 37:11).
Dolayýsýyla buradaki ifade, basit anlamda, “hafta
boyunca Þabat’ýn geliþini hevesle bekle” þeklinde
de anlaþýlabilir (Daat Mikra).
13. Altý gün çalýþ – “Bazý kiþiler ‘filanca gün bir
iþe baþlamak için uðurludur, filanca gün deðildir’
gibi tahminci ya da falcý bir zihniyetle hareket
ederler. Sen öyle yapma. Haftanýn her günü çalýþmak için uygundur. Ýþine herhangi bir gün
baþlayabilirsin. Tanrý’ya güven ve bereketini gör
(Meam Loez).
Tüm iþlerini yap – Ýnsanýn iþi bitmez. Dolayýsýyla
“tüm iþlerini yap” emri, aktif icraat deðil, iþe yönelik tavýr konusundadýr: “Þabat geldiðinde tüm
iþlerin artýk bitmiþ gibi bir rahatlýk içinde ol.
Bitmemiþ iþleri Þabat günü aklýna bile getirme”
(Meam Loez).

Vaethanan_vayikra.qxd 18.06.2012 13:51 Page 53

Vaethanan 111

5:9-13

9

[Bu putlara] Eðilme ve onlara ibadet etme. Çünkü Ben – Tanrýn Aþem – ödün vermeyen Tanrý’yým. Düþmanlarým söz konusu olduðunda, babalarýn günahlarýný çocuklarý,
üçüncü ve dördüncü [nesil torunlarý] için hatýrda tutarým.
10
Diðer yandan, Sevenlerim ve Emirlerim’i gözetenler söz konusu ise, Þefkatim’i binlerce [nesil] için gösteririm.
[12. Üçüncü Emir]
11

“Tanrýn Aþem’in Ýsmi’ni boþa kullanma; çünkü Aþem, Ýsmi’ni boþa kullananý affetmeyecektir.
[13. Dördüncü Emir]
12
13

“Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde, Þabat gününü, onu kutsal ilan etmek üzere gözet.
Altý gün boyunca çalýþ ve tüm iþlerini yap;

9. Düþmanlarým – “Bana düþman olanlar”,
“Ben’den nefret edenler”.
Babalarýn günahlarýný çocuklarý … için hatýrda
tutarým – Sadece eðer çocuklar da ayný günaha
devam ediyorlarsa (Talmud – Berahot 7a).
10. Þefkatim’i … gösteririm – Ýbranice Ose
Hesed. Tam çeviriyle “Hesed yaparým”. Hesed
“baðlýlýk, sadakat” anlamýna gelir. Ýyilikseverlik
ve þefkat için de bu sözcük kullanýlýr, zira bunlar
içten ve derin baðlýlýðýn birer dýþavurumudur.
Terimsel olarak ise, Hesed, gerekenin de ötesine
geçmek anlamýna gelir. Bunu yapan kiþiye Hasid
adý verilir. Örneðin, bir kiþinin bir mitsvayý,
kanuni gereklerini yerine getirmekle kalmayýp
daha da öteye geçerek, elinden gelen en iyi ve
güzel þekilde fedakârlýkla uygulamasý “Midat
Hasidut – Hasidlik Ölçüsü” olarak adlandýrýlýr –
ki bu da içten baðlýlýðýn bir ifadesidir. Buradaki
Ose Hesed sözleri “iyilik yaparým; baðlýlýðýmý gösteririm” gibi ifadelerle de karþýlanabilir.
Binlerce – Tam çeviriyle “binler”. Asgari çoðul
“iki” olduðuna göre, [en az] iki bin nesilden
bahsedilmektedir. Tora’yý, Tanrý’ya duyduðu
sevgiden dolayý uygulayan kiþinin liyakati iki bin
nesil için canlý kalýr.
11. Boþa kullanma – Yani “boþa telaffuz etme”.
12. Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde – Ýlk
On Emir metninde bu ifade yoktur. Basit bakýþla
Moþe burada “Tanrý’nýn sana, On Emir’i ilk duyduðun zaman emrettiði þekilde” demektedir (Ýbn
Ezra). Öte yandan geleneksel bilgilere göre Þabat
emri, On Emir’den çok önce, Mara adlý yerde
verilmiþtir (Talmud – Sanedrin 56b; bkz. Þemot
15:25 açk., Yordam ve düzen k.b.). Dolayýsýyla
Moþe’nin sözleri “Tanrý’nýn sana Tora’yý bile vermeden önce Mara’da emretmiþ olduðu” þeklinde

de anlaþýlabilir (Raþi). Mara’da Tanrý, O’nun
“gözünde doðru olaný yapar, emirlerine kulak verir ve
tüm hükümlerini korursan” þartý koþmuþtur
(Þemot 15.26). Dolayýsýyla buradaki mesaj
þöyledir: “Tanrý sana Mara’da Þabat emrini vermiþ, ardýndan da söz konusu þartý koþarak,
Þabat’ý, o gün içinde melahadan uzak durma
suretiyle kutsal kýlmanýn yeterli olmadýðýný,
bunun yanýnda Þabat günü içinde de Tora ve
mitsvalarla ilgilenmen gerektiðini söylemiþti. Bu
yüzden sen de Þabat’ý buna uygun bir þekilde
gözet” (Sforno).
Alternatif olarak buradaki “Tanrýn Aþem’in sana
emrettiði þekilde” ifadesi, pasuktaki “gözet” emriyle
baðlantýlý olabilir. Ýlk On Emir metninde bu
sözcük yerine “hatýrla” denmektedir. Buna raðmen Moþe “Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde”
diyerek, “gözet” emrinin yeni olmadýðýný, “hatýrla”
ile bir arada verildiðini vurgulamaktadýr (Daat
Mikra; bkz. s.a.).
Gözet – Ya da “koru”. Ýbranice Þamor. Ýlk On
Emir metninde ise “Zahor – Hatýrla” denmiþtir
(Þemot 20:8). Hahamlarýmýz açýklarlar: “Gözet
ve Hatýrla [emirleri] tek telaffuzda söylenmiþ,
[On Emir levhalarýnda] ayný kelime olarak
yazýlmýþ ve tek iþitiþte iþitilmiþtir” (Mehilta,
Bahodeþ 7; Raþi). Bu, Þabat emri içindeki
mucizevîliði vurgulamanýn yanýnda, Þabat uygulamasýnýn birbirinden ayrýlmaz iki parçasý olan
hatýrlama ve korumanýn eþit önemini de göstermektedir. Ýlk On Emir’le ilgili açýklamalarda
belirtildiði üzere, “hatýrla” emri, Þabat’la ilgili
“yap” þeklindeki emirleri belirtir. Buna Kiduþ
söylemek, Þabat öncesi gerekli hazýrlýklarý yapmak gibi bu günün özel oluþunu vurgulayan
uygulamalar dâhildir. “Gözet” ise, Þabat’la ilgili
“yapma” þeklindeki emirlere riayeti gerektirir.
Bundan kasýt, Þabat günü yapýlmasý yasak olan 39
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kümedir. Tora bu þekilde, iyelik altýndaki hayvanlarýn istisnasýz hiçbirinin Þabat günü çalýþtýrýlamayacaðýný söylemektedir. Alt küme sadece
örnektir ve anlam “boðaný ve eþeðini çalýþtýramayacaðýn gibi, diðer baþka hiçbir hayvanýný da
çalýþtýramazsýn” þeklindedir [örnek olarak da
özellikle bu hayvanlar seçilmiþtir, çünkü bunlar
tarýmda kullanýlan hayvanlardýr ve Tora “Þabat
günü hayati öneme sahip olan tarým ürünlerini
elde edebilmek için bile hayvanlarýný çalýþtýramazsýn” mesajýný vermektedir (Ramban; krþ.
Þemot 34:21)]. Bu þekilde, buradaki ifade, ilk On
Emir metninde geçen ifadeyi tamamlamakta ve
açýklamaktadýr. Ýlk On Emir metninde sadece
“hayvanýn” denmiþti (Þemot 20:10). Ancak
kanuni açýdan bakýldýðýnda daima bir istisna
olduðu düþünülebilir. Ýþte Tora bu kanunla ilgili
hiçbir istisna olmadýðýný belirtmek için burada
“boðan ve eþeðin ve tüm hayvanlarýn” demektedir.
Böylelikle, aradaki farka raðmen, ilk On Emir
metninde yazanla burada yazan kanuni açýdan
temelde ayný anlamý taþýr (Ýbn Ezra). Perat Uhlal
yapýsýna bir baþka örnek için bkz. Devarim 22:3
açk.
[Tora’da Perat Uhlal’ýn tersi olan Kelal Ufrat
yapýsý {ve baþka yapýlar} da vardýr. Kelal Ufrat’ta
önce ana küme verilir, sonra bazý alt kümeler
sýralanýr. Böyle bir yapý, söz konusu kanunun
sadece ve sadece alt kümede sayýlanlar için
geçerli olduðunu gösterir. Örneðin Tora þöyle
demektedir: “Korbanýnýzý çiftlik hayvanlarýndan –
sýðýrdan veya davardan getirebilirsiniz” (Vayikra
1:2). Burada çiftlik hayvanlarý ana kümedir ve ilk
bakýþta, “çiftlik hayvanlarý” dendiðine göre “sýðýr
veya davar”dan bahsetmeye gerek olmamalýdýr.
Ama iþte tam aksine, onlardan bahsetmek “þarttýr”, zira bu yapý tam olarak, “çiftlik hayvanlarýndan, ama sadece sýðýrdan ve davardan getirebilirsiniz” anlamý taþýr. Baþka bir deyiþle “Kelal
Ufrat – Genel ve Özel” yapýsý olduðunda söz
konusu kural sadece ve sadece “özel durum” {ya
da alt küme} için geçerlidir ve çiftlik hayvaný da
olsa, sýðýr veya davar olmayan bir hayvanla korban yapýlamaz. Böylece Perat Uhlal’da altý küme

sadece birer örnektir, Kelal Ufrat’ta kural sadece
alt küme için geçerlidir.]
Þehirlerindeki Ger – Tam çeviriyle “kapýlarýndaki”. Bkz. Þemot 20:10 açk.
Bir Ger, tüm geçmiþini silip, tüm ailesini býrakýp
Yahudilik’i seçmiþ kiþidir. Erets-Yisrel’e Yahudi
hakimiyetinin olduðu dönemde onlarýn arasýna
katýlmýþ bir Ger doðal olarak çoðunlukla
ekonomik açýdan zorluk çekerdi. Buradaki
“kapýlarýndaki” sözcüðü, bu kiþilerin ekonomik
durumu iyi olanlara baðýmlýlýðýný da belirtiyor
olabilir. Buna baðlý olarak Tora’da Gerler’e karþý
þefkat, iyi niyet ve yardýmý emreden birçok emir
vardýr.
Kölen ve cariyen de … dinlenebilecektir –
Þabat emrinin tümü, Tanrý’nýn Tek ve Gerçek
Kral olduðunu hatýrlatma amacýný taþýr.
Yapýlmasý yasak olan melahalarýn tümü, insanýn
bu dünya üzerindeki hâkimiyetini gösteren
yaratýcý faaliyetlerdir. Ýnsan bunlardan haftada
bir gün uzak durmakla, her ne kadar dünyayý
kendi isteði doðrultusunda deðiþtirme kuvvetine
sahipse de, asýl hâkimiyetin Tanrý’ya ait olduðunu
vurgulamýþ olur. Köle ve cariyelerin dinlendirilmesi de ayný temayý taþýr. Efendi, köle ve
cariyesinin üzerindeki egemenliðini geri çekmekle, asýl egemenliðin Tanrý’ya ait olduðunu gösterir
(Hirsch).
Senin gibi – Bu pasukta sözü geçen köle ve
cariye, Yahudi olmayan köle ve cariyelerdir.
Ancak kanuna göre bu kiþiler de Tora’nýn çoðu
emriyle baðlý olduklarý için Tora burada onlarýn
da “senin gibi” dinlenmeleri gerektiðini söylemektedir. Baþka bir deyiþle bu kiþiler sadece efendileri
için çalýþmamakla kalmamalý, kendi ihtiyaçlarý
için bile olsa Þabat günü yasak olan iþleri yapmamalýdýr (Þemot 20:10, Ramban o.a.). Bu, eski
dönemde parayla "satýn alýnan" türdeki köle ve
cariyeleri kastetmektedir. Buna karþýlýk ücret
karþýlýðýnda çalýþan hizmetkârlar için kurallar
farklýdýr ve bu pasuk onlardan bahsetmekte
deðildir.
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fakat Cumartesi günü Þabat’týr; Tanrýn Aþem’indir. Hiçbir melaha yapmamalýsýn –
sen, oðlun ve kýzýn ve kölen ve cariyen ve boðan ve eþeðin ve tüm hayvanlarýn,
þehirlerindeki Ger [– hiçbiriniz]. Böylece kölen ve cariyen de senin gibi dinlenebilecektir.
14. Cumartesi – Tam çeviriyle “yedinci gün”.
Tanrýn Aþem’indir – Þabat her yönüyle Tanrý’ya
adanmalýdýr. Ýnsan, kafasýndaki tüm dünyevi
endiþeleri Þabat günü bir kenara býrakmalý,
Þabat’ý “zevk” ilan etmelidir (krþ. Yeþayau 58:13).
Þabat günü üç ana öðün yemek yenir: Bir öðün
Cuma akþamý yenir, diðer ikisi de ertesi gün.
Bunlarýn hepsi Þabat’ý onurlandýrmanýn bileþenleridir.
œ Þabat’ý Onurlandýrmak.
Þabat öðünlerinde en iyi yiyecek takýmlarý kullanýlmalý, Þabat baþlamadan “önce” evin hanýmý
Þabat kandillerini yakmalýdýr [ama Þabat
baþladýysa kesinlikle yakmamalýdýr]. Ev, çok
önemli bir misafir gelecekmiþ gibi düzgün ve temizlenmiþ olmalýdýr. Gücünün yettiði kadar,
herkes böyle bir durumda yapabileceðinin en
iyisini yapmalýdýr. Bir kiþi Þabat’ý güzelleþtirmek
için elinden geleni yaptýðý zaman, Tanrý gereken
maddi gücü de saðlayacaktýr. Hahamlarýmýz Þabat
için yapýlan harcamalarýn, Roþ Aþana’da belirlenen gelire dâhil olmadýðýný ve bu konudaki harcamalarý Tanrý’nýn bir þekilde telafi ettiðini
söylerler [ayný þey bayram ve tsedaka harcamalarý
için de geçerlidir].
Þabat akþamý sinagogdan evine dönen bir kiþiye
biri iyi, diðeri kötü iki melek eþlik eder. Evi
düzenli, herkesi neþeli ve memnun bulduklarý
takdirde iyi melek adamý mübarek kýlar ve
“Gelecek Þabat’ýn da böyle olmasý Tanrý’nýn isteði
olsun” der ve kötü melek de bunu istemeden de
olsa “Amen” diye onaylamak zorunda kalýr.
Ancak eðer evde düzen yoksa aile içinde çekiþme
varsa, koca evde birine öfkelenirse – böyle
durumlarda ne yazýk ki kötü melek benzer bir
dilekte bulunur ve iyi melek mecburen “Amen”
der (Talmud – Þabat 119b).
Midraþ, Tanrý’nýn Tora’yý vermeden önce BeneYisrael’e, Tora’ya uygun yaþamalarý halinde
onlara vereceði deðerli bir armaðan olduðunu
söylediðini anlatýr. Bene-Yisrael bu armaðanýn ne
olduðunu sorduklarýnda “Gelecek Dünya” cevabýný alýrlar. Sonra Bene-Yisrael Tanrý’ya sorarlar:
“Gelecek Dünya’nýn niteliðini bilmiyoruz. Bu

dünyada, Gelecek Dünya’ya benzeyen bir þey var
mý?” Tanrý da cevap verir: “Þabat, Gelecek
Dünya’nýn küçük bir modelidir.”
Bir kadýn Þabat kandillerini yaktýðý zaman ev
halký neþeli ve memnun olmalýdýr. Þabat kandiline özen gösterilen bir ev, baþarýlý ve bilgili, kutsal çocuklara hak kazanýr. Þabat en güzel giysilerle, bir bayram havasýnda karþýlanmalýdýr. Þabat’ý
gerçek þekliyle uygulayanlar bu günün ne denli
özel, doyurucu, tatmin edici ve yenileyici bir
vesile olduðunu bilirler. Sinagogdan gelinip, bahsi
geçen melekleri selamlayan Þalom Alehem ve
evin direði olan ev hanýmýný metheden Eþet Hayil
þarkýlarýný takiben, masada Kiduþ söylenir, evin
reisi çocuklarý mübarek kýlar ve tüm ailenin
baþka hiçbir endiþe olmaksýzýn birlikte olduðu ilk
Þabat yemeðine geçilir. Yemek öncesinde, eller
Netilat Yadayim þeklinde yýkanýr ve iki bütün
ekmekle Amotsi berahasý söylenerek öðüne
baþlanýr. Bu öðün ve Þabat günü yenen tüm öðünler, ailenin güzel ve saðlam baðlar içermesi, farklý
nesiller arasýndaki diyalogun saðlanmasý, fikir
teatileri ve Tora sözleriyle, Yahudi geleceðinin
temelinde son derece önemli bileþenlerdir.
Hiçbir melaha yapmamalýsýn – Bkz. Þemot
20:9-10 açk. “Hiçbir melaha yapma, hiçbir melahayý kölene ya da cariyene de yaptýrma… Böylece
kölen ve cariyen de senin gibi dinlenebilecektir”
(Rabenu Behaye).
Oðlun ve kýzýn – “Sorumluluðun altýnda olan
küçük çocuklarýnýn da Þabat günü melaha yapmamalarý konusunda dikkatli olmalýsýn” (Þemot
20:9, Ramban o.a.).
Boðan ve eþeðin ve tüm hayvanlarýn – “Tüm
hayvanlarýn” dendiðine göre “boðan ve eþeðin”
demeye ne gerek vardýr? Bu, Tora’nýn birçok
yerinde görülen “Perat Uhlal – Özel ve Genel”
yapýsýdýr. Bu yapýya göre bir sözcük dizisi içinde
önce özel durum [ya da bir alt küme] verilip
sonra da genel durumdan [ya da asýl kümeden]
bahsedilirse, genel durumda hiçbir istisna
olmadýðý [yani kuralýn ana kümenin tüm elemanlarý için istisnasýz olarak geçerli olduðu] sonucu
çýkar. Bu örnekte, “tüm hayvanlar” asýl
kümeyken “boða ve eþek” bir [ya da iki] alt
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kiþinin, Cuma gününün sonundaki 15-20
dakikadan itibaren Þabat'a dair kurallarý üstlenmesiyle olur. Söz konusu 15-20 dakika aslýnda
Þabat'a ait olmamasýna raðmen Þabat gibi deðerlendirildiðinde, kiþi bir bakýma bu süreyi Þabat
"haline getirmiþ" - Þabat "yapmýþ" olur.
Zor kullanarak ve [büyük bir] güç gösterisiyle
– Tam çeviriyle “Kuvvetli El’le ve Uzanmýþ Kol’la”.
Bkz. 4:34 açk.
16. Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde –
Ebeveyni onurlandýrma emri de Bene-Yisrael’e
Mara’da verilen mitsvalardandýr (Talmud –
Sanedrin 56b; Raþi; bkz. Þemot 15:25 açk.).
Bu ifade ayný zamanda baþka bir mesaj içerir.
Çoðu insan için ebeveynini onurlandýrmak
kolayca anlaþýlan, ahlaki bir gerekliliktir. Ancak
Tora yine de, bu mitsvayý yerine getirirken, bu
insani kadirþinaslýk duygusunun da üstüne çýkmamýzý istemektedir. Anne ve baba bir kiþiyi
bebekliðinden itibaren her ihtiyacýný karþýlama
suretiyle yetiþtirir ve ayaklarý üstünde durmasýný
saðlarlar. Yine de bir kiþi onlarý sýrf bu manevi
borçtan kaynaklanan manevi gerekliliðin bir
sonucu olarak onurlandýrýyorsa, Tanrý’nýn emrini
tam olarak yerine getirmiþ olmaz. Ebeveyni onurlandýrma konusunda insaný harekete geçiren
motivasyon, her þeyin ötesinde bunun “Tanrý’nýn
emrettiði bir mitsva” olmasý olmalýdýr.
Sonuç olarak Tora’nýn her emri gibi, bu emir de
büyük bir heves ve istekle yerine getirilmelidir.
Ýnsanlar yaþlanýr ve bazen ebeveynler, çocuklarý
için zor bir sýnav teþkil etmeye baþlayabilirler.
Böyle zamanlarda bile, kiþi ebeveynine karþý çok
sabýrlý, saygýlý ve en önemlisi sevgi dolu olmalýdýr.
Talmud, ebeveyni onurlandýrma mitsvasýnýn
uygulamasý en zor mitsva olduðunu belirtir,
birçok Haham’ýn bu mitsva çerçevesinde
ebeveynini onurlandýrmakta ne kadar ileriye gittiðini aktarýr.
Kiþi ebeveynini sadece bu dünyada deðil, onlar
öldükten sonra bile onurlandýrmakla yükümlüdür.
Bu doðrultuda bu dünyadaki yaþamýný ahlaklý,

Tora’ya baðlý bir þekilde sürdürmelidir, zira bu þekilde insanlar onu görüp, böyle bir evlat yetiþtirdikleri için onun anne ve babasýný öveceklerdir.
On Emir’in ilk beþi Tanrý’ya, diðer beþi de insanlara yönelik yükümlülükleri sýralar. Ebeveyni
onurlandýrma emri, ilk beþ içindedir; çünkü
ebeveynini onurlandýran, Tanrý’yý onurlandýrmýþ
olur. Nitekim Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi,
anne ve baba, bir çocuðun yaratýlýþýnda Tanrý’nýn
ortaklarýdýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, ebeveyni
onurlandýrma mitsvasý, diðer mitsvalara göre çok
farklý bir boyut kazanmaktadýr.
Günlerin uzayacak, senin iyiliðine olacaktýr –
Hahamlarýmýz bunun Gelecek Dünya’daki ebedi
yaþamý tanýmladýðýný vurgularlar. Çünkü bu
dünyanýn tümü bile, en basit görünen mitsvanýn
ödülü olamaz.
Tora’nýn “uzun ömür ve iyilik” vaat ettiði iki mitsva vardýr. Ebeveyni onurlandýrmak ve kuþ yavrularýný almadan önce annelerini uzaklaþtýrmak
(bkz. 22:6-7). Bunlarýn ilki son derece zor bir
emirken, ikincisi de belki yapýlmasý en kolay þeydir. Dolayýsýyla “uzun ömür” bu dünya için
söylenmiþ olsaydý, iki mitsvanýn zorluk derecesi
açýsýndan orantýsýz bir “ödül” verilmiþ olurdu.
Talmud bunu daha keskinleþtirecek bir olayý
aktarýr: Bir adam oðluyla yolda giderken yüksek
bir binanýn çatýsýnda kuþ yuvasýna rastlar.
Mitsvayý yerine getirmek için oðluna ‘Çatýya çýk
yavrularý al, ama mitsva için önce annelerini
uzaklaþtýr’ der. Oðul bir merdiven alýp yukarý
çýkar, anneyi uzaklaþtýrýr, yavrularý alýp inerken
takýlýr, düþüp ölür. Bu oðul, hem ebeveyni onurlandýrma mitsvasýný hem de anneyi uzaklaþtýrma
mitsvasýný yerine getirmiþtir – ve iþte ölmüþtür.
Hani bu oðlun uzun ömrü, hani iyiliði?! Ve
Talmud cevabý verir: “Ýyilikten kasýt, her þeyiyle
iyi olan [Gelecek] Dünya’dýr. Uzun ömürden
kasýt, her yönüyle uzun [ve sonsuz] olan
[Gelecek] Dünya’dýr” (Talmud – Kiduþin 39b).
Buna raðmen ödülün “iyilik” kýsmý bu dünyada
bile etkilidir (Sforno). Ebeveyni onurlandýrma
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Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in seni oradan zor kullanarak ve
[büyük bir] güç gösterisiyle çýkardýðýný hatýrla. Tanrýn Aþem sana Þabat gününü yapmaný
bu nedenle emretmiþtir.
[14. Beþinci Emir]
16

“Tanrýn Aþem’in sana emrettiði þekilde, babaný ve anneni onurlandýr. Bu sayede
Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu toprak üzerinde günlerin uzayacak, senin iyiliðine
olacaktýr.
15. Köle olduðunu … hatýrla – “Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in seni
oradan … [O’na kulluk etmeniz ve emirlerini
uygulamanýz için] çýkardýðýný hatýrla” (Raþi).
Köleliðin hatýrlanmasý Þabat’ýn uygulanmasýnýn
amacý deðildir; Þabat emrinin amacý, ilk On Emir
metninde belirtildiði üzere, Tanrý’nýn evreni altý
günde yaratýp yedinci günde iþi býrakmasýnýn
[yani evrenin ezelden beri var olan bir oluþum
olmayýp, Tanrý tarafýndan zamanýn belirli bir noktasýnda hiç yoktan yaratýldýðýnýn] sürekli olarak
hatýrlanmasýdýr. Dolayýsýyla burada köleliðin
hatýrlatýlmasý, Þabat emrini aksatmadan yerine
getirmek için kuvvetli bir tembih amacýný taþýr.
Zira Tanrý, Bene-Yisrael’in bu köleliðine, O’nun
emirlerine – ve onlarýn içinde Þabat emrine –
riayet etmeleri þartýyla son vermiþtir (Mesiah
Ýlemim; Beer Mayim Hayim). Bu Raþi’nin açýklamasýdýr.
Þabat ile Mýsýr’dan Çýkýþ arasýnda bir bað gören
Rambam, Þabat’ýn iki amacý olduðu görüþündedir: [a] Dünyanýn Yaratýcý Tanrý tarafýndan
yaratýlmýþ olduðunu akýlda tutmak ve [b]
Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Kendi kullarý yapmak
üzere Mýsýr’daki kölelikten çýkararak yapmýþ
olduðu büyük iyilikleri hatýrlamak. Bene-Yisrael
Mýsýr’da iken, gün boyu dinlenmeden çalýþmaya
zorlanýyorlardý. Ama þimdi Tanrý onlarý kölelikten çýkarmýþ ve Þabat günü çalýþmayý býrakýp dinlenmelerini emretmiþtir.
Ancak Ramban, Kiduþ’ta söylediðimiz gibi,
Þabat’ýn “Zeher Litsiat Mitsrayim – Mýsýr’dan
Çýkýþ’ýn Anýsýna” olduðunu hatýrlatarak Þabat ile
Çýkýþ arasýnda bir bað olduðunu kabul etmesine
raðmen, Rambam’ýn bu açýklamasýna katýlmaz.
Asýl ve tek sebebin dünyanýn Tanrý tarafýndan
yaratýlmýþ olmasý olduðunda ýsrar eder. Ancak
ona göre Mýsýr Çýkýþ’ýn hatýrlanmasý, kendi baþýna bir amaç olmasa bile, asýl amaca hizmet için
bir araçtýr. Mýsýr Çýkýþý, tüm doða olaylarýna
hâkim olan ve bunlarý dilediði þekilde deðiþtirebilen Tanrý’ya tanýklýk eder. Baþka bir deyiþle
Mýsýr Çýkýþý, Yaratýlýþ’la kol kola gider. Yaratýlýþ,
Tanrý’nýn evreni bir noktada bir hiçten yarattýðýný

gösterirken, Mýsýr Çýkýþý da Tanrý’nýn evreni
yaratýp geri çekilmediðine, aksine her bir ayrýntýyla yakýndan ilgilenerek gerektiði zaman doða
kurallarýna müdahale ettiðine tanýklýk eder.
Sonuç olarak Moþe halka þöyle demektedir:
“Eðer aranýzdan biri Þabat’ýn, Tanrý’nýn yaratma
isteði ve gücüne tanýklýk ettiði konusunda þüpheye düþerse, Mýsýr’dan çýkarken bizzat yaþadýklarýný hatýrýna getirsin. Onu yapan Tanrý, diðerini
de yapmýþtýr.”
Yahudiler’e Mýsýr’da köle olduklarýný hatýrlatacak
olan da, köle ve cariyeleri Þabat günü çalýþtýrmamaktýr (Ramban). Bunun nedeni Mýsýr’da
belalarýn baþlamasýyla birlikte Bene-Yisrael’in
artýk kölelikten özgür kýlýnmýþ olmalarýdýr
(Sforno). Böylece Tanrý nasýl Bene-Yisrael’i kölelikten özgür kýlmýþsa, Þabat günü onlarýn
kölelerinin de dinlendirilmesini emretmiþtir.
Ayrýca Midraþ’a göre, Bene-Yisrael de
Mýsýr’dayken Þabat günleri izinliydi. Moþe
Paro’nun sarayýnda geçen gençliði sýrasýnda bu
fikri Paro’ya verimi arttýracak bir öneri olarak
sunmuþ, o da bunu kabul etmiþtir.
Þabat gününü yapmaný bu nedenle emretmiþtir
– Buradaki “bu nedenle” çevirisi, [önceki açýklamalarda verdiðimiz] Rambam’ýn [ve belki de
Ramban’ýn] görüþü doðrultusundadýr.
Ýbn Ezra ise, p. 15’te yazýlanlarýn hepsinin
amacýnýn, ondan önceki “kölen ve cariyen de senin
gibi dinlenebilecektir” ifadesini tamamlamak
olduðu görüþündedir: “Kölen ve cariyen de senin
gibi dinlenebilmelidir. Buna izin vermelisin,
çünkü köle olmanýn nasýl bir þey olduðunu sen de
biliyorsun. Nitekim Mýsýr’da köleydin ve Tanrý
seni oradan çýkardý. Ýþte Þabat günü böyle yapmaný [yani köle ve cariyene dinlenme hakký tanýmaný] Tanrý bu nedenle emretti.”
Buradaki "yapmaný" fiili, basit düzeyde "uygulamaný" anlamýndadýr (bkz. Þemot 31:16). "Yapma"
fiili ayný zamanda hazýrlama anlamý verir ve Þabat
öncesindeki hazýrlýklarý tanýmlar (bkz. o.a.).
Ayrýca Þabat'a tam baþlangýç vaktinde deðil, biraz
daha erken girmek önemli bir mitsvadýr. Bu,
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te sen bambaþka bir yerde bizimleydin!” þeklinde
yalanlanan – yani olaya dair verdiði ifadesi deðil
“kendisinin þahit olduðuna dair iddiasý” yalanlanmýþ olan – yalancý þahittir (bkz. 19:16-19). Rabi
Hirsch buradaki “Edut Þav – Boþ Tanýklýk”
ifadesinin özellikle Ed Zomem için kullanýldýðýný
açýklar. Böyle bir tanýðýn söyledikleri “yalan”
deðil, “boþtur” – dayanýksýz bir tanýklýktýr, çünkü
bu kiþi gerçekte olaya tanýk bile olmuþ deðildir.
Dolayýsýyla söylediði her sözcük “gerçekse bile” –
geçersiz ve boþtur. Böylelikle, ilk On Emir metninde Ed Þeker’den, buradaki ikinci metinde ise
Ed Zomem’den bahsedilmektedir. Ayrýca bkz. s.p.
açk., Ýmrenme k.b.
18. Ve – Ýlk On Emir metninde olduðundan farklý biçimde, burada p. 17-18’de verilen emirler birbirlerine “ve” baðlacýyla baðlanmaktadýr. Bu, bir
baþkasýnýn hayatýný, evliliðini, malýný, mutluluðunu ve onurunu hedefleme konusundaki
yasaklarý ve yasak bir þeyi arzulama yasaðýný birbirine baðlar. Bu baðlantý bir bütün halinde en
sondaki tamah etme ve arzulama yasaðýný ön
plana çýkararak Tanrý’nýn sadece günahkâr
eylemleri deðil, ayný zamanda günah düþüncelerini de ciddiyetle deðerlendirdiðini göstermektedir.
Normal þartlarda, istisnalar haricinde, eyleme
dönüþ-türülmemiþ günah düþünceleri cezalandýrýlmaz, ama burada bahsedilen arzu, insaný
eyleme sürükleyen türdeki þiddetli bir istektir. Bu
tipteki arzular, tüm günahlarýn çýkýþ noktasýdýr ve
burada “ve” baðlacýyla birbirine baðlanan insanlararasý günahlarýn hepsi bu arzu günahýnýn
bünyesine dâhildir, çünkü bir insanýn baþkasýna
herhangi bir þekilde zarar vermek istemesinin
temelinde bu maddi-fiziksel arzular vardýr (Hirsch).
Akranýnýn karýsýný arzulama – Ýlk On Emir metnindeki sýralama ev, eþ, köle, cariye vs. þeklindedir. O sýralama bir insanýn temel
ihtiyaçlarýyla baþlayýp lükse doðru yükselmektedir. Buradaki sýralama ise, günahýn ciddiyetine
göre azalan bir gidiþat gösterir. Arzu günahlarýnýn
en aðýrý, bir baþkasýnýn karýsýný arzulamaktýr. Bu
nedenle Tora önce akranýn karýsýndan bahsetmektedir (Meam Loez). Ayrýca Tora, sýralamayý

burada deðiþtirerek, kadýnlara karþý zaaf
konusunda bir erkeðin kötü dürtüsünün daima
aktif olabileceðine iþaret eder. Cinsellik söz konusu olduðunda kimse kendisinden emin olamaz.
Arazisine – Ýlk On Emir metninde araziden söz
yoktur. Orada sadece menkullere örnek verilmiþ
ve her türlü menkule göz dikmenin yasak olduðu
açýklanmýþtý. Burada arazi de iþin içine sokularak,
gayrimenkullerin de yasaðýn dâhilinde olduðu
söylenmektedir (Ramban). Bu özellikle burada
söylenmektedir, zira þu ana kadar kimsenin bir
topraðý yoktu – evler [yani çadýrlar] bile
“menkul” sýnýfýndaydý! Ama çok yakýnda EretsYisrael’e girilecek ve herkes kendine ait topraklara yerleþecektir, dolayýsýyla bundan böyle arazi
konusu da gündemde olacaktýr (Hirsch).
Tamah etme – Ýbranice Lo Titave. Anlam
açýsýndan temelde ilk On Emir metnindeki ve
burada pasuðun baþýndaki “Lo Tahmod –
Arzulama” ile yakýndýr (Raþi) ve her ikisi de göz
dikmeyi belirtir. Ancak “Hemda – Arzu” göz dikilen þeyi ele geçirmek için aktif olarak yollar denemeyi kapsar. Buradaki “Lo Titave - Tamah
etme” ise, kiþinin gücü yetmediði ya da kanunun
pençesinden korktuðu için harekete geçmemesine raðmen duyduðu gýptayý tanýmlar [çeviride
kullandýðýmýz karþýlýklar bu anlamlarý tam olarak
karþýlamýyor olabilir]. On Emir’in iki metninde
her ikisinden de bahsedilmektedir – aktif hiçbir
þey yapmýyorsa bile, baþkasýna ait þeylere þiddetli
bir istek duyma lüksünü kendisine tanýyan kiþi,
bu yasaðý ihlal etmiþ olur (Ramban).
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre ilk On Emir
metninde Ed Þeker, burada ise Ed Zomem’den
bahsedilmektedir (bkz. ö.p. açk.) ve bu deðiþiklik
de, buradaki imrenme yasaðýyla baðlantýlýdýr. Bir
Ed Zomem [tam anlamýyla “Komplocu Tanýk”],
mahkemede yargýlanan kiþiyi, kendisi olaya tanýk
olmamýþ olmasýna raðmen haksýz yere mahkûm
etmeyi planlamýþ, ancak foyasý ortaya çýktýðý için
bu amacýna ulaþamamýþ bir yalancý tanýktýr (bkz.
19:19). Yani düþünce vardýr, ama eyleme
geçmekte baþarýya ulaþýlamamýþtýr. Bu da,
buradaki imrenme ile baðlantýlýdýr. Ýstek ve arzu
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5:17-18

[15. Altýncý Emir]
17

“Cinayet iþleme.
[16. Yedinci Emir]

“Ve zina iþleme.
[17. Sekizinci Emir]
“Ve çalma.
[18. Dokuzuncu Emir]
“Ve akranýna karþý yalancý tanýk olarak ifade verme.
[19. Onuncu Emir]
18

“Ve akranýnýn karýsýný arzulama.
[20. Tamah etme Yasaðý]

“Ve Akranýnýn evine, arazisine, kölesine ve cariyesine, boðasýna ve eþeðine ve ona ait
hiçbir þeye tamah etme.”
emri, Miþna’nýn, “insan, meyvelerini [yani bunun
olumlu sonuçlarýný] bu dünyada yer, ama anapara
[yani hak edilen ödül, hiç eksilmeyerek] Gelecek
Dünya’ya saðlam bir þekilde kalýr” þeklinde
tanýmladýðý mitsvalardandýr (Miþna – Pea 1:1;
Talmud – Kiduþin 40a). “Anapara” – Gelecek
Dünya’daki ödüldür, “Meyveler” de bu ödülün
henüz bu dünyada görülmeye baþlayan etkileridir
(Raþi o.a.).
Ýlk On Emir metninde “senin iyiliðine olacaktýr”
ifadesi yoktur. Talmud’da bunun nedeninin ilk
On Emir levhalarýnýn kýrýlmasý olduðu söylenir.
Tanrý bu levhalarýn kýrýlacaðýný bildiði için, ilk
levhalara “iyi” sözcüðünü koymamýþtýr (Talmud –
Baba Kama 55a). Buradan, buradaki metnin
ikinci levhalardaki metin olduðu sonucu da
çýkarýlabilir.
“Senin iyiliðine olacaktýr” ifadesinin ebeveyni
onurlandýrma emri baðlamý içinde söylenmesi
boþuna deðildir. Yahudilik’in saðlam bir þekilde
devam etmesi, ancak ve ancak nesiller arasýndaki saðlam baðlarla mümkündür. Ebeveyni onurlandýrma emri, yeni nesilleri eski nesillere, bu
þekilde Sinay’daki nesle ve dolayýsýyla da Tanrý’ya
baðlar. Genç nesillerin geliþim ve baþarý göstermesi, önceki nesillerin otoritesini ve onlarýn kopmaz bir zincirle kendilerine kadar ulaþtýrdýðý tarihsel geleneði saygýyla kabullenmeleri þartýna
baðlýdýr (Hirsch).
17. Zina iþleme – Raþi’ye göre buradaki “Niuf –
Zina” sözcüðü özellikle evli bir kadýnýn kocasý

olmayan bir erkekle yasak iliþkisini tanýmlar. Ýbn
Ezra ve baþka otoriteler ise, her türlü yasak
iliþkinin buradaki emre dâhil olduðu görüþündedir.
Çalma – Raþi’ye göre özellikle adam kaçýrmadan
bahsedilmektedir (bkz. Þemot 20:13 açk.). Ýbn
Ezra’ya göre ise adam kaçýrma dâhil olmak üzere
her türlü hýrsýzlýk bu emirle yasaklanmaktadýr.
Yalancý tanýk – Ýbranice Ed Þav. Ýlk On Emir
metninde “Ed Þeker – Yalancý Tanýk” denmiþti.
Buradaki Þav sözcüðü temelde “boþ, anlamsýz”
manasýndadýr, ancak Onkelos bunu da diðeri gibi
“yalancý” þeklinde çevirmiþtir – dolayýsýyla
buradaki kullanýmla Þeker ve Þav temelde ayný
anlamdadýr.
Ramban’a göre Þav sözcüðü, yalancý tanýklýðýn,
verilen ifadedeki sözler boþ ve anlamsýz olsa,
hatta bu ifade sonucunda kimse herhangi bir
kayba uðramayacaksa ya da davada hiçbir
deðiþiklik yaratmayacaksa bile yasak olduðunu
belirtir.
Rabi Samson Raphael Hirsch, Þemot 20:13’teki
açýklamalarýnda “Edut Þeker – Yalancý Tanýklýk”
ile “Edut Þav – Boþ Tanýklýk” arasýnda temel bir
fark olduðunu yazar. Tora iki tür yalancý tanýk
arasýnda ayrým yapar: “Ed Þeker – Yalancý Tanýk”
ve “Ed Zomem – Komplocu Tanýk”. Ed Þeker,
mahkemede verdiði ifadenin kendisi yalan olan
ve baþka þahitler tarafýndan yalanlanan tanýktýr.
Ed Zomem ise, olayýn þahidiymiþ gibi ifade veren,
ama sonradan baþka tanýklar tarafýndan “sen
olaya nasýl tanýk olmuþ olabilirsin? O gün o saat-
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20

kez oldu, böyle bir Ses tarih boyunca bir daha
tekrarlanmadý” þeklinde deðerlendiren görüþlere
göredir (Ýbn Ezra; Raþbam). Benzer þekilde
“Tanrý bir daha böylesine büyük bir topluluða
‘görünmedi’ [yani Kendisi’ni belli etmedi]”
(Raþi’nin ikinci açýklamasý). Ya da “Normal þartlarda yüksek bir ses olduðunda yanký duyulur.
Ancak Sinay’da Tanrý’nýn Sesi ‘ikinci bir Tanrý
var’ yanýlgýsýna meydan vermemek için yankýyla
bile tekrarlanmadý” (Meam Loez). Ya da
“Tanrý’nýn Sesi, son derece güçlü olmasýna raðmen, Bene-Yisrael’in kampýnýn ötesine devam
etmedi. Tanrý’yý sadece hitabýn hedefi olan Yisrael
ulusu duydu” (Hirsch; krþ. Vayikra 1:1 açk.). Bir
baþka olasýlýða göre, “Tanrý Tora’nýn geri kalanýný
size Bizzat vermeye devam etmedi, zira [sýradaki
pasukta belirtildiði üzere] siz korkmuþtunuz ve
benden aracýlýk etmemi istediniz” (Daat Mikra).
Öte yandan Yasaf sözcüðü “Sof – Son” kelimesiyle de baðlantýlý olabilir. Onkelos’un çevirisi bu
doðrultuda “[bu Ses] kesilmedi [=sonu gelmedi]”
þeklindedir.
Raþi sözcüðün basit anlamýnýn gerçekten de
“eklemedi”; “ek yapmadý” þeklinde olduðunu kabul
eder, ancak bu pasuðun baðlamý içinde “kesilmedi” manasýný verdiðini belirtir ve þöyle açýklar: Bir
insan konuþsa, uzun bir cümleyi nefes almak için
ara vermeden söyleyemez. Ama Tanrý On Emir’i
hiç ara vermeden, sözün geliþi “tek nefeste”
söylemiþtir. Her yeni nefeste söylenenler “ek bir
söylem” kabul edilirse, Tanrý [basit anlama göre]
“ek yapmamýþtýr”, ama bunun sebebi, konuþmayý
nefes alma ihtiyacý gibi nedenlerle hiç “kesmemiþ”
olmasýdýr. Benzer þekilde “Tanrý’nýn Büyüklüðü
ve Kuvveti, On Emir’i tamamlayana kadar
belirginliðini kesmedi” (Ramban).
Talmud (Sanedrin 17a) da ifadeyi “kesilmedi;
bitmedi; durmadý” þeklinde açýklar. Þehina’nýn Sesi
hiçbir zaman durmamýþtýr. Bu devamlýlýktan yola
çýkan Hahamlarýmýz þöyle öðretirler: “Tanah’ýn
Neviim ve Ketuvim bölümleri gelecekte

gündemden düþecek, ama Tora’nýn beþ kitabý her
zaman devamlýlýðýný sürdürecektir. Pasukta
yazýlý olduðu gibi: Büyük bir Ses – ve durmadý”
(Talmud Yeruþalmi – Megila 1:5).
[Daha sonra] – The Living Torah. Bu, Moþe’nin
daðda geçirdiði kýrk günün sonunda olmuþtur;
ancak önceki pasuklarda On Emir’den
bahsedildiði için þimdi söylenmektedir ve burada
küçük bir parantez niteliðindedir. Sýradaki
pasukta ise o kýrk günün öncesinde olan olaylara
geri dönülmektedir (Daat Mikra).
20. Karanlýðýn içinden – Baþka yerlerde de
Ses’i “ateþin içinden” duyduklarý söylenmektedir
(4:12). Dolayýsýyla anlam þöyledir: “Karanlýðýn
ve ateþ içinde yanan daðýn içinden”. Dað
ateþ içindeydi ve karanlýkla sarýlýydý ve Tanrý’nýn
Sesi bunlarýn tümünün içinden çýkýyordu
(Hirsch). Alternatif çeviri ise “Ses’i karanlýðýn
içinden duyduðunuzda” – ki bu durumda, karanlýkla sarýlý olan halktýr (a.k.).
Bana yaklaþtýnýz – “Hepiniz; ama öncelikle tüm
kabile baþkanlarýnýz ve ileri gelenleriniz”. Halkýn
casuslarla ilgili baþvurusundaki karmaþadan
farklý olarak, burada halk Moþe’ye olmasý
gerektiði þekilde, yaþlýlar ve liderlerin düzenli
geliþiyle baþvurmuþtur (krþ. 1:22 açk.).
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5:19-20

[21. Büyük Olayýn Sonrasý]
19

Bu sözleri Tanrý daðda, ateþin, bulut ve sisin içinden tüm cemaatinize konuþtu –
büyük bir Ses[’ti bu] ve [Tanrý bunu] bir daha tekrarlamadý. Onlarý iki taþ levhaya yazdý
ve [daha sonra bu levhalarý] bana verdi.
20
Karanlýðýn içinden Ses’i duyduðunuzda – ve dað ateþ içinde yanmaktaydý – bana yaklaþtýnýz – tüm kabile baþkanlarýnýz ve ileri gelenleriniz.
vardýr, ama çeþitli sebeplerle bu istek eyleme
dönüþtürülememiþtir.
Bu yasak, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Lo Taase No. 245. Burada özellikle baþkasýna ait
þeyleri elde etme arzusunun bir saplantý halini
almasý yasaklanmaktadýr. Ýnsan kendisine hâkim
olmalý bu tip arzularýný kontrol altýna almalýdýr.
“Ne yapayým, elimde deðil, isteklerime ve
dürtülerime hâkim olamýyorum” tezi, kötü
niyetli ya da aptal kiþilere aittir. Ýnsan
düþüncelerini ve isteklerini kontrol altýna alma
yeteneðine sahiptir ve bu yeteneðini kullanmakla
yükümlüdür. Baþkalarýnýn mallarýný ve aile
yaþamýný hedefleyen düþünce ve isteklerin insaný
günaha iten en büyük etken olduðu bellidir ve bu
mitsvanýn sebebini çok derinlerde aramaya
gerek yoktur. Toplumsal düzenin saðlanmasý
için gerek hýrsýzlýk yasaðý gerekse de namus
vazgeçilmez temel direklerdir. Ve bu direkleri
sarsabilecek ön düþüncelerin kesin bir þekilde
önüne geçilmelidir (Sefer Ahinuh).
Bu emrin özellikle Erets-Yisrael’in kýyýsýndayken
verilen ikinci On Emir metninde geçmesi
önemlidir. Çöldeyken herkes Miþkan’ýn
çevresinde, Moþe’nin liderliðindeki Sanedrin’in
yakýnýndadýr, yani hem Tanrýsal hem de insani
yargý mekanizmasý sürekli olarak gözlerinin
önünde bulunmaktadýr. Bu, onlarýn yanlýþ
hareketler yapmayý akýllarýna bile getirmemeleri
için yeterlidir. Ancak Erets-Yisrael’e girildikten
sonra herkes kendi topraðýna gidecek, Miþkan’ýn
[ya da Bet-Amikdaþ’ýn] bulunduðu ruhani
merkezden ve Sanedrin’in temsil ettiði merkezi
yargý sisteminden uzaklaþacaktýr. Bu ortamda
“hatýrlatýcýlar” etrafta olmadýðý için arzular ve
imrenmelerin, kýskançlýklar ve “benim de
hakkým var” iddialarýnýn artarak sonunda insanlarý suça itmesi olasýlýðý yükselecektir. Bu nedenle tam bu noktada Moþe halka bir gerçeði
hatýrlatmaktadýr: Tanrý daima gözlemekte,
düþünceleri ve arzularý da derinlemesine okumaktadýr ve herkesi kalbinin düþünceleri ve
isteklerini göz önünde tutarak yargýlayacak ve

ona göre karþýlýk verecektir (Hirsch). Tanrý için
gizli hiçbir þey yoktur, insanýn kalbinin
derinliklerini okur ve insanýn düþünceleri içinde
O’ndan gizli kalabilecek büyük ya da küçük, iyi
ya da kötü hiçbir þey olamaz. Yapýlan teþuvanýn
samimiyetini kusursuz bir þekilde deðerlendirdiði
gibi, insanýn sadece düþünce ve arzu duyarak
iþlediði günahlarý da tespit eder. Dolayýsýyla,
özellikle imrenme günahýný iþleyen bir kiþiye,
burada aktif bir hareket olmadýðý için bir BetDin’in ceza vermesi söz konusu deðilse de, tüm
duygu ve düþüncelerin Tanrý tarafýndan
bilindiðinin farkýnda olmak yeterli bir caydýrýcý
etken olmalýdýr (Sefer Ahinuh).
19. Bu sözleri – On Emri (Ýbn Ezra).
Tanrý daðda … tüm cemaatinize konuþtu –
“Demin söylediðim On Emir’in, ilk metne göre
farklý oluþuna bakýp, levhalardaki On Emir’e
benim kafamdan yeni eklemeler yaptýðýmý düþünmeyin. Bu metni Tanrý size Sinay’da nasýl
verdiyse levhalarda yazýlý olan da odur – nitekim
bana bu On Emir’i Bizzat Tanrý yazýp verdi.
Benim size demin söylediðim metindeki
farklýlýklar, sadece bazý küçük açýklamalardýr”
(Meam Loez). Ayrýca “Her ne kadar bireysel
olarak peygamberlik düzeyine her biriniz hazýr
deðil idiyse de, Tanrý, sizin kalbinizdeki olasý tüm
þüpheleri gidermek için, buna raðmen sizinle
doðrudan konuþtu ve tüm bir halk olarak
peygamberlik tecrübe ettiniz”.
Ateþin, bulut ve sisin içinden – Bulut ve sis,
ateþin çevresini sarmýþ durumdaydý. (Ramban).
Bkz. 4:11-12.
Büyük bir Ses[’ti bu] – Daha önce benzeri
duyulmamýþtý (Ýbn Ezra). Ya da “Bu sözleri Tanrý
daðda… cemaatinize büyük bir Ses’le konuþtu”
(Daat Mikra).
Bir daha tekrarlamadý – Ýbranice Lo Yasaf. Ya
da “devam etmedi” (krþ. Bamidbar 11:25) ya da
“eklemedi”. Çevirimiz, ifadeyi “bu olay sadece bir
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sözcüðü kullanmýþtýr]. Þöyle demiþtir Moþe:
“Sizin Tanrý’ya olan yaklaþýmýnýzýn temelinde
sevgi deðil, korku olduðunu görünce son derece
üzüldüm ve bu benim güçsüz düþmeme neden
oldu. Tora’yý öðrenmek için beni aracý kýlmak
yerine onu doðrudan Tanrý’dan öðrenmeyi tercih
etmeniz gerekmez miydi?” [At sözcüðünün kullanýmý hakkýnda benzer bir örnek için bkz.
Bamidbar 11:15 açk.]

Halk bu noktada Tanrý’nýn Sesi’ni, ne o gün ne
de gelecekte bir daha dinlemek istemediklerini
söylemiþtir; zira mucizeler her gün olmaz ve bu
olayda Tanrý’nýn Sesi’ni duyup hayatta kalmýþ
olmalarý gelecek için bir garanti deðildir. Bundan
sonra Tanrý’nýn talimatlarýný peygamberliði ispatlanmýþ kiþilerden öðrenecekler, dinleyip uygulayacaklardýr. Moþe ileride de peygamberlerin bu
görevi yapacaklarýný söylemiþtir (bkz. 18:15-16).

Ancak Moþe’nin bu serzeniþine raðmen, BeneYisrael’in bu tavýrlarýnda haklý olduklarý anlaþýlmaktadýr; çünkü sýradaki pasukta Tanrý’nýn
“Tüm konuþtuklarý uygundur” dediði görülmektedir. Bene-Yisrael Tanrý’dan gerçekten korktuklarý
için Moþe’nin aracý olmasýný istemiþlerdir, ama
bu, Moþe’nin düþüncesinin aksine, onlarýn
Tanrý’ya yakýn olmayý istemedikleri anlamýna
gelmez (Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).

25. Sözlerinizin sesini – “Sözleri” duymaktan
farklý olarak, “sözlerin sesini” duymak, söylenenlerin ötesinde sesin tonunu da duymayý belirtir.
Bu kullanýmýn buradakinden baþka tek örneði
1:34’tedir.
Orada
halkýn
günahýndan
bahsedilirken, günahýn söylenenlerde deðil, daha
çok bu sýrada kullanýlan tonda olduðu ima
edilmiþti. Burada ise ayný kullaným, bu kez olumlu bir noktaya iþaret etmektedir. Halk, Moþe’nin
korktuðundan farklý olarak, buradaki isteðinde
samimidir.
Seslerinin
tonu,
Tanrý’nýn
Büyüklüðü’nü kendi düzeylerinde kavradýklarýný,
O’nun kendileriyle Bizzat konuþmasýndan kesin
olarak ikna olduklarýný yansýtmýþtýr ve Tanrý,
Moþe’nin dikkatini ses tonlarýndaki saygý ve
korkuya çekerek onu yatýþtýrmaktadýr (Hirsch).

Rabi Samson Raphael Hirsch buradaki diþil kullanýmý farklý bir þekilde deðerlendirir. Diþi, doðasý
gereði edilgendir. Dolayýsýyla halkýn sözleri þu
anlama geliyor olabilir: “Senin kendinden hiçbir
aktif katkýda bulunmadan, tamamen Tanrý’dan
aldýðýn bilgileri bize ileteceðin konusunda
þüphemiz yok.”
Dinler ve yaparýz – Ya da “[baðlayýcýlýðýný] kabul
eder ve yaparýz” (Targum Onkelos).

Tüm söyledikleri uygundur – “Sözlerinin
tümünde iyi niyet taþýyorlardý.” Tam çeviriyle “iyi
yaptýlar tüm konuþtuklarýnda”.
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5:21-25

21

“Evet” dediniz, “Tanrýmýz Aþem bize Onuru’nu ve Büyüklüðü’nü gösterdi ve Sesi’ni
ateþin içinden duyurdu. Bu gün Tanrý’nýn insanla konuþtuðuna ve [insanýn] hayatta kalabildiðine þahit olduk.
22 Ama þimdi, neden ölelim? Zira bu büyük ateþ bizi [yakýp] tüketecek [diye korkuyoruz]. Tanrýmýz Aþem’in Sesi’ni daha da dinlemeye devam edersek [bu kez] öleceðiz!
23
Çünkü tüm faniler [içinde] kim, bizim gibi, Yaþayan Tanrý’nýn Sesi’ni ateþin içinden
konuþurken duyup da hayatta kalmýþ?
24
[Bu yüzden lütfen] Sen yaklaþ ve Tanrýmýz Aþem’in tüm söyleyeceklerini dinle.
[Sonra] Tanrýmýz Aþem’in sana konuþacaklarýnýn hepsini bize sen konuþursun, [biz de]
dinler ve yaparýz.”
25
Tanrý, bana konuþtuðunuzda sözlerinizin sesini duymuþtu. Tanrý bana “Bu halkýn
sana konuþtuklarý sözlerinin sesini duydum. Tüm söyledikleri uygundur” dedi.
21. Evet – Ýbranice En (E-Nun). Ya da “iþte”.
Onuru’nu – Ýbranice Kevodo. Ya da
“Görkemi’ni”. Daðdaki, Þehina’yý simgeleyen
büyük ateþin görüntüsünden bahsedilmektedir
(Ýbn Ezra; Daat Mikra; bkz. Þemot 24:17).
Büyüklüðü’nü – Þimþek, gök gürültüleri ve Þofar
sesleri (a.y.).
Sesi’ni – On Emir’i (a.k.).
Hayatta kalabildiðine þahit olduk – Tam
çeviriyle “Bugün gördük ki, Tanrý insana konuþur ve
insan hayatta kalabilir.” Bkz. 4:33.
23. Faniler – The Living Torah. Tam çeviriyle
“etten”; yani “bedenden” – “beden sahibi canlýlardan”.
Yaþayan Tanrý’nýn – Ya da “Yaþam Tanrýsý’nýn”.
Bu ifade Tanrý’nýn daima mevcut ve aktif
olduðunu vurguluyor olabilir. Buna karþýlýk,
baþkalarýnýn tanrý saydýðý þeylerin hiçbiri gerçekten canlý deðildir. Eðer heykel ve putlardan
bahsediliyorsa zaten bu açýktýr. Ama daha önce
de belirtildiði gibi, putperestliðin baþlangýcý yýldýzlar
ve gökcisimlerine, daha ötede onlarý yöneten
meleklere ibadet þeklinde olmuþtur. Putperestlerin
yanýlgýsý, ileri aþamalarda tüm bunlarýn kendilerinden bir yaþama ve güce sahip olduklarýna
inanmaktý. Oysa hepsine yaþamý veren Tanrý’dýr
– Yaþayan, Yaþamýn Kaynaðý Olan Tanrý’dýr.
Tanrý’nýn yaþamýn Kaynaðý olmasý, ayný zamanda
O’nunla aktif bir karþýlaþma durumunda
yaþamýn, yani ruhun, tekrar Kaynaðý’na dönme
isteðine sebebiyet verebilir. Burada halkýn
“Yaþayan Tanrý’nýn Sesi’ni duyup da hayatta
kalmýþ” olmasý karþýsýndaki hayreti bunu ifade
etmektedir. Midraþ’taki bir açýklamaya göre
Bene-Yisrael Tanrý’nýn Sesi’ni duyduklarýnda

ruhlarý Yaþamýn Kaynaðý Tanrý’ya yapýþma
isteðiyle bedenlerini terk etmiþ, sonra Tanrý
onlarý tekrar canlandýrmýþtýr [bu durumda önceki pasuktaki “hayatta kalma” ifadesi “{tekrar}
canlanma” þeklinde de anlaþýlabilir]. Diðer bir
açýklamaya göre ise Tanrý konuþurken ruhlar tam
olarak bedenleri terk etmemiþ, ama ruhlarýn bu
yöndeki isteði nedeniyle halk son derece zayýf
düþmüþtür. Her iki durumda da olayýn sonrasýnda
hayatta olmalarý onlarý hayrete düþürmüþ, ama
ayný zamanda yaþadýklarý korkutucu tecrübe
nedeniyle Moþe’den aracýlýk yapmasýný istemiþlerdir.
24. Sen yaklaþ ve … dinle – Bkz. Þemot 20:15.
Anlaþýldýðý kadarýyla eðer halk bu istekte bulunmasaydý, Tanrý tüm mitsvalarý halka Bizzat vermeye devam edecekti (Raþbam).
Sen konuþursun – Burada “sen” için kullanýlan
sözcük At’týr (Alef-Tav). Bu normalde bir kadýna
hitaben kullanýlan “sen” sözcüðüdür. Oysa Moþe,
burada halkýn ona yönelik sözlerini aktarmaktadýr – bu durumda, erkekler için kullanýlan Ata
(Alef-Tav-E) sözcüðünü tercih etmesi gerekirdi.
[Ýbn Ezra, basit anlamda bir erkeðe yönelik
olarak At sözcüðünün de kullanýlabileceðini
belirtir. Ancak yine de erkekler için genel kullaným Ata olduðuna göre burada Moþe’nin neden
kendisi hakkýnda özellikle At sözcüðünü kullandýðýný anlamak gerekir.] Sforno’ya göre bu
sözcüðün, sonundaki E harfi olmadan yazýlmasý,
bir eksiklik ifadesidir. Halkýn Moþe’ye sözlerinde
“Her ne kadar emirleri senden dinlememiz,
Tanrý’dan dinlememize göre daha düþük bir düzey
olacaksa da, biz bu þekli tercih ediyoruz” imasý
vardýr.
Raþi, Moþe’nin burada bir anda gücünde belirli
bir eksiklik hissettiði açýklamasýný yapar [bu
nedenle kendisi hakkýnda eksik yazýlmýþ olan bu
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26

27
öðrenilmektedir. Ýlk bakýþta, Tanrý cinsel iliþki
yasaðýný sadece üç gün için koyduðuna göre,
halka “artýk çadýrlarýnýza dönebilirsiniz” demesine gerek olmamasý gerekirdi. Yasak üç günlük
olduðuna göre bu süre tamamlandýðýnda yasaðýn
otomatik olarak kalkacaðý aþikâr olmalýydý. Ama
yine de Tanrý’nýn yasaðýn kalktýðýný açýkça
söyleme gereði duymasý, belirli bir sebeple koyulmuþ önlem niteliðindeki kanunlarýn hükmünün,
en az kanunu koyan organla eþ düzeyli bir organ
tarafýndan kaldýrýlmadýðý sürece devam ettiðini
göstermektedir – bu kanunun koyulmasýna
neden olan sebep ortadan kalkmýþsa bile, bu
kural geçerliliðini sürdürür (Talmud – Betsa 5b).
Bu örnekte cinsel iliþkinin üç gün için yasaklanmasýnýn amacý, Tora alýnmadan önce halkýn tame
olmasýnýn önüne geçmekti. Dolayýsýyla mantýken
Tora alýndýktan sonra bu sorun ortadan kalktýðýna göre, artýk ek yasak da yürürlükten otomatik
olarak kalkmalýydý. Ama öyle olmamýþtýr – zira
bu yürürlüðü durdurma yetkisi, ancak en az
kanunu koyanla eþ düzeyli bir baþka organa ait
olabilir – ki bu örnekte kanunu Tanrý koyduðuna
göre, yürürlükten kalktýðýný “açýkça söylemesi
gereken” de Tanrý’dýr. Ve eðer Tanrý bunu açýkça
söylemiþ olmasaydý, aradan üç gün deðil yüzlerce
yýl da geçse, cinsel iliþki yasaðý devam edecekti.
Kýsacasý ek kanunun koyulmasýna neden olan
sebebin
ortadan
kalkmasý,
kanunun
baðlayýcýlýðýnýn devamýnda bir deðiþiklik yapmaz.
Bu prensibin birçok örneði günümüzde de
görülmektedir. Bunun bir örneði, bayramlarýn
Diaspora’da bir yerine iki gün olarak kutlanmasýdýr. Eski dönemlerde Roþ Hodeþ, Yeni Ay’ý
gören þahitlerin tanýklýðý ile sabitlenir, Yahudi
takvimi buna göre belirlenirdi. Ýlk zamanlarda bu
büyük bir sorun oluþturmazdý; karar
Yeruþalayim’deki Sanedrin’den çýktýktan sonra,
yüksek tepelerin birinden diðerine büyük ateþler
yakýlarak Babil’e kadar haber kýsa sürede
ulaþtýrýlýrdý. Ancak zamanla Þomronim adlý bir
ulus, Yahudiler’in takvimi karýþtýrmalarýný saðlamak amacýyla, Roþ Hodeþ’e yakýn ama henüz Roþ
Hodeþ olduðu ilan edilmemiþ zamanlarda büyük
ateþler yakýp, uygulamada hataya yol açmaya

baþladýklarý için, bundan böyle haberler ulaklar
yoluyla gönderilmeye baþlandý. Ancak bu, eskisine göre çok daha yavaþ bir yoldu. Bu nedenle
ulaklarýn ayýn 15’ine kadar ulaþamayacaklarý
kadar uzak yerlerde – genel olarak Diaspora’da –
Roþ Hodeþ’in olasý tarihleri hesaplanmaya baþladý.
Þöyle: Ay’ýn Dünya etrafýndaki dönüþ süresi 29,5
günden biraz daha fazladýr. Ancak zaman birimi
olarak bir “ay”ýn 29,5 gün olarak belirlenmesi
mümkün deðildir – bir “ay” tam gün sayýsý içermesi gerekir. Bu durumda Yahudi takviminde bir
ay, bazen 29 bazen de 30 gün sürmelidir. Buna
baðlý olarak, Diaspora’daki Yahudiler, bir önceki
Roþ Hodeþ tarihine 29 ve 30 gün ekleyerek potansiyel Roþ Hodeþ tarihini belirliyorlardý – ki bu, iki
olasýlýk anlamýna gelmektedir. Buna baðlý olarak
da, o ayýn içine rastlayan bayramýn tarihi için de
iki olasýlýk vardý. Örneðin 15 Nisan’daki Pesah
bayramý için, Roþ Hodeþ Adar’a 29+15 ve 30+15
ekleyerek Pesah bayramý için potansiyel tarihleri
belirliyorlar, buna göre bayramý[n ilk gününü] iki
gün olarak kutluyorlardý. Hahamlarýmýz, zorunluluk nedeniyle bu uygulamayý öngörmüþlerdi.
Günümüzde ise, II. Ýlel’in belirlediði ve Maþiah
gelene kadar geçerli olacak olan sabit bir takvim
kullanýlmaktadýr. Dolayýsýyla ulaklarla ilgili sorun
ortadan kalkmýþtýr ve Diaspora’da bayramlarý
ikiþer gün olarak kutlama gerekliliði yok gibi
görünmektedir. Ama iþte, bu pasukta
öðrendiðimiz kural bu noktada devreye girmektedir. Önlem niteliðindeki bir kural hangi sebepten
dolayý koyulmuþ olursa olsun, o sebep ortadan
kalksa bile geçerliliðini korur ve bu kanunu iptal
etmek ancak, kanunu koyan organla sayýsal ve
düzeysel olarak en azýndan denk bir baþka
organýn yetkisindedir. Maþiah gelene kadar böyle
bir Bet-Din olmayacaðýndan, Diaspora’da bayramlarý bir yerine iki gün kutlama gerekliliði, bu
pasukta öðrendiðimiz kural gereðince, ayný þekilde devam etmektedir. Bunun gibi baþka birçok
örnek vardýr.
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5:26-27

26

“Keþke bu kalpleri onlar için tüm zamanlar boyunca Ben’den çekinmek ve tüm emirlerimi gözetmek [üzere böyle kalsa da] bu sayede hem onlar hem de çocuklarý için ebediyen [her þey] iyi olsa!
27
“Git onlara ‘Çadýrlarýnýza dönün’ de.
26. Keþke – Ýbranice Mi Yiten. Tam çeviriyle
“kim verecek [=bu dileði kim yerine getirecek]?”. Bu
“keþke” anlamýnda bir deyimdir ve Tanrý, genelde
yaptýðý gibi insan dilinde konuþmuþtur. Tanrý’nýn
yapamayacaðý hiçbir þeyin olmadýðý açýktýr. Tanrý
isterse [Paro örneðinde olduðu gibi] insanlarýn
özgür iradesini bile ellerinden alabilir – ancak
genel olarak bunu yapmaz. Zira özgür irade,
insanlara yaptýklarýnýn karþýlýðýný hak etme ayrýcalýðýný verir. Burada da Tanrý “keþke” derken,
Bene-Yisrael’in O’na yönelik çekinme duygusunu
sürekli devam ettirme baþarýsýný göstermelerini
ve bu þekilde “hem onlar hem de çocuklarý için ebediyen her þeyin iyi olmasýný” dilemektedir. Yine,
elbette Tanrý’nýn böyle bir þeyi “dilemesi”, elinde
olmayan bir þeyden bahsediliyor izlenimini veriyor olabilir; ama bunun böyle olmadýðý açýktýr.
Tanrý, herkese olduðu gibi, Bene-Yisrael’e de
özgür irade vermiþ ve bunu kullanarak söz
konusu iyiliði “hak etmelerini” istemiþ, bu uðurda
Kendi etkisini geriye çekmeyi tercih etmiþtir.
Hahamlarýmýz’ýn, “Her þey Tanrý’nýn elindedir –
Tanrý korkusu hariç” (bkz. 10:12 açk.) derken
kastettikleri de budur. Tanrý, isterse Tanrý
korkusunu da verebilir. Ama her þeyin temeli bu
olduðu için, bu konudaki kudretini kullanmamaya karar vermiþtir. Pasuðumuzdaki ifadeler de
bu prensibin bir türevidir. Sonuç olarak bu pasuk,
Tanrý’nýn insana tanýdýðý kesin ve tartýþmasýz
özgür iradeyi ortaya koymaktadýr (Rabenu
Behaye).

normalde “korku” þeklinde çevrilen Yira
sözcüðünü “çekinme” olarak çevirdik. Zira Yira
temel olarak büyüklük ve yücelik karþýsýnda
hissedilen derin saygý ve çekinme duygusunu,
insanýn bu yücelik karþýsýnda bir hata yapýp saygýda kusurda bulunmaktan korkmasýný belirtir.
Tanrý korkusuna sahip bir kiþi, Tanrý’nýn büyüklüðü üzerinde düþünür ve dünyayý O’nun yakýndan yönettiðinin farkýndadýr. Bu yüzden günah
iþlemekten utanç duyar; çünkü kendisine daima
iyilik yapan Tanrý’nýn sürekli olarak onu izlediðini bilmektedir. Açýklamalarýmýz boyunca “Tanrý
korkusu” ifadesi böyle bir korkuyu tanýmlamaktadýr.
Tüm emirlerimi gözetmek – Yani “uygulama
suretiyle gözetmek” (Daat Mikra).
Ebediyen [her þey] iyi olsa – Bkz. 4:40.
27. Git – “Daðdan in”.
Çadýrlarýnýza dönün – Tora’nýn veriliþinden üç
gün önceden itibaren Bene-Yisrael için cinsel iliþki yasaklanmýþtý (bkz. Þemot 19:11 açk. ve
19:14). Tanrý burada Tora’nýn veriliþinin ardýndan bu yasaðýn kaldýrýldýðýný ilan etmektedir.
“Çadýrlara dönmek”, normal evlilik yaþamýna geri
dönmeyi kasteden bir örtmecedir.

Onlar için – Ya da “onlara”. Yani “keþke” olarak
çevirdiðimiz ifadenin tam çevirisiyle baðlý olarak
“bu kalplerini [gelecekte de ayný sadakatte olmasý
için] onlara kim verecek?” (Ýbn Ezra). Bu çeviriye
göre de, Tanrý, insana özgür seçim verdiðini,
halkýn bu noktadaki tavrý çok olumlu olmasýna
ve þüphesiz Tanrý bunun gelecekte ayný þekilde
devam etmesini istemesine raðmen, onlarý buna
Bizzat zorlamayacaðýný, bu kalbi, bir baþkasýnýn –
yani insanlarýn kendi iradelerinin – vermesi
gerektiðini ima etmektedir.

Tanrý, Moþe’yi bu mesajý halka vermesi için
görevlendirmesine raðmen, Moþe’nin þahsýna
“Ama sen, burada Benimle kal” demiþtir (s.p.). Bu
da Moþe’nin yüksek manevi düzeyinin, bundan
böyle karýsý Tsipora ile normal bir evlilik yaþamý
sürmesine elvermeyeceðini göstermektedir.
Moþe, Tanrý ile temasa her an hazýr olmak durumundadýr. Bu nedenle bundan böyle kendisini
cinsel iliþkiden kaynaklanan tumadan da sakýnmasý gerekecektir (Talmud – Þabat 87a).
Hatýrlanacaðý üzere bu durum, Moþe’nin,
Tanrý’nýn bu emrinden haberdar olmayan ablasý
Miryam ve aðabeyi Aaron tarafýndan haksýz yere
eleþtirilmesine yol açmýþtýr (bkz. Bamidbar 12:2
ve 12:4 açk.).

Ben’den çekinmek – “Ben’den bugün çekindikleri þekilde çekinmek”. Çevirimiz boyunca,

Bu ifadeden, tarih boyunca Yahudi uygulamasýnda merkezi bir yere sahip olan önemli bir kural

Bu kalpleri – “Bu düþünce ve niyetleri” (Daat
Mikra).
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28

29

30

1

lerini Tanrý halka doðrudan deðil, Moþe
aracýlýðýyla vermiþtir (Ramban).

6.

Yapmaya özen gösterin – Tam çeviriyle “yapmayý
gözetin” ya da “uygulamayý koruyun”, “titizlikle
uygulayýn”.

1. Ülke’de yapmanýz için size öðretmemi
emrettiði – Ya da “size öðretmemi ve Ülke’de
yapmanýzý emrettiði”. Baþka bir deyiþle halkýn
mitsvalarý öðrenmesi ve uygulamasý iki farklý
mitsvadýr (Daat Mikra; krþ. 5:1).

Saða veya sola sapmayýn – “Kendi düþüncenizden yeni þeyler ekleyip herhangi bir þeyi de eksiltme suretiyle saða veya sola sapmayýn” (Sforno).
30. Yolun bütünü boyunca yürüyün – Yani
“Düz yürüyün. Tora’nýn yolundan ayrýlmayýn”.
Bu, önceki pasukta geçen “saða veya sola
sapmayýn” talimatýnýn bir devamýdýr (Ýbn Ezra).
Yaþayacaksýnýz, sizin iyiliðinize olacak… – “Ýyi
ve mutlu bir þekilde ebedi yaþamý hak edeceksiniz
ve Ülke’de sýkýntýsýz, sizi korkutan ya da
engelleyen etkenler olmadan ebedi dünyada
uzun ömür elde edeceksiniz” (Sforno).
Ramban’a göre: “Yaþayacaksýnýz” – sizin için belirlenen yaþam süresini tam olarak dolduracaksýnýz;
“sizin iyiliðinize olacak” – Behukotay peraþasýnda
listelenen, Tora’ya uygun yaþamanýn ödüllerinin
tümüne hak kazanacaksýnýz; “Ülke’de ömrünüz
uzayacak” – Erets-Yisrael’i tüm nesilleriniz için
ebediyen miras edineceksiniz.
Ömrünüz uzayacak – Tam çeviriyle “günleri
uzatacaksýnýz”; yani “günlerinizin uzamasýný
saðlayacaksýnýz”.

Þudur – Buradan p. 3’ün sonuna kadar olan
kýsým parantez niteliðindedir.
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5:28-30 - 6:1

28

Ama sen, [geri dön ve] burada Benimle kal. Onlara öðreteceðin emrin tümünü,
hükümleri ve kanunlarý sana söyleyeceðim. [Böylece bunlarý] Onlara onu miras edinmeleri
için vermekte olduðum Ülke’de uygulayacaklar.”
29
Tanrýnýz Aþem’in size emrettiði þekilde yapmaya özen gösterin; saða veya sola sapmayýn,
30
Tanrýnýz Aþem’in size emrettiði yolun bütünü boyunca yürüyün. Bu sayede yaþayacaksýnýz, sizin iyiliðinize olacak ve miras edineceðiniz Ülke’de ömrünüz uzayacak.

6

1

Ve Tanrýnýz Aþem’in, onu miras edinmek üzere oraya geçtiðiniz Ülke’de yapmanýz için
size öðretmemi emrettiði emir, hükümler ve kanunlar þudur:
28. [Geri dön] – Ýbn Ezra. Tanrý önceki pasukta
“git” demiþti; þimdi “burada Benimle dur” dediðine
göre, Moþe halka mesajý verdikten sonra geri
dönecektir (Piruþ Al Ýbn Ezra).
Benimle kal – Tam çeviriyle “Benimle ayakta
dur”. Bu duruþun amacý, pasuðun devamýnda
söylenmektedir. Tanrý, Moþe’ye Tora’yý öðretecektir. Bu da Tora öðreniminin ayakta yapýlmasý
gerektiðini öðretir. Dahasý, Tanrý “Benimle”
dediðine göre, sözün geliþi, Tanrý bile öðrenim
sýrasýnda “ayaktadýr”. Bu da Tora’yý sadece
öðrenen deðil, öðreten kiþilerin de ayakta
durmasý gerektiðine iþaret eder. Gerçekten de
Moþe Rabenu’dan Raban Gamliel ölene kadar
olan dönemde Tora sadece ayakta öðrenilirdi.
Ancak aradan geçen zamanla nesiller yorgunluk
nedeniyle dikkatlerini tam olarak toparlayamamaya baþladýðý için, Raban Gamliel öldükten
sonra Tora öðrenimi sýrasýnda oturmaya baþlanmýþtýr (Talmud – Megila 21a).
Emrin tümünü … sana söyleyeceðim – Tam
çeviriyle “… sana konuþacaðým”. Buradaki “emir”,
Tora’nýn tümü için kullanýlmýþtýr. Tora’nýn kurallarý sadece teorik inceleme amaçlý bir kanun
kodu deðil, Yahudi iç ve dýþ yaþamý konusunda
baðlayýcý olan Tanrýsal birer emirdir. Tora,
Yahudiler’e neyi yapmalarý ve nelerden kaçýnmalarý gerektiði konusunda kesin talimatlar içerir
(Hirsch). Alternatif olarak tekil kullanýma
raðmen verilmek istenen anlam “emirlerin
tümünü” þeklindedir (Targum Yonatan; Daat
Mikra).
Sonuç olarak bu pasuk, Tanrý’nýn Tora’nýn
tümünü Moþe’ye Sinay daðýndayken öðrettiðini
gösterir. Ancak Moþe bu öðretileri çöl yolculuðu
boyunca halka aþamalar halinde aktarmýþtýr. Ýbn
Ezra’ya göre, Moþe bunu Sinay’dan çýkýp Kadeþ’e

gelene kadar olan on bir günde yapmýþtýr.
Hükümleri ve kanunlarý – Tora’nýn kurallarýnýn
büyük çoðunluðu, bu iki tür kanundan birine
dâhildir. Bu kanunlar bireylerin ahlaki yaþamlarýný ve toplum içindeki adaleti düzenler.
Dolayýsýyla hem bireysel hem de toplumsal
düzeydeki yaþamýn baþarýya ulaþmasý bu kanunlarýn uygulanmasýna baðlýdýr. Bunlarýn dýþýnda
kalan diðer emirler ise, insaný þekillendiren,
eðiten ve bu mitsvalarý geliþtiren kurallardýr
(Hirsch).
Ülke’de uygulayacaklar – Önce de belirtildiði
gibi, bu ifade Tora’nýn sadece Erets-Yisrael’de
baðlayýcý olduðu anlamýna gelmez. Sadece
yakýnda Erets-Yisrael’e girileceði ya da Tora’yý
uygulamanýn en ideal yerinin Erets-Yisrael
olduðunu belirtmek için bu ifade kullanýlmýþtýr
(Rabenu Behaye; bkz. 4:14 açk.). Erets-Yisrael’in
gerçek iþlevi, Bene-Yisrael’in Tora’yý en iyi
biçimde uygulamasý için en uygun mekâný
oluþturmasýdýr (Hirsch).
Moþe daha önce “O zaman Tanrý bana, miras
almak üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke’de
yapmanýz için size hükümler ve kanunlar öðretmemi
emretmiþti” (4:14) demiþti. Moþe’nin o pasukta
sözünü ettiði emir, Tanrý’nýn bu pasukta verdiði
emirdir (Raþbam).
29. Tanrýnýz Aþem’in size emrettiði þekilde – Bu
ifade, Tanrý’nýn Bizzat ve doðrudan Bene Yisrael’e
emretmiþ olduðu On Emir’e riayet edilmesi
konusunda bir uyarýdýr: “Aþem’in size emrettiði”
denmektedir. Biraz aþaðýda, 6:1’deki “Tanrýnýz
Aþem’in, miras edinmek üzere oraya geçtiðiniz
Ülke’de yapmanýz için size öðretmemi emrettiði emir,
hükümler ve kanunlar þudur:” sözleri ise Tora’nýn
diðer mitsvalarý hakkýndaki uyarýdýr; zira diðer-

Vaethanan_vayikra.qxd 18.06.2012 13:51 Page 68

126 Vaethanan

2

3

geçiminizi saðlayacak bunun yanýnda verimli
olup çoðalacaðýnýz, büyüyeceðiniz þekilde öðrenim ve incelemeye de bolca vaktiniz olacak.”
Fazlasýyla çoðalman için – Bkz. Vayikra 26:9.
Dinle … titizlikle uygula – “Tam çeviriyle
“dinle... yapmayý gözet”. Moþe halka öðüt vermektedir: “Yukarýda söylenenler ýþýðýnda, sizin için en
mantýklýsý, sözlerimi dinleyip kabullen-meniz,
mitsvalarý öðrenip yerine getirmenizdir” (Daat
Mikra).
œ

Þema Yisrael - "Dinle Yisrael"!

4-9. Þema’nýn Ýlk Paragrafý. Moþe, Emori krallarýný maðlup edip Yarden’in doðu yakasýný ele
geçirdikten sonra, Bene-Yisrael’e hitap ederek
onlarýn bir ulus haline geliþine eþlik eden bazý
olaylardan bahsetmiþ, Tanrý’nýn onlarý Mýsýr’dan
çýkarmasýný, çöldeki mucizelerini, onlara Sinay
daðýnda Bizzat hitabýný, vermiþ olduðu On Emri
ve O’nun halka daima nezaret ettiðini hatýrlatmýþtýr. Tüm bunlar, baþka hiçbir zaman baþka
hiçbir ulusun nail olmadýðý þeylerdir. Þimdi, halktan Tanrý’ya sadýk kalmalarýný talep etme vaktidir. Tanrý, halktan Kendisi’ne tam bir baðlýlýkla
kenetlenmelerini, Kendisi’ne “yapýþmalarýný”
emretmektedir. Bu yapýþmayý saðlayacak zamk,
hiçbir zaman gevþemeyecek ve geçerlili-ðini
yitirmeyecek, aksine nesiller boyunca sürekli
olarak geliþecek olan samimi bir sevgidir. Tanrý’ya
olan bu yapýþýklýklarýný her zaman her durumda
korumalarý gerekmektedir. Hahamlarýmýz’ýn
dilinde bu, “Kabalat Ol Malhut Þamayim –
Gökler’in [=Tanrý’nýn] Krallýðýnýn Boyunduruðunu
Kabul-lenmek”tir (Miþna – Berahot 2:2). Ýþte bu
kabulleniþin beyaný, belki de Yahudilik’in en ünlü
mottosu olan Þema’nýn ilk paragrafýný teþkil eden
bu kýsýmda yer almaktadýr (Daat Mikra).
Bu bölümün Yahudilik’teki merkezi rolü,
Rambam’ýn, Tora’nýn mitsvalarýný mantýk sýrasýna
göre listeleyip, Yahudi inanç ve uygulamasýnda
en merkezi olanlarý üst sýralara yazdýðý Sefer

Amitsvot kitabýnda belki de en iyi þekilde örneklenmektedir. Rambam’ýn listesindeki ilk emir,
Tanrý’ya bilgi düzeyinde inanmak yönündedir – ki
bu, On Emir’in ilkinde ifade bulmuþtur (bkz. 5:6)
– zira emri veren Tanrý olmadýðý takdirde, emirler
de hiçbir anlam ifade etmez. Rambam’ýn listesindeki ikinci ve üçüncü sýrayý, Þema’nýn ilk iki
cümlesindeki emirler alýr: Tanrý’nýn ‘Bir’liðini
kabullenmek ve O’nu sevmek. Bu kavramlarýn
her ikisi de aþaðýda ele alýnacaktýr. Ancak yine de
bu emirlerin, 613 mitsvanýn listesinin bu kadar
üst sýralarýnda yer almasý, Þema’nýn neden her
gün, sabah ve akþam olmak üzere iki kez okunmasý gerektiði hakkýnda bir fikir vermektedir (p.
7 açk.). Ýþin gerçeði þudur ki, Þema, Yahudilik’in
özünün ta kendisidir. Ramban da bu paragrafýn
öneminin, On Emir’in hemen arkasýnda yer
almasýndan anlaþýldýðýný söylemektedir. Þema,
imanýn köküdür ve bu beyanatý kabullenmeyen
bir kiþi, bir putperest gibi, Tora’nýn tüm temellerini inkâr etmiþ olur.
Þema üç peraþadan oluþur: Bu peraþalar Tora ve
Yahudi inancýnýn temellerini içerir. Ýlk peraþa
(buradaki p. 4-9) Aþem’in Bir ve Tek Tanrý – yani
Yaratýcý – oluþunu, ikinci peraþa (11:13-21)
mitsvalarýn yerine getirilmesine ya da getirilmemesine baðlý olan ödül ve ceza sistemini,
üçüncü peraþa da (Bamidbar 35:37-41), ana
konusu olan tsitsit mitsvasýnýn yanýnda, Tanrý’nýn,
doða üzerindeki kesin hâkimiyetini gözler önüne
serdiði Mýsýr’dan Çýkýþ’ý iþler – ki burada peygamberlik kurumu da Moþe’nin þahsýnda açýk bir þekilde görülmüþtür. Böylece Yahudi inancýndaki
üç temel nokta Þema’nýn konusudur: [1] Tanrý’nýn
her þeyi hiçten yaratmýþ olduðu, [2] dünyaya
yakýndan nezaret ederek insanlara hareketlerine
göre karþýlýk verdiði ve [3] seçkin insanlara
peygamberlik gücü bahþettiði (Rabenu Behaye).
Bu sýralama doðrultusunda, Aþem’in Bir ve Tek
Tanrý oluþunun beyan edildiði bu ilk peraþa, mitsva uygulamasýndan bahseden ikinci peraþaya göre
önceliklidir – ki Rambam’ýn yukarýda bahsedilen
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([Onlarý öðren ve] Bu sayede, [Tanrý’nýn,] sana emretmekte olduðum tüm hükümlerini ve emirlerini yaþamýnýn tüm günlerinde gözetme suretiyle Tanrýn Aþem’den
çekineceksin – sen, oðlun ve torunun – ve [yine] bu sayede ömrün uzayacaktýr.
3
Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana konuþtuðu þekilde süt ve balýn aktýðý Ülke[’de] senin
iyiliðin ve fazlasýyla çoðalman için, [bu emirleri] dinle Yisrael ve titizlikle uygula.)
2. [Onlarý öðren] – Daat Mikra. Gözetmekten
pasuðun içinde bahsedildiðine göre, gözetmenin,
yani uygulamanýn ön þartý olan öðrenmek kastedilmektedir. Öðrenimin amacý Tanrý korkusu
edinmektir; öðrenim insaný Tanrý korkusuna ve
uygulamaya yönlendirir (krþ. 4:10).
Bu sayede … Tanrýn Aþem’den çekineceksin –
“Ev Sahibi’nin Tanrý olduðunu, senin ise O’nun
yanýndaki bir yabancý ve mukimden ibaret olduðunu kavrayacaksýn” (Sforno; krþ. Vayikra 25:23).
Ýbn Ezra’ya göre her þeyde temel amaç, nesiller
boyunca Tanrý korkusunu edinmektir. Tora’nýn
tüm emirlerinde nihai hedef budur. Zira Kral
Þelomo’nun söylediði gibi: “Tanrý’dan çekin ve
emirleri gözet – çünkü insan tümüyle bundan ibarettir” (Koelet 12:13). Ýnsan, Tanrý korkusuna ulaþmasý amacýyla yaratýlmýþtýr.
Ramban ise bunlarýn “amaç” olduðu konusunda
hemfikir deðildir. Ona göre bu, Tora’nýn emirlerinin öðrenilmesi ile elde edilen önemli bir
kazançtýr. Bu sayede hem kiþi hem de çocuklarý
ve torunlarý, insanoðlu bu dünyanýn üzerinde
varoldukça Tora’nýn mitsvalarýna baðlý kalacaktýr. Mitsvalarý sadakatle yerine getiren kiþinin,
onu kendisine örnek alan Tanrý korkusuna sahip
çocuklarý olur ve soyu da bu sayede ebediyen varlýðýný devam ettirir. Yine bu sayede Tanrý’nýn
mirasý olan Ülke’deki ömrü de uzun olacaktýr.
Sonuç olarak Ramban’a göre mitsvalar tamamen
insanýn iyiliði içindir; zira Tanrý, yarattýklarýný iyi
þeylere layýk kýlmak ister.
Yaþamýnýn tüm günlerinde – The Living Torah’ý
takiben yaptýðýmýz çeviriye göre bu ifade
“gözetme” fiilini tamamlamaktadýr. Ancak ifade
pasukta baþka yere de yerleþtirilebilir: “Bu sayede,
[Tanrý’nýn,] sana emretmekte olduðum tüm hükümlerini ve emirlerini gözetme suretiyle yaþamýnýn tüm
günlerinde Tanrýn Aþem’den çekineceksin.”
Sen, oðlun ve torunun – Tam çeviriyle “… ve
oðlunun oðlu”. “Tanrý’ya sizin tanýk olduðunuz
þekilde tanýk olamamýþ olan yeni nesiller de sizin
bu kurallara sýkýca baðlý olduðunuzu, onlarý
sürekli öðrendiðinizi görüp, Tanrý’ya ve Tora’ya
baðlanacaklar” (Sforno).

Ömrün uzayacaktýr – Tam çeviriyle “günlerin
uzayacaktýr”. Bu, çocuk ve torunlar için de
söylenmiþtir (Daat Mikra). Tora’nýn mitsvalarý,
insana her yönüyle uzun ve sonsuz olan ebedi
yaþamý saðlar (Sforno). Rabenu Behaye’ye göre
pasuktaki “yaþamýnýn tüm günlerinde” ifadesi bu
dünyada, “ömrün uzayacaktýr” ise Gelecek
Dünya’da uzun yaþama hak kazanmayý ifade eder.
Uzun ömür Tanrý’nýn, Kendisi’ne baðlý olanlara
verdiði bir ödül deðil, bu baðlýlýðýn doðal bir sonucudur. Kral Þelomo’nun söylediði gibi: “Tanrý
korkusu [insana] günler ekler” (Miþle 10:27).
3. Süt ve balýn aktýðý Ülke[’de] – “Bol süt veren
çiftlik hayvanlarý yetiþtirmek için otlaklarýn, bal
gibi tatlý meyveler veren aðaçlarýn yetiþmesi için
verimli topraklarýn olduðu Ülke’de”. Ya da
“Ürünleri süt gibi yaðlý ve bal gibi tatlý olan
Ülke’de” (Targum Yonatan). Tora’daki “bal”
sözcüðü daima hurmadan sýzan bal benzeri özü
belirtir (bkz. 8:8).
Çeviri Ýbn Ezra’nýn verdiði ikinci olasýlýða göre
yapýlmýþtýr (ayrýca The Living Torah). Ýlk olasýlýkta ise Ýbn Ezra bu sözlerin p. 1’de geçen “miras
edinmek üzere oraya geçtiðiniz Ülke’de” ifadesini
niteliyor olabileceðini belirtir: “…oraya geçtiðiniz
Ülke’de – … – yani süt ve balýn aktýðý Ülke’de”. Bu
durumda aradaki tüm sözler parantez
niteliðindedir.
Sforno’ya göre anlam þöyledir: “Dinlemelisin
Yisrael – Tanrý’nýn tüm bu mitsvalarýný dinleyip,
onlarý iyice incelemen ve böylece Tanrý’nýn tüm
bunlardaki niyetinin sadece sana iyilik yapmak
olduðunu anlamaya gayret etmen gerekir. Ve
senin için iyi olaný titizlikle yapmalýsýn – zira bu
niyeti anladýktan sonra senin iyiliðin için
olduðunu artýk bildiðin bu mitsvalarý, Tanrý’nýn
Huzuru’nda memnuniyet yaratmak ve kendine
ebedi mutluluðu saðlamak üzere yerine getirmeye
özen göstermelisin. Dahasý bunlarý fazlasýyla
çoðalman için de yapman gerekir; zira Tora’nýn
kanunlarýnýn verdiði hak ve adalet, uyumlu bir
ulus oluþturmaný saðlayacaktýr. Týpký Tanrýn
Aþem’in söylediði gibi: ‘Süt ve balýn aktýðý Ülke’ bu
yüksek amaç uðruna gayretli olanlarýn yaþamasý
için biçilmiþ kaftandýr. Orada sýkýntý çekmeden
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Aþem” þeklinde konuþmasýna raðmen, Tanrý
inancýnýn dile getirildiði bu pasukta kendisini de
halka dâhil etmek için “Tanrýmýz Aþem” demektedir (Ramban).
Bu pasukta Tanrý’nýn [biri iki kez olmak üzere] üç
Ýsmi geçmektedir: A-do-nay (Aþem), E-lo-e-nu
(Elokenu) ve A-do-nay. Ýsimlerin üçü de gereklidir. Eðer sadece “Dinle Yisrael, Aþem Bir’dir”
denseydi, putperest uluslar da kendi inandýklarý
en büyük ilahýn isminin Aþem olduðunu ve bizim
de ondan bahsettiðimizi iddia edebilirlerdi. Bu
nedenle “Elokenu – Tanrýmýz” denmesi þarttýr.
Böylece bahsettiðimizin, özellikle “Tanrýmýz olan
Aþem” olduðunu dile getirmiþ oluruz. Öte yandan
“Dinle Yisrael, Tanrýmýz Aþem Bir’dir” demek de
yeterli deðildir. Zira bu kez de putperest dünya
uluslarý, “Evet, Yisrael’in Tanrýsý Aþem Bir’dir;
ayný þekilde bizim Aþem ismiyle andýðýmýz kendi
ilahýmýz da birdir” diyebilirlerdi – ki bu hâlâ
Aþem’in Bir ve Tek Tanrý oluþunu kusursuz bir
þekilde beyan etmiþ olmak için yeterli deðildir;
zira herkes kendi ilahýnýn kendi ulusu için bir
olduðunu söylerse, ulus sayýsý kadar ilah olur. Bu
nedenle ifade “Dinle Yisrael, Aþem Tanrýmýz, Aþem
Bir’dir” þeklindedir – yani Aþem Yisrael’in
Tanrýsý’dýr ve sadece O ‘Bir’dir. “Bir olan Aþem”
sadece Yisrael’in Tanrýsý’dýr ve Aþem gibi, ‘Bir’
oluþu eksiksiz bir bütün olan, hiçbir bileþeni
olmayan baþka bir varlýk yoktur. Maddi ve
manevi tüm dünyalarda, Aþem’in kusursuz
‘Bir’liðine benzer bir bütünlüðe sahip baþka hiçbir
varlýk yoktur ve bu ‘Bir’lik, gelecekte tüm uluslar
tarafýndan kabul edilip bilinecektir (Rabenu
Beaye; Daat Zekenim).
“Dinle” sözcüðü kesin ve tam bir dikkati ima eder.
Bu, daha ileride Moþe’nin bir konuþmasýnda
açýkça dile getirilmektedir (bkz. 27:9; Talmud –
Berahot 16a). Þema’nýn ilk cümlesi Yahudi
inancýnýn temel beyanýný içerdiðinden, bu cümle
dua sýrasýnda okunurken zihin diðer tüm
düþüncelerden arýndýrýlarak tam bir konsantrasyon saðlanmalýdýr (a.k. 13b). Bu konsantrasyon,
sözcüklerin temel anlamlarýnýn yanýnda þu
düþünceleri de içermelidir: “Þema Yisrael – Dinle
Yisrael – þu temel prensibi dinle, anla ve kabul et
Yisrael; Ado-nay – Her þeyin Efendisi – geçmiþte,
þimdi ve gelecekte daima var olan Aþem; E-loenu – Tanrýmýz’dýr – mevcut tüm güçlerin ve tüm
yeteneklerin Sahibi’dir. Ado-nay – Her þeyin
Efendisi – geçmiþte, þimdi ve gelecekte daima var
olan Aþem; Ehad – ‘Bir’dir – hem Bir’dir, hem

Tek’tir; yeryüzünün, yedi kat göklerin ve evrenin
dört bir yanýnýn Tek Hâkimi O’dur”.
“Bir’dir” sözcüðünü anlamak gerekir. Tanrý’dan
baþka hiçbir baðýmsýz güç yoktur; buna karþýlýk
birbirine zýt görünen farklý güçleri ve yansýmalarý
içinde barýndýrsa bile, Tanrý Bir’dir – bölünmez.
Bazen savaþçý, bazen barýþçý, bazen merhametli,
bazen sert görünse bile, tüm bunlar ayný
Tanrý’nýn farklý yansýmalarýdýr. Putperestler tüm
bunlarýn ayný Tanrý’da birleþmiþ olabileceðini
düþünmedikleri için, her biri için kendilerine
farklý ilahlar uydurmuþlardý. Ancak Tanrý ‘Bir’dir
– farklý yansýmalarýna raðmen Bir Bütün’dür ve
yaptýðý, bize tezat içinde görünen þeylerin hepsi
birbirine içsel bir baðla baðlýdýr. Rabi Gedayla
Schorr bunu bir prizmadan geçen ýþýk demetine
benzetir. Prizmaya ayný tek beyaz ýþýk gelmesine
raðmen, prizmadan çýktýktan sonra bu demet,
farklý renkli ýþýklara bölünür; ama bu farka raðmen hepsi ayný ýþýktýr. Benzer þekilde farklý yansýmalarý olsa da aslýnda, Tanrý ayný Tanrý’dýr. Bu
doðrultuda Þema’nýn ilk cümlesi de farklý bir þekilde deðerlendirilebilir: [Çeþitli vesilelerle vurgulanmýþ olduðu üzere, A-do-nay {Yod-E-Vav-E}
Ýsmi, Tanrý’nýn Merhameti Niteliði’ni simgelerken, E-lo-im O’nun Sert Yargý Niteliði’ni yansýtýr. Böylece] Dinle Yisrael; [hem Merhametli]
A-do-nay [hem de Sert Yargýcýmýz] E-lo-enu,
[birbirine zýt görünse bile, aslýnda] ‘Bir’ [Olan
ve tüm nitelikleri bünyesinde barýndýran]
A-do-nay[’ýn ta Kendisi’dir].
Ehad sözcüðü Alef-Het-Dalet harfleriyle yazýlýr.
Bunlarýn sayýsal deðerleri sýrasýyla 1, 8 ve 4’tür.
Bunlardan 1, Tanrý’nýn Bir ve Tek oluþunu, 8,
fiziksel evrenle yedi kat manevi gökler olmak
üzere toplamda 8 âleme hükmettiðini, 4 ise
evrenin dört bir yanýnda O’nun tek Hâkim Güç
olduðunu ima eder. Kiþi bu cümleyi yüksek sesle
söylemeli ve Ehad sözcüðünü bunlara yoðunlaþtýrmak üzere [özellikle Dalet harfinde] uzatmalýdýr [doðru okunuþta Ehad sözcüðündeki
Dalet harfi, noktasýz yazýldýðý için, Ýngilizce’deki
“the” sözcüðündeki “th” sesine benzer þekilde
dille diþ arasýnda hafifçe telaffuz edilir (bkz.
Bereþit Kitabý baþýnda: Ýbranice Okuma Rehberi)].
Bir Yahudi Þema’nýn ilk cümlesini söylediðinde,
tüm bu noktalara canlý tanýklýk ettiðini beyan
eder. Bu, Tora’nýn metninde, ilk sözcük Þema’nýn
son harfi olan Ayin ile son sözcük Ehad’ýn son
harfi olan Dalet’in diðer harflere göre daha büyük
yazýlmasýyla ima edilmektedir – ki bu iki harf “Ed
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[22. Ýnanç Bildirisi]
4

Dinle Yisrael! Aþem Tanrýmýz’dýr; Aþem ‘Bir’dir!

listesi de bu mantýðý içermektedir: Emirlerin bir
anlamý olmasý için önce bir Emreden’in varlýðý
kabullenilmelidir (Talmud – Berahot 13a).
Þema’nýn üç paragrafý, On Emir’e denk ifadeler
içerdiði için her gün iki kez okunur. Örneðin ilk
cümledeki “Aþem Tanrýmýz’dýr” sözleri On Emir’in
ilkine, “Aþem Bir’dir” sözleri de On Emir’in ikincisine denk gelir. Bunun gibi On Emir’in hepsi, ya
bu ikisi gibi açýk bir þekilde, ya da belirgin bir
baðlantýyla, Þema’nýn üç paragrafýndaki çeþitli
ifadelerle ima edilmektedir [ama bu çalýþmada
bunlara deðinmeyeceðiz] (Talmud Yeruþalmi –
Berahot 1:5).
Þema’nýn ilk cümlesi bir Yahudi çocuðunun
ezbere öðrendiði ilk þeydir ve bir Yahudi,
dünyadan ayrýlmadan önce de bu pasuðu söyleyerek inancýný son nefesinde bile beyan eder.
Böylece Þema, Yahudi bilinci içinde yaþayan bir
Yahudi’ye, yaþamý boyunca eþlik eder.
Þüphesiz, Þema ile ilgili sayfalar dolusu kanuni ve
felsefi bilgi ve açýklama yazýlabilir. Ne yazýk ki, bu
çalýþmada bunu sýnýrlý bir þekilde yapabildiðimiz
için, burada metinsel, kanuni ve felsefi noktalarýn en temel nitelikli olanlarýna deðinmekle
yetineceðiz.
4. Dinle Yisrael! Aþem Tanrýmýz’dýr; Aþem
‘Bir’dir – Aþem – yani dualarda okunduðu þekliyle A-do-nay – yani telaffuz edilmesi yasak olan
Dört Harfli Ýsim (Yod-E-Vav-E) – Tanrý’nýn Özel
Ýsmi’dir (Ýbn Ezra).
Raþi’ye göre bu cümlenin basit çevirisi þöyledir:
“Dinle Yisrael, Tanrýmýz [olan] Aþem, ‘Bir’ Aþem
[olacaktýr]”. Eðer pasuk sadece Aþem’in ‘Bir’
oluþunu vurgulamak istiyor olsaydý sadece “Dinle
Yisrael, Aþem ‘Bir’dir” denmesi yeterli olurdu.
Moþe’nin sözlerindeki “Tanrýmýz Aþem” eklemesi,
Aþem’in ‘Bir’ oluþunun henüz evrensel bir bilgi
sýnýfýnda olmadýðýna iþaret eder. Aþem, þimdilik
sadece Bene-Yisrael’in bilgisi dâhilinde ‘Bir’dir
(Mizrahi; Sifte Hahamim). Oysa Tanrý’nýn gerçekten ‘Bir’ oluþu, sadece evrensel bir kabullenmeyle
gerçekleþecektir. Böylece, Raþi’nin açýklamasýna
göre bu sözlerle kastedilen anlam þudur: “Dinle
Yisrael; þimdilik sadece bizim Tanrýmýz olan [yani
diðer uluslarýn henüz inanmadýðý, inansalar bile
bizim bildiðimiz þekilde bilmediði] Aþem; gelecekte [Maþiah geldikten sonra, herkesin bilip kesin
olarak baðlanacaðý] ‘Bir’ Aþem [=Tek Tanrý] olacaktýr.” Peygamber Tsefanya’nýn ilettiði gibi:

“Çünkü o zaman, halklarý, [açýk ve] berrak bir dille
hep birlikte Aþem’in Ýsmi’yle seslenerek O’na omuz
omuza hizmet edecek hale getireceðim” (Tsefanya
3:9). Benzer þekilde Peygamber Zeharya’nýn
dediði gibi: “Tanrý tüm yeryüzü üzerinde Kral olacak; o gün, hem Aþem ‘Bir’ olacak hem de Ýsmi ‘Bir’
[olacak]” (Zeharya 14:9) (Sifre 31; Raþi). [Yani
“O gün, bugünden farklý olarak, dünyadaki tüm
insanlarýn gözünde Aþem Bir olacak, Ýsmi de Bir
olacak”. Baþka bir deyiþle sorun Tanrý’da deðil,
insanlardadýr. Tanrý bugün de Bir’dir – ama
insanlarýn tümünün düþüncesi bu konuda henüz
yeterli olgunluða ulaþmýþ deðildir.] (Ýbn Ezra).
Alternatif olarak pasuk “Tanrý yeryüzü üzerinde
Bir ve Tek kral olacak” diyor da olabilir (a.k.).
Çevirimiz, pasuðun ortasýndaki “A-do-nay E-loenu” sözlerinin, “Aþem, Tanrýmýz’dýr” þeklinde
baþlý baþýna bir cümlecik oluþturduðu görüþündeki Raþbam ve Sforno’ya göredir: “Þu prensibe
iyice odaklan ve onu özümse: Tüm varoluþu
saðlayan Yaratýcý Aþem, tek baþýna bizim
Tanrýmýz’dýr ve ondan baþkasý yoktur. Ýsteðimizi
elde etme ümidimiz, hiçbir aracý olmadan sadece
O’na yöneliktir. Yaratýcý gücüyle her þeyin
üstünde olmasý açýsýndan, yalnýz O’nun Önünde
eðilmek uygundur. O’na yönelik ibadetimizde bile
hiçbir aracý kabul etmeyiz ve elbette ona bir ortak
koþmayýz. Ve aracýsýz olarak tek ümidimiz olmasý
açýsýndan, sadece ona dua ve ibadet etmek
uygundur. Ve varoluþu tam bir hiçlikten yaratmasýndan dolayý, O’nun varoluþuna benzer baþka
hiçbir varoluþ olmadýðý ve Tanrý’nýn, tüm geçici
ve fani varoluþtan tamamen farklý olduðu, O’nun
varlýðýnýn ne gök cisimlerinin ne de meleklerin
varlýðýyla benzeþtiði açýktýr. Tanrý Kendi
dünyasýnda tek ve benzersizdir.”
Bene-Yisrael için Aþem’in Tek Tanrý olduðunun
kanýtý Sinay daðýnda gerçekleþmiþtir. Eðer baþka
bir tanrý olsaydý, Tanrý, Sinay daðýnda Kendisi’ni
Tek Tanrý olarak tanýttýðý zaman, bu tanrýnýn da
çýkýp buna itiraz etmesi gerekirdi. Ama böyle bir
þey olmamýþtýr (Meam Loez).
Pasuðun ortasýndaki ifade için “Aþem
Tanrýmýz’dýr” ya da “Tanrýmýz, Aþem’dir” anlamlarýnýn her ikisi de mümkündür – yani “Aþem [bu
aþamada, halklar tarafýndan tanýnma ve kabullenilme açýsýndan] yalnýzca bizim Tanrýmýz’dýr” ya
da “Bizim Tanrýmýz Aþem’dir ve baþka bir tanrýmýz
yoktur”. Moþe Devarim kitabýnýn tümü boyunca
halka hitabýnda “Tanrýnýz Aþem” veya “Tanrýn
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duymazdý – ki bu, insanlýk için felaket anlamýna
gelir. Talmud bu doðrultuda, “Tanrý Yetser Ara’yý
yarattý, Tora’yý da ona baharat olarak verdi”
demektedir (Talmud – Kiduþin 30b). Baharat,
yiyeceklere güzel tat vermek, onlarý yemeye en
uygun hale getirmek için kullanýlýr. Dolayýsýyla
Yetser Ara’nýn tüm yozlaþtýrma potansiyeline raðmen, eðer Tora ona baharat olarak kullanýlýrsa,
yani Yetser Ara Tora’nýn rehberliðinde doðru
kanallara yönlendirilirse, o zaman asýl amacý olan
Tanrý hizmetinde rol adýðý için tüm “kötü”lüðünden arýnmýþ olur. Dolayýsýyla Yetser Ara, Tora’nýn
mitsvalarýný yerine getirmekte bir araç olarak
kullanýldýðýnda, örneðin insan yiyip içme ihtiyacýný Tora’nýn belirlediði çerçevede tuttuðunda,
bu zevki Þabat’ý üç zengin öðünle doyurmaya
yönlendirdiðinde, ya da cinsellik dürtüsünü
yozlaþtýrmayýp, onu kurallar dâhilinde eþler
arasýndaki uyum ve sevgiyi pekiþtirmeye ve yeni
nesilleri oluþturma mitsvasýný yerine getirmeye
kanalize ettiðinde, Tanrý’yý “Kötü Dürtüsüyle”
bile sevmiþ olur (Rambam).
[2] Bir açýklamaya göre Tanrý’yý iki dürtüyle
sevmek, Ýyi Dürtü’nün öðütlerini dinleyip, Kötü
Dürtü’nün önerdiklerini reddetmekle olur
(Talmide Rabenu Yona).
Raþi pasukta “tüm kalbinle” denmesine de bir
açýklama getirir: “Kalbin, Tanrý hakkýnda bölünmüþ olmasýn [O’nu kalp bütünlüðüyle sev]” (Sifre
32). Baþka bir deyiþle “Amacý hiç belli olmasa
bile, Tanrý’nýn dünyaya getirdiði herhangi bir
felaket ya da kedere þahit olduðunda O’nun
adaletini sorgulama. Ayný þekilde, kötülerin bu
dünyada mutlu bir þekilde yaþadýðýný, yaptýklarýnýn yanýna kâr kaldýðýný gördüðünde de,
Tanrý’nýn adaletini sorgulama; sevgin tam olsun –
O’nu tüm kalbinle sev” (Maskil Ledavid).
Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi, kiþi, baþýna
gelen güzel þeyleri nasýl memnuniyetle karþýlarsa,
ayný þekilde yaþadýðý kötü þeyleri de memnuniyetle karþýlamakla yükümlüdür (Talmud –
Berahot 54a). Zira Tanrý’nýn yaptýðý her þey – biz
onu anlamasak da, hatta bazen anlamamýzý hiç
mümkün kýlmayacak kadar zorlu ve keder verici
olsa da – mutlaka iyidir.
Tüm canýnla – “Tanrý senin canýný alsa bile (Sifre
31; Talmud – Berahot 54a ve 61b; Raþi; Raþbam);
O’na olan sevgin canýný vermeni gerektirse bile
[yani Kiduþ Aþem mitsvasýný yerine getirmek
üzere {günah iþlemektense ölümü tercih etmeni
gerektiren bir durumda} canýný vermen gereki-

yorsa bile (Mizrahi; bkz. Vayikra 22:32 açk.)] tüm
arzu, özlem ve tutkularýnla O’nu sev (Daat Mikra).”
Talmud, Rabi Akiva’nýn zamanýnda (yaklaþýk MS
135) Roma yönetiminin Yahudiler’e Tora öðrenimini yasakladýðýný aktarýr. Buna raðmen Rabi
Akiva aleni bir þekilde büyük kalabalýklar
toplayýp Tora öðretmekteydi. Sonuç olarak
Romalýlar onu tutukladýlar ve idama mahkûm
ettiler. Ýdam vakti geldiðinde Þema söyleme
zamanýydý. Cellâtlar onu bir direðe baðlamýþlar,
bedenini demir taraklarla lime lime ediyorlardý.
Rabi Akiva ise Þema söylemek için konsantrasyonunu saðlamaya baþladý. Orada bulunan öðrencileri “Rabi” dediler. “Böyle bir durumdayken meditasyonu bir kenara býrakamaz mýsýnýz?”
Rabi Akiva cevap verdi: “Hayatým boyunca bu
pasuk bana sýkýntý veriyordu: ‘Tanrý’yý tüm canýnla sevmelisin’ – canýný alsa bile! Hep, ‘bu mitsvayý
yerine getirme fýrsatý ne zaman elime geçecek?’
diyordum. Ýþte; þimdi bu fýrsat varken onu kullanmayayým mý?!”
Ardýndan Rabi Akiva Þema’yý söylemeye baþladý
ve “Ehad – [Aþem] Bir’dir” sözcüðünü konsantrasyonla uzattý ve Ehad sözcüðünde caný
bedenini terk etti. O sýrada göksel bir Ses beyanda bulundu: “Ne mutlu sana Rabi Akiva, ki
canýn bedeninden ‘Bir’ sözcüðüyle ayrýldý!”
Yüksek hizmet melekleri Tanrý’ya sordular:
“Tora’ya bu kadar baðlý ve hâkim birine layýk
gördüðün ödül bu mu?!” [Tanrý asýl ödülün ebedi
yaþam olduðunu söyledi ve] Göksel bir Ses
beyanda bulundu. “Ne mutlu sana Rabi Akiva, ki
Gelecek Dünya’ya davetlisin!” (Talmud – Berahot
61b).
Tüm varlýðýnla – “Tanrý’yý tüm maddi varlýðýnla,
tüm servetinle sevmelisin. Tanrý sevgisi sana tüm
servetini kaybettirecekse bile bu sevgiden
vazgeçmemelisin.” Ýbranice Meodeha. Sözcüðün
kökü “Meod – Çok”tur. Ýnsanýn doðal eðilimi,
sürekli daha çok servet edinme yönünde
olduðundan, servet için Meod sözcüðü kullanýlmýþtýr (Sifre 32; Talmud – Berahot 54a; Beer
Mayim Hayim). Ýlk bakýþta akla, “‘tüm canýnla
sevmelisin’ dendiðine göre, ‘tüm varlýðýnla
sevmelisin’ denmesine ne gerek var? Can, maldan
üstün deðil midir?” sorusu gelebilir. Ancak acý bir
gerçek vardýr: Evet, bazý insanlar için mallarý,
canlarýndan bile deðerlidir. Tora iþte her türlü
kiþiye seslenmektedir: “Tanrý’yý tüm canýnla
sevmelisin. Ve eðer malýn canýndan deðerliyse
bile Tanrý’ya olan sevgini servetine olan
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Tanrýn Aþem’i tüm kalbinle, tüm canýnla ve tüm varlýðýnla sev.

– Þahit” sözcüðünü oluþturur [ancak elbette
Tora’da hiçbir þeyin tek sebebi ve tek amacý
olmadýðý gibi, burada da bu büyük yazýlý harflerin
baþka mesajlarý da vardýr] (Rokeah; Kol Bo).
Tüm bunlarýn kalpte kabullenilmesi, Tora’nýn
“tüm kalple ibadet/hizmet etmek” (11:13) olarak
tanýmladýðý “kalpte ibadetin” öðelerinden biridir.
Buna baðlý olarak Moþe “Dinle Yisrael” demiþtir.
Zira “dinlemek” bir yandan kulaðýn bir þeyi
iþitmesi anlamýna gelirken, ayný zamanda bir
þeyin kalpten özümsenip benimsenmesini belirtir.
Böylece bu pasukta söylenenleri sadece aðýzdan
çýkarýlan sözler olarak býrakmayýp, anlamlarý
üzerine de yoðunlaþmak gerekir. Öte yandan bir
kiþinin bunu gerçekten yapýp yapmadýðý, yani
aðzýndan çýkan sözleri ayný zamanda kalbinde de
benimseyip benimsemediði kimse tarafýndan
bilinemez. Bu nedenle pasukta büyük yazýlan
Ayin ve Dalet harflerinin oluþturduðu “Ed –
Þahit” sözcüðü, Tanrý’nýn bu dünyada olan biten
her þeye – ve bunlarýn içinde, bir kiþinin bu sözleri içtenlikle söyleyip söylemediðine – Þahit
olduðunu hatýrlatýr. Bu nedenle, ilk pasuðun
gerçek bir konsantrasyonla söylenmesi önem
taþýr. Hahamlarýmýz, Gan Eden’in, düþünce, söz
ve davranýþlarýyla Tanrý’nýn ‘Bir’liðine tanýklýk
edenler için yaratýldýðýný öðretirler. Buna istinaden, Yaratýlýþ’ý anlatan Bereþit peraþasýnda
“Gan – Bahçe” sözcüðü toplam 13 kez geçmektedir – ki bu, “Ehad – Bir” sözcüðünün
Gematriya’ya göre sayýsal deðeridir. Buna karþýlýk
bu peraþanýn içinde “Eþ – Ateþ” sözcüðü de tam
13 kez geçmektedir – ki böylece, Tanrý’nýn
‘Bir’liðine tanýklýk edenlerin, Geinom’daki ateþten
kurtulacaklarý ima edilmektedir (Rabenu Behaye).
“Ehad – Bir” sözcüðü ile “Aher – Baþka” sözcüðü
arasýndaki tek fark, ilkinin son harfinin Dalet,
ikincisinin son harfininse Reþ olmasýdýr. Ýbrani
alfabesine (Alef-Bet) aþina olanlar bu iki harfin
þekil itibariyle çok benzeþtiðini bilirler. Ýki
sözcüðü sýrf bu benzerlik nedeniyle karýþtýrmak,
ciddi hataya sebep olacaktýr. [Pasukta “Bir” yerine “baþka” dendiðini düþünün!] Dolayýsýyla,
belki de Dalet harfinin diðer harflere göre büyük
yazýlmasýnýn bir amacý da karýþýklýðýn önüne
geçmektir (Baal Aturim). Buna karþýlýk, “Baþka
(Aher) herhangi bir güce [ya da: tanrýya] eðilmeyeceksin” (Þemot 34:14) emrindeki Aher sözcüðünün sonundaki Reþ harfi de diðer harflere göre
büyük yazýlmýþtýr – zira orada da yanlýþlýkla Aher
yerine Ehad denmesi de berbat bir sonuç verir.
[O Pasukta “baþka” yerine “bir” dendiðini
düþünün!]. (Meam Loez).

Dua sýrasýnda, Þema okunurken, bu pasukla ikinci pasuk arasýnda, sessiz bir þekilde “Baruh Þem
Kevod Malhuto Leolam Vaed – [Tanrý’nýn]
Onurlu Krallýðýnýn Ýsmi Sonsuza Kadar Mübarektir”
cümlesi söylenir. Yaakov Avinu bu cümleyi
Þema’nýn ardýndan söylemiþtir (bkz. Bereþit 49:1
açk., Baþýnýza gelecekleri k.b.). Midraþ da,
Moþe’nin, Tanrý katýna çýktýðý zaman bu cümleyi
meleklerden duyduðunu belirtir. Ancak yine de
Moþe bunu Tora’ya yazmamýþtýr. Dua sýrasýnda bu
cümle Yaakov’un onuruna okunur, ama Tora’da
yazýlý olmadýðý için bu sessizce yapýlýr (Talmud –
Pesahim 56a). Bu konudaki tek istisna Yom
Kipur’dur. Bu gün içinde Yahudiler yeme-içme
gibi fizikselliðe dayalý þeylerden uzak durup gün
boyunca Tanrý’ya dua ettikleri için meleklerle eþ
düzeye ulaþýrlar ve böylece Yom Kipur’daki
dualarda Baruh Þem cümlesi de yüksek sesle
söylenir (Rabenu Behaye).
Aþem’in, tüm mevcudiyeti yaratmýþ, her þeyin
Efendisi, hiçbir ortaðý olmayan ‘Bir’ ve Tek Tanrý
olduðuna inanmak Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 172 (Sefer Ahinuh).
œ

Aavat Aþem - “Tanrý Sevgisi”.

5. Tüm kalbinle – “Tüm düþüncelerinle” (Daat
Mikra). Ýbn Ezra’ya göre “kalp” zekâ ve bilinci,
“can” ise arzularýn merkezini tanýmlar. Ramban
ise bunun tam aksi görüþtedir. Ona göre “kalp”
arzularýn merkezi, “can” ise bilinçtir.
Ýbranice Behol Levaveha. “Kalbin” sözcüðü normal þartlarda Libeha’dýr; burada ise fazladan bir
Bet harfi içeren, yani iki Bet harfiyle yazýlan
Levaveha
sözcüðü
kullanýlmýþtýr
(Sifte
Hahamim). Bu kullanýmla, insanýn kalbinden
kaynaklanan iki dürtüye – “Yetser Atov – Ýyi
Dürtü” ve “Yetser Ara – Kötü Dürtü” – gönderme
yapýlmaktadýr. Raþi buna göre açýklar: Tanrý’yý
her iki dürtünle sevmelisin (Sifre 32; Talmud –
Berahot 54a). Bu iki þekilde açýklanabilir:
[1] Yetser Ara her ne kadar “kötü dürtü” olarak
çevrilse de temelde “kötü” deðildir. Daha genel
baðlamda Yetser Ara, insanýn fiziksel dünyadan
zevk alma yönündeki dürtüsüdür. Bu dürtü genel
olarak insaný günaha sürükleme özelliði taþýyabildiði için “kötü” olarak adlandýrýlýr. Yine de bu
mutlak bir kötülük deðildir. Ne de olsa insan
fiziksel bileþeni kuvvetli olan bir varlýktýr ve bu
fiziksel dünyada varlýðýný sürdürebilmesi için
fiziksel ihtiyaçlarýný gidermek zorundadýr. Eðer
Yetser Ara olmasaydý, insan, yemek, içmek, çoðalmak gibi temel insani gereklilikler için bir istek
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hizmete engel oluyorsa, onlarý bir kenara býrakýr,
[7] insanlarý Tanrý’nýn yoluna getirmeye gayret
eder, [9] baþýna gelen hiçbir felaket onu Tanrý’ya
hizmetten alýkoymaya yetmez ve [10] Tanrý’ya
ödül beklentisiyle deðil, sadece O’na olan
sevgisinden dolayý hizmet eder (Meam Loez).
Hahamlarýmýz, Tanrý’yý “kalp bütünlüðüyle sevmenin”, Avraam Avinu’ya denk geldiðini
belirtirler; çünkü Avraam Tanrý’yý tüm kalbiyle
sevmiþ, çok sayýda insanýn kalbini de Tanrý’ya
yaklaþtýrmýþtýr (bkz. Bereþit 12:5 açk.). Tanrý’yý
“tüm canla sevmek”, Tanrý’nýn emri uðruna
canýný feda etmeye hazýr olan Yitshak Avinu’ya
denktir (bkz. Bereþit Perek 22). Tanrý’yý “tüm
varlýkla sevme” ifadesi ise tüm mal varlýðýndan,
hatta çocuklarýndan (bkz. Bereþit 28:22 açk.)
onda birlik payý Tanrý’ya adamýþ olan Yaakov
Avinu’ya denk gelir (Rabenu Behaye).
Tanrý’yý sevme mitsvasý “Aavat Aþem – Aþem
Sevgisi” þeklinde anýlýr ve Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 173 (Sefer Ahinuh).
6. Sana bugün emretmekte olduðum – Emirler
Tanrý’ya aittir ve Moþe bunlarý O’nun Adýna
emretmektedir.
Tanrý’nýn bu sözleri “bugün” emrettiði söylenemez; zira Tora’nýn veriliþinden Moþe’nin bu
konuþmasýna kadar kýrk yýla yakýn bir süre
geçmiþtir ve Moþe Tora’yý bu süre zarfýnda
devamlý olarak öðretmiþtir. Dolayýsýyla “bugün”
demesi baþka bir mesaj içermektedir: Tora daima
sanki “bugün” verilmiþ gibi hep ayný ilgi, heyecan
ve hevesle öðrenilmelidir (Kitsur Mizrahi; Sifte
Hahamim). Tora’nýn sözleri insanlarýn artýk pek
önem vermedikleri eskide kalmýþ bir ferman,
bayat ve modasý geçmiþ birer dogma deðil, aksine
herkesin öðrenmek için koþtuðu yepyeni bir
öðreti olarak görülmelidir (Sifre 33; Raþi).
Gereken çabayý gösteren bir kiþi Tora ve
mitsvalar konusunda daima yenilikler, yeni bakýþ
açýlarý bulacaktýr ve bu, bir insanýn Tora’dan
býkmayýp mitsvalarýn uygulamasýný sýkýcý bir
alýþkanlýk olarak görmemesinin garantisidir.
Anahtar sözcük “çaba”dýr – samimi bir çaba.
Bu sözler – Tora’nýn tüm sözleri (Ýbn Ezra).
Alternatif olarak “Tanrý’ya yönelik sevgi ve

O’nun Bir’liði hakkýndaki bilgi, kalbine sabit bir
þekilde kazýlý olsun” (Rabenu Behaye).
Kalbinin üzerinde [sabit] kalmalýdýr – Tam
çeviriyle “… kalbinin üzerinde olsunlar”. Tora’nýn
sözlerinin “kalbin üzerinde” olmasý, bu sözleri
duygusal olarak da özümsemek, sürekli olarak
onlarýn üzerinde düþünmek anlamýna gelir. Bu,
önceki pasukta belirtilen “sevgi”nin ifadesidir;
çünkü kiþi Tora’nýn sözlerini sürekli gözden
geçirip onlar üzerinde düþündüðü zaman Tanrý
hakkýnda bilinç sahibi olur ve O’nun yollarýna
kenetlenir (Sifre 33; Raþi; Sefer Zikaron; Gur
Arye). Bunun yanýnda kiþi, tüm eylemlerini de bu
pasuklarda gösterilen hedeflere yönlendirmelidir
(Sforno).
Buradan bir prensip öðrenilir: Her þeyin
temelinde, kalpteki niyet vardýr. Buna baðlý
olarak bir kural türer: “Dinle Yisrael!” sözleri,
Þema söyleyen birinin, aðzýndan çýkan sözleri
kulaklarýna duyurmasý gerektiðini öðretir. Yani
kiþi bu sözleri “dinleme” mitsvasýný yerine
getirmek için, onu duyacaðý þekilde okumalýdýr.
Ancak bu yapýlmamýþsa ve Þema sessizce
okunmuþsa, yükümlülük [buradaki prensip
doðrultusunda] yine de yerine getirilmiþ sayýlýr
(Talmud – Berahot 15a).
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Sana bugün emretmekte olduðum bu sözler, kalbinin üzerinde [sabit] kalmalýdýr.

baðlýlýðýndan üstün tutmalýsýn!” (Sifre 32; Talmud
– Berahot 61b; Raþi; Devek Tov).
Baþkalarý Meod sözcüðünün gerçek anlamýndan
yola çýkarak, ifadeyi “Tanrýn’ý, çok çok
sevmelisin” þeklinde anlarlar (Ýbn Ezra). Sonuç
olarak pasuk Tanrý’ya yönelik çok kuvvetli ve
kalp bütünlüðüyle duyulan bir sevgiyi geliþtirmeyi
emretmektedir (a.k.).
Meodeha sözcüðü, farklý bir bakýþla, “Mida –
Ölçü” sözcüðüyle baðlantýlý görülebilir. Bu
durumda ifade þu anlamda olacaktýr: “Tanrý sana
hangi ölçüyle karþýlýk verirse versin – ister
iyilikle, ister cezayla – yine de O’nu sevmelisin”
(Talmud – Berahot 54a; Raþi).

ötesinde, sevgisinin hedefi uðruna büyük
fedakârlýklara hazýrdýr] (Raþi).” Buradaki “O’nun
sözlerini O’na olan sevgin dolayýsýyla yerine
getir” sözleri, Tanrý’ya karþý sadece sevgi
“hissetmenin” yeterli olmadýðýný, bu sevginin,
O’nun emirlerini sevgiyle “uygulama” þeklinde
ifade bulmasý gerektiðini ortaya koymaktadýr
(Beer Mayim Hayim).
Bu emir bir soruyu doðurmaktadýr. Sevgi bir
duygu olduðuna göre, nasýl emredilebilir? Ýnsan
zorla sevgi duyabilir mi? Tora bu sorunun cevabýný sýradaki pasuklarda Yahudiler’in Tora’yý
düþünmeleri, onu öðrenip incelemeleri ve öðretmeleri gerektiðini söyleyerek açýklamaktadýr. Bir
insan Tanrý’nýn büyük ve harikulade eylem ve
yaratýþlarý üzerinde derinlemesine düþündüðü ve
bunlarda O’nun mukayese edilemez ve sonsuz
Bilgeliði’ni gördüðü zaman, bu otomatik olarak
onun içinde Tanrý’ya yönelik bir hayranlýk ve
sevgi, O’nu daha iyi tanýmak için derin bir
tutku uyandýracaktýr (Rambam).

Sev – “O’nun hoþuna gideceðini bildiðin þeyleri
yapmaktan mutluluk duy; zira bundan daha
þerefli bir amaç yoktur” (Sforno). Sforno’nun bu
tanýmýndan, “sevgi” kavramýnýn da ne olduðunu
öðrenmekteyiz. Sevgi, sevileni memnun eden
davranýþlarda bulunmaktan samimi ve gerçek bir
mutluluk duymakla ölçülür. Bu davranýþlarda
kiþinin doðrudan bir çýkarý olmadýðý zaman
sevgi daha da büyük bir nitelik kazanýr.
Hahamlarýmýz’ýn dedikleri gibi: “Ýnsan Tora’yý,
baþkalarýnýn gözünde bilge olarak deðer kazanmak, önemli mevkiler elde etmek, uzun ömre
hak kazanmak, Gelecek Dünya’ya layýk olmak
gibi çýkarlar için deðil, sadece ve sadece Tanrý’ya
olan sevgisinden dolayý öðrenmelidir” (Sifre,
Ekev). Moþe halka çeþitli vesilelerle, mitsva
uygulamasýnýn güzel sonuçlara, uzun ömre vs.
hak kazandýracaðýný söylemiþ olsa da (ör. 4:1,
4:40) amacý bunlarý Tora’ya baðlýlýk konusunda
birer motivasyon kaynaðý ve hedef olarak
tanýmlamak deðil, aksine Tora’ya baðlý kalýnmadýðý takdirde nelerin riske atýldýðýný
vurgulamaktýr (Ramban).

Talmud bu emrin ayný zamanda Tanrý’yý
“sevdirmeyi” de içerdiðini öðretir. Kiþi Tora’yý
okuyup öðrendiðinde, Tora öðretmenleri olan
Hahamlar’a saygý gösterip onlarý onurlandýrdýðýnda, Tora’ya verdiði önemi ve Tanrý’ya yönelik
sevgisini ortaya koymuþ olur. Ayný kiþi gündelik
iþlerinde de insanlara örnek teþkil eder bir
davranýþ içindeyse, iþ iliþkilerinde titizlik
düzeyinde dürüstse, konuþma tarzý hoþ, nazik ve
sakinse, onu gören insanlar güzel davranýþlarýný
Tora’ya ve Tanrý’ya baðlý olmasýyla iliþkili
görecekler “Filanca kiþi Tora öðrenmiþ; bakýn
tarzý ne kadar hoþ, yaptýklarý ne kadar tatlý”
diyeceklerdir – ki bu, insanlar içinde Tanrý’ya
yönelik sevginin artmasýnda rol oynadýðý gibi,
ayný zamanda büyük bir Kiduþ Aþem’dir (Talmud
– Yoma 86a).

Alternatif olarak “O’nu sevmekle yükümlüsün,
zira baþka Tanrýn yok” (Ýbn Ezra). “Tanrý ‘Bir’
olduðu için, sevgini baþkalarýna bölme” (Daat
Mikra). “O’nun sözlerini O’na olan sevgin
dolayýsýyla yerine getir. Bir þeyi korkudan yapanla
sevgiyle yapan arasýnda fark vardýr. Efendisine
korku nedeniyle hizmet eden kiþi, efendisi
biraz fazla yük verdi mi, isyan edip çeker gider.
[Ama sevgiyle hizmet eden kiþi, Efendisi’nin de
kendisine sevgi duyduðunu bildiði için, kendisine
zor gelse bile baðlýlýðýný daima sürdürmenin

Bir kiþinin Tanrý’yý gerçekten sevdiðini gösteren
on nokta vardýr: Böyle bir insan [1] Tora’yý ve
onu öðrenenleri sever, [2] her türlü dünyevi
zevke sahip olsa bile bunlarýn hiçbiri, ona
Tanrý’ya hizmet kadar memnuniyet vermez, [3]
Tanrý’dan nefret edenlere ýsýnamaz, Tanrý’yý
sevenleri sever, [4] tüm dünyevi bereket Tanrý’ya
hizmetin getirdiði neþenin yanýnda zayýf kalýr, [5]
bir mitsvayý yerine getirmek ne kadar çaba
gerektirirse gerektirsin, bu onun için bir engel
teþkil etmez, [6] þahsi meþgaleleri Tanrý’ya
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daha çok uygulamaya yönelik kýsa ve öz, ama
sürekli tekrarlanan öðrenimi belirtir. 11:19’daki
Velimadtem ise Tora öðrenimi konusunda
uzmanlaþmayý kasteder.
Kral Þelomo þöyle demiþtir: “Bilgeliðe ‘kýz kardeþimsin sen’ de” (Miþle 7:4). Tora öyle bir þekilde
özümsenmelidir ki, kiþi kýzkardeþine nasýl aþinaysa, aralarýnda hiçbir resmiyet yoksa, Tora da
onun için ayný doðallýkta bir bilgi halini almalýdýr
(Metsudat Tsiyon o.a.).
Buradaki Veþinantam sözcüðü aslýnda fazladan
bir Nun harfi içermektedir; zira sadece öðretme
ve tekrarlama anlamý vermek için Veþanitem
demek yeterli olurdu. Hahamlarýmýz fazla kullanýlan Nun harfinin, sözcüðün anlamýna ekleme
amacýnda olduðunu belirtirler. Öyleyse sözcüðün
temelinde “iki” sayýsý varsa, fazla kullaným bu
sayýnýn ötesini, yani “üç” sayýsýný ima etmektedir.
Bu nedenle, Hahamlarýmýz insanýn Tora öðrenimini üçe ayýrmasý gerektiði prensibini bu sözcüðe
baðlarlar. Tora öðrenimi üç sahaya ayrýlmalýdýr:
[1] “Mikra – Metin [=Tanah]”, [2] Miþna ve [3]
Talmud (Talmud – Kiduþin 30a). Ýnsan Tora’yý
ancak bu þekilde iyi ve doðru bir þekilde
öðrenebilir. Bunlarýn birinin eksik olmasý, bilgiyi
eksik ve yanýltýcý almak anlamýna gelecektir. Bu
doðrultuda Hahamlarýmýz herkesin bu gerekliliði
yerine getirmesi için günlük dualara hem
Tanah’tan hem Miþna’dan hem de Talmud’dan
parçalar yerleþtirmiþlerdir. Kiþi bunlarý anlayarak
okuduðu takdirde, bu gerekliliði asgari düzeyde
de olsa yerine getirmiþ olur. Ancak ideal, bunun
ötesine geçmek ve bunun yanýnda, her gün yeni
bölümleri iyice tekrarlayarak öðrenmek ve
çocuklarýna öðretmektir.
Önce de belirtildiði gibi, bir babanýn oðluna Tora
öðretme yükümlülüðü, torunlarýna öðretmeyi de
kapsar (bkz. 4:9 açk.). Bunun ötesinde, ayný
mitsva bir kiþinin þahsen de Tora öðrenmesini
gerektirir – zira bir baba Tora öðrenmezse, oðluna
ve torununa Tora’yý nasýl öðretebilir? (Ramban).
Tora’yý öðrenme ve öðretme emri, Tora’nýn 613
mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase No. 174 (Sefer
Ahinuh). Kiþi ölümüne kadar Tora öðrenmekle
yükümlüdür. Pasukta söylendiði gibi: “Hayatýnýn
tüm günlerinde sakýn kalbinden ayrýlmasýnlar” (4:9).
Zengin ya da fakir, saðlýklý ya da saðlýðý bozuk
olsun, her Yahudi erkek Tora öðreniminden

sorumludur. Kapý kapý dolaþan bir fakir bile, hatta
çoluk çocuk sahibiyse bile, gece ve gündüz Tora
öðrenimi için sabit vakitler belirlemelidir.
Pasukta söylendiði gibi: “Sabah ve akþam ona
yoðunlaþmalýsýn” (Yeoþua 1:8). Talmud, insan
öldükten sonra kendisine sorulacak sorulardan
birinin “Tora için vakitler sabitledin mi?”
olduðunu öðretir. Bu emir doðrultusunda,
dünyanýn her yerindeki Yahudi cemaatlerinde
yeþiva ya da sinagoglarda her gün sabit merkezi
dersler düzenlenir ve bu sayede bu emir toplu ya
da bireysel olarak yerine getirilir. Genel bir kural
olarak, her Yahudi cemaatinde çocuklara Tora
öðreten eðitim kurumlarý ya da eðitmenler
olmalýdýr. Bu konudaki sorumluluk cemaat yönetimine aittir. Yahudi devamlýlýðý Tora öðrenimine
baðlýdýr (Sefer Ahinuh).
Yattýðýnda ve kalktýðýnda – Bu her yatýþta ve her
kalkýþta Þema söylemek gerektiði anlamýna
gelmez. Bahsedilen, insanlarýn sabahlarý genelde
yataklarýndan kalktýklarý saatlerde ve akþamlarý
genelde yattýklarý saatlerde Þema söylenmesi
gerektiðidir [Sifre 34’te anlamýn böyle olmasý
gerektiði analitik bir yaklaþýmla kanýtlanmaktadýr; ancak biraz ayrýntýlý olduðu için bunu burada aktarmýyoruz] (Raþi).
Her gün sabah ve akþam Þema söyleme emri
Tora’nýn 613 mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase
No. 175. Ýnsan fiziksel yaný aðýr basan bir varlýk
olduðu için, dünyanýn boþ ama çekici etkenlerinden etkilenebilir. Bu nedenle Tanrý, insanýn
günahtan korunmasý için sürekli olarak bu
dünyanýn bir Kralý olduðunu kendisine hatýrlatmasýný istemiþ, bu doðrultuda Yahudi inancýnýn
temeli olan Þema’nýn her sabah ve her akþam
söylenmesini emretmiþtir. Böylece sabah vakti
Tanrý’nýn Bir ve Tek Egemen olduðunu kendisine
hatýrlatan biri, gün boyu düþünce ve hareketlerine, nerelere gidip nerelere gitmeyeceðine,
nelere bakýp nelere bakmayacaðýna daha büyük
özenle yaklaþacaktýr. Gece de bu düþünceyle
yataða gitmesi, ona gece içinde kutsal olmayan
düþünceler dolayýsýyla oluþabilecek kirlilikten
koruyacaktýr [– ki bu nedenle, bir kiþi akþam
duasý çerçevesinde Þema’yý okumuþ olmasýna raðmen, uyumak üzere yatmadan önce tekrar Þema
söylemelidir. Buna “Keriat Þema Þeal Amita –
Yatakta {oturarak} Okunan Þema” adý verilir]
(Sefer Ahinuh).
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Onlarý oðullarýna öðret; evinde oturduðunda, yolda yürüdüðün sýrada, yattýðýnda ve
kalktýðýnda onlardan bahset.
7. Oðullarýna – Bir insanýn Tora’ya yönelik
baðlýlýðýnýn en önemli göstergelerinden biri,
çocuklarýnýn Tora öðrenimine verdiði önceliktir.
Tora burada “çocuklarýna” deðil, özellikle
“oðullarýna” demektedir; bu da Tora öðrenimi
yükümlülüðünün sadece erkekler için geçerli
olduðunu gösterir. Buna baðlý olarak her Yahudi
erkek, yaþamýnýn her gününde Tora öðrenmekle
yükümlüdür.
{Kadýnlar için Tora öðrenimi, erkeklerde olduðu
gibi her gün belirli bir vakti ayýrmayý gerektirecek
bir yükümlülük deðildir. Ancak þüphesiz, kadýnlar da en azýndan, yükümlü olduklarý mitsvalarýn
nasýl uygulanacaðýný bilebilmek için, bu konudaki kurallarý öðrenmekle yükümlüdürler.
Kadýnlarýn mitsva yükümlülüðü açýsýndan erkeklerden en önemli farký, zamana baðlý olan “yap”
þeklindeki mitsvalarýn büyük çoðunluðundan
muaf olmalarýdýr. Buna karþýlýk kadýnlar Tora’nýn
tüm yasaklarýndan [yani “yapma” þeklindeki
emirlerinden] sorumludurlar [Bu konuda üç istisna vardýr: Kadýnlar favorileri kesmeyi (Vayikra
19:27), sakalýn köþelerini kazýmayý (a.y.) ve bir
Koen’in ölü nedeniyle tame olmasýný (Vayikra
21:1) yasaklayan yasaklardan muaftýrlar].
Bunlarýn yanýnda, zamana baðlý olmayan “yap”
þeklindeki her emir de kadýnlarý baðlar (Talmud –
Kiduþin 29a). Sonuç olarak kadýnlar yükümlü
olduklarý tüm mitsvalarýn nasýl yerine getirileceði, yasaklarý çiðnememek için nelere dikkat
etmeleri gerektiði gibi konularý bilmek için bunlara dair kurallarý öðrenmekle yükümlüdürler.}
Hahamlarýmýz bu pasukta çoðul ifadeyle
“oðullarýna” denmesi üzerinde dururlar. Tora
genel olarak bir babanýn kendi oðluna Tora
öðretmesinden bahsettiðinde tekil ifade kullanýr
(ör. Þemot 13:8). Bunun olasý bir sebebi, bir
kerede sadece bir oðla öðretmenin daha mantýklý
olmasýdýr; ne de olsa yaþ farký nedeniyle düzey
farký da söz konusudur. Öyleyse buradaki
“oðullarýna” sözcüðü toplu bir öðrenimi ifade
etmektedir. Bundan yola çýkarak Hahamlarýmýz,
bu emirle ayný zamanda Tora öðretmenlerine –
yani Hahamlar’a – seslenildiði sonucunu çýkarýrlar. Böylece “oðullar”, öðrencileri belirtir.
Buradan da, Tora öðrencilerinin, Tora
otoritelerinin “oðullarý” olarak addedildikleri
öðrenilmektedir (Sifre 34; Raþi; Gur Arye).
Bunun en güzel örneði, Bene-Yisrael’e “Siz
Tanrýnýz Aþem’in çocuklarýsýnýz” (14:1) denme-

sidir; zira Baþöðretmen Tanrý, Tora’yý BeneYisrael’e öðretmiþtir. Benzer þekilde peygamberlerin öðrencileri de “peygamberlerin oðullarý”
olarak adlandýrýlýr (bkz. Melahim II 2:3). Kral
Hizkiyau da Bene-Yisrael’e Tora öðrettiði için
onlara “oðullarým” diye hitap etmiþtir (Divre
Ayamim II 29:11).
Biraz daha derine inilebilir. Burada “oðullarýna”
denmesindeki tek amaç Tora uzmanlarýna Tora’yý
“öðrencilere” öðretmelerini emretmek olsaydý bu
sözcüðü hiç kullanmaya gerek yoktu. Sadece
“öðretin” denmesi yeterli olurdu – öðrenimin
hedef kitlesinin “öðrenciler” olduðu zaten bellidir. Ama buna raðmen “oðullarýna” dendiðine
göre burada Hahamlar’a yönelik ek bir mesaj
vardýr. Öðrenciler, öðretmenlerinin “çocuklarý”
olarak kabul edildiklerine göre, Hahamlar’ýn da
öðrencilerine onlarýn biyolojik babasýymýþ gibi
davranmasý gerekir. Bunun bir örneði, Peygamber
Eliyau ile onun öðrencisi Peygamber Eliþa’dýr.
Nitekim aralarýndaki bu iliþki nedeniyle, Eliyau
ateþten bir araba ile göklere yükseldiðinde Eliþa
ona “Baba! Baba!” diye seslenmiþtir (Melahim II
2.12). Bir öðretmenin, öðrencisinin “babasý”
olarak addedildiði, daha önce Bamidbar 3:1’de
öðrenilmiþti (bkz. o.a.). Uygulamada bir Tora
otoritesi hem kendi oðluna hem baþkalarýna ders
veremediði takdirde, oðlu önceliklidir (Yad –
Talmud Tora 1:2).
Öðret – Kullanýlan sözcük, Veþinantam’dýr.
Normal þartlarda “öðretmek” Lamad köküyle çekilen bir fiildir (ör. aþaðýda 11:19, Velimadtem).
Burada kullanýlan sözcüðün kökü “Þanan –
Keskinleþtirmek”tir [örneðin “Hitse Gibor
Þenunim – Kahramanýn Oklarý Keskindir” (Teilim
120:4)]. Dolayýsýyla alelade bir bilgi aktarýmýndan deðil, saðlam ve köklü bir öðrenimden
bahsedilmektedir (Mizrahi; Sifte Hahamim). Bu
fiil ayný zamanda “Þenayim – Ýki” ve “Þen – Diþ”
ile baðlantýlýdýr. “Ýki” sayýsý tekrarý belirtir; diþ de
hem keskindir hem de yiyeceði çiðneyip iyice
öðütmeye yarar. Böylece öðrenim sürekli tekrarlanmalý, enine boyuna tartýþýlmalý, kural ve prensipler mantýðýn gerektirdiði noktalarla iyice
berraklaþtýrýlarak (Sforno) anlaþýlmayan nokta
býrakýlmamalý, her türlü pürüzden arýndýrýlarak
“keskinleþtirilmelidir” (Raþbam). Öyle ki kiþinin
dili, Tora hakkýnda bir soruyla karþýlaþtýðýnda,
aðzýnda gevelemeden hemen cevap verebilecek
keskinliðe ulaþmalýdýr (Sifre 34; Talmud – Kiduþin
30a; Raþi). Her durumda, Veþinantam sözcüðü
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edilmiþ bir iplikle, belirli kurallara göre kapatýlýp
dikilirler. Kutucuklarda Retsuot adý verilen deri
þeritlerin geçirildiði bir boþluk vardýr ve deri þerit
geçirildikten sonra baþ tefilini için Dalet, kol tefilini için Yod þeklinde düðümler atýlýr. Baþ tefilininin
kutucuðunun üstünde kabartma olarak yer alan
Þin harfiyle birlikte bu üç harf, Tanrý’nýn Ýsimleri’nden biri olan Þa-da-y sözcüðünü oluþturur.
Tefilinin hem kutucuklarý hem de deri þeritleri
siyah renkte olmalý, hiç beyazlýk görülmemelidir.
Bunun gibi, tefilinle ilgili, daha birçok uzmanlýk
gerektiren kural vardýr. Bu nedenle tefilin satýn
alýnýrken ucuzluða gidip risk almaktansa, güvenilir yerlere biraz daha fazla para ödemek göze
alýnmalýdýr. Tefilinin takýlmasýyla ilgili kurallar
için bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama
Rehberi, s. 80-83.
Koluna baðla – Ya da “eline baðla” – ama kastedilen
koldur. Kola baðlanan tefilinden bahsedilmektedir.
Kola tefilin takmak Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 176 (Sefer Ahinuh). Kol, insanýn
faaliyetlerini simgeler, çünkü insan iþlerini
elleriyle yapar. Kola tefilin baðlamak, insanýn tüm
hareketlerini Tora’nýn belirlediði çerçeve içinde
tutmasý gerektiðini sembolize eder. Basit düzeyde,
tefilin de Þema paragrafýndaki diðer bazý mitsvalar
gibi özellikle bir hatýrlatýcý görevi yapar.
Hahamlarýmýz talit giyip tefilin takan, Þema’yý
okuyup Amida duasýný söyleyen bir kiþinin, [bunlarýn mesajlarýný alýp ona göre yaþadýðýný ve bu
sayede] Gelecek Dünya’daki payýnýn garanti
olduðunu öðretirler. Ancak elbette Tora’nýn tüm
mitsvalarýnda olduðu gibi, daha ileri düzeylerde
de tefilin mitsvasý için çok derin sebepler vardýr.
Bu pasukta ve tefilinden bahseden tüm pasuklarda önce kol tefilini, sonra da baþ tefilini ile ilgili
emir verilmektedir. Dolayýsýyla mitsva yerine
getirildiði sýrada önce koldaki tefilin takýlýr, sonra
da baþ tefilinine geçilir (Talmud – Menahot 36a).
Kol tefilini [çoðu insan tarafýndan] sol kola takýlýr.
Bu kural farklý yollarla öðrenilir. Bunlardan biri
de buradaki ardýþýk iki pasukta yazýlan fiillerdir.
Tora bu pasukta “baðla”, sýradaki pasukta “yaz”
demektedir. Yazmak için hangi el kullanýlýyorsa,
baðlamak için de ayný el kullanýlmalýdýr. Ýnsanlarýn çoðu sað elleriyle yazdýklarýna göre, baðlama
iþlemini de sað elleriyle yapacaklardýr ve sað el
baðlayacaksa, tefilin sol kola baðlanacaktýr
(Talmud – Menahot 37a). [Bu kanun hakkýndaki
baþka bir açýklama için bkz. Þemot 13:16 açk.
Ayrýca “Kolum kurdu yeryüzünü, saðým gerdi gök-

leri” (Yeþayau 48:13) pasuðundan anlaþýldýðý
kadarýyla sadece “kol” dendiðinde özellikle sol
kol kastedilir (Rabenu Behaye; krþ. Talmud –
Menahot 37a).]. Ancak bu kanun “hangi kolla
yazarsan onunla baðlayacaksýn” dediðine göre,
eðer bir kiþi, baþta yazý yazmak olmak üzere tüm
iþlerini sol eliyle yapýyorsa, o zaman tefilini de sol
elle, sað koluna baðlar. Zira onun sol kolu,
herkesin “sað koluna” denktir.
Kol tefilininin kutucuðu, pazýnýn tepesinden biraz
ileriye, içeriye doðru çevrilerek kalbe bakacak
þekilde yerleþtirilir [pasukta söylendiði gibi
“kalbinin üzerinde olmalýdýr”]. Dirsek doksan
derece büküldüðünde, pazýnýn üstündeki tefilinin
el yönündeki kenarýndan, kolun bükülmesiyle
oluþan iç köþeye olan uzaklýk iki parmak olmalýdýr.
Alnýnýn tepesinde – Baþa yerleþtirilen tefilin.
Tam çeviriyle “gözlerinin arasýnda”. Ancak bu
gerçek anlam deðildir; “gözlerin arasý”, baþýn ön
tarafýnda saçlarýn baþlama çizgisinin hemen
üstündeki merkezi noktayý tanýmlayan bir deyimdir (bkz. 14:1 açk.). Dolayýsýyla bir kiþi baþ
tefilinini saç baþlama çizgisinin altýnda alnýna ya
da daha aþaðýda gözlerinin arasýna koyduðu
takdirde tefilin mitsvasýný yerine getirmez ve
söylediði beraha da boþunadýr – Tanrý’nýn Ýsmi’ni
boþ yere kullanmýþ olur.
Baþa tefilin takmak Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 177. Baþ, insanýn düþünce ve
kararlarýnýn oluþtuðu yerdir. Baþa tefilin baðlamak, insanýn tüm düþüncelerini Tora’nýn
belirlediði çerçeve içinde tutmasý gerektiðini
sembolize eder.
Niþan – Ýbranice Totafot. Çeviri serbesttir.
Totafot sözcüðü iki antik dil olan Afriki ve Katpi
lisanlarýnda “iki” anlamýna gelen Tat ve Pat
sözcüklerinin birleþiminden oluþur. Bu ismi
almasýnýn sebebi, tefilin kutucuklarýnýn içinde
toplam dört peraþa olmasýdýr (Talmud – Sanedrin
4b; Raþi; ayrýca bkz. Þemot 13:16 açk.) – ki bunlar, tefilin mitsvasýný da içerir. Bu dört peraþa
Raþi’nin temsil ettiði ekole göre sýrasýyla þöyledir:
Buradaki [1] Þemot 13:1-10, [2] Þemot 13:1116, [3] buradaki p. 4-9 ve [4] aþaðýda 11:13-21
[yani Raþi’ye göre sýralama bu paragraflarýn
Tora’da karþýmýza çýkýþ sýrasýyla aynýdýr]. Onkelos
bu sözcüðü doðrudan “tefilin” olarak çevirmiþtir.
[NOT: Bu peraþalarýn sýralamasý hakkýnda
Rabenu Tam’ýn temsil ettiði farklý bir ekol daha
vardýr. Bu ekole göre yukarýdaki [3] ve [4] yer
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Onlarý iþaret olarak koluna baðla; alnýnýn tepesinde bir niþan oluþtursunlar.

Bu mitsva Tanrý’nýn kesin ve tek Egemen olduðunun, O’nun ‘Bir’liðinin sürekli kabulü ve bunlarýn kalp bütünlüðüyle beyan edilmesi içindir.
Ýnsan ruhunun bir kýsmý, günün olaylarý hakkýnda hesap vermek üzere geceleyin ayrýlýr ve sabah
geri gelir. Böylece uykuya dalýp ruhumuzu
Tanrý’ya teslim etmeden önce O’nun egemenliðini tanýdýðýmýzý beyan etmek ve uyandýktan sonra
ruhun geri verilmesi nedeniyle duyulan þükraný
belirtmek için, bu hesabýn ve-rilmesinden önce
ve sonra Þema’nýn söylenmesi önem taþýr.
Hahamlarýmýz, Yeruþalayim’in yýkýlmasýnýn sebeplerinden birinin, halkýn Þema’yý sabah ve
akþam söylemeyi ihmal etmeye baþlamasý
olduðunu öðretirler (Meam Loez).
Rabi Naftali Tsvi Yeuda Berlin, bu pasukta söylenenlerin iki düzeyde anlaþýldýðýný söyler.
Mükemmelliði arayan kiþilerin, Tora’yý her fýrsatta, hiç ara vermeden öðrenip incelemesi gerekir.
Ancak bu hedefe kabiliyetleri olmayanlar en
azýndan Þema’yý sabah ve akþam okumakla
yükümlüdürler (Aamek Davar).
Buna göre gündüz vaktinin [güneþin doðuþundan
batýþýna ya da baþka bir görüþe göre tan yeri
aðarýþýndan yýldýzlarýn çýkýþýna kadar olan vaktin]
ilk dörtte biri, insanlarýn yataklarýndan kalktýðý
vakit olarak kabul edilir. Sabahlarý Þema bu
zaman dilimi içinde söylendiði takdirde bu mitsva yerine getirilmiþ sayýlýr. Þema bu vakit geçildikten sonra söylenirse mitsva o gün için kaybedilmiþ olur; ancak yine de okunur – zira ne de
olsa bu, Tora’dan bir parçadýr ve böylece en azýndan Tora öðrenimi mitsvasý yerine getirilir.
Akþam Þema söyleme vakti ise yýldýzlarýn çýkýþýndan sabah gün aðarana kadardýr. Ancak
Hahamlarýmýz, insanýn “nasýlsa vakit var”
düþüncesiyle sürekli erteleyip sonra uykuya teslim olarak mitsvayý kaybetmelerinin önüne
geçmek için, bu zamaný gece yarýsýna sýnýrlamýþlardýr. Normal þartlarda Þema bu vakte
kadar söylenmelidir; ama seyrek olarak bir kiþi
elinde olmadan bu vakti geçerse, sabaha kadar
söylediði takdirde mitsvayý yerine getirmiþ olur.
Onlardan bahset – “Aðzýnda ve kalbinde” (Ýbn
Ezra). Ýbranice Vedibarta Bam. Tam çeviriyle
“onlar[ hakkýn]da konuþ”. “Temelde konuþmalarýn
onlarla ilgili olmalýdýr. Hayatýn gidiþatý içinde
elbette Tora ile ilgili olmayan konularda konuþman gerekecektir (Beer Basade). Ama çoðunluk
ve esas konuþmalarýn bunlar deðil, Tora’nýn sözleri olmalýdýr (Sifre 34; Raþi).
Bu cümle farklý bir þekilde de çevrilebilir: “Onlarý

oðullarýna öðretmeli, evinde oturmanla, yolda yürümenle, yatmanla ve kalkmanla onlardan bahsetmelisin.” Baþka bir deyiþle “günlük yaþamda yaptýðýn her hareket, bu sözleri yansýtacak þekilde
olsun. Hareketlerin bu sözleri konuþsun.” Bir
ebeveynin çocuklarýna herhangi bir þeyi
öðretmesinin en etkili yolu kiþisel örnek olmaktýr.
Çocuklarýn antenleri çok kuvvetlidir. Sadece
kendilerine sözlü olarak aktarýlan bilgileri dinlemekle kalmazlar, bu bilgilerin uygulamasýný da
görmek isterler. Eðer ebeveyn yaptýklarýyla, günlük yaþamýyla Tora’nýn gerektirmelerine uygun
davranmýyorsa, ya da uygun davranýyor ama
bunu içten bir istekle deðil sadece bir alýþkanlýk
sonucu ya da özel bir heyecan duymadan yapýyorsa, çocuklar bunu hemen fark edecek, neyin
“önemli” neyin “önemsiz” olduðu konusundaki
kararlarýný hýzla vereceklerdir. Tora böyle bir riski
göze alma lüksümüz olmadýðýný söylemektedir.
Bir anne-baba, çocuklarýnda görmek istediklerini
bizzat yapmadýklarý takdirde, dünyanýn en
mükemmel konuþmacýlarý olsalar bile sözleri etkili olmayacaktýr.
8. Tefilin Mitsvasý.
Ýþaret – Ýbranice Ot. Tora ve mitsvalarý uygulama
konusunda Tanrý’ya yönelik yükümlülüðü
belirten iþaretler bu þekilde adlandýrýlýr. 613 emir
içinde Ot olarak adlandýrýlan üç mitsva vardýr:
Þabat (Þemot 31:17), Berit-Mila (Bereþit 17:11)
ve Tefilin (Þemot 13:9 ve 13:16, burasý ve 11:18).
Kurala göre, tanýklýk için en az iki þahit gerekir.
Böylece her gün Yahudi bir erkek bu iþaretlerden
ikisini – Berit-Mila ve Tefilin – üzerinde taþýyarak,
Tanrý ile Bene-Yisrael arasýndaki antlaþmanýn
canlý bir tanýðý olarak görev yapmýþ olur. Þabat ve
bayramlar ise kendileri birer “iþaret” olduklarý için
bu günlerde tefilin takýlmaz, zira zaten iki iþaret
vardýr: Günün kendisi ve bedendeki Berit-Mila
iþareti bu iþlevi görür.
Tefilinin hazýrlanmasý ve özellikleri hakkýndaki
kurallarýn büyük bölümü Alaha LeMoþe MiSinay
sýnýfýnda kurallardýr (bkz. Talmud – Menahot
32a). Tefilin kutucuklarýnýn içindeki dört peraþa
(bkz. Niþan k.b.), kol tefilininde tek bir uzun deri
parþömene yazýlarak, geniþ bölmeli kutucuða yerleþtirilir. Baþ tefilininde ise kutucuk, tek bir kösele parçasýnýn kalýp yardýmýyla akordeon misali
katlanarak katlar arasýnda dört bölme içerecek
tek bir küp kutucuk halinde üretilir. Dört peraþanýn her biri ayrý bir parþömene yazýlarak, sýrayla bu dört bölmeye konur. Kutucuklara Bayit
(çoð. Batim) adý verilir, tam birer küp þeklindedirler ve sadece hayvan baðýrsaðýndan elde
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Mezuza mitsvasýnýn uygulamasýna dair bazý kurallar için bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama
Rehberi, s. 83-85.
10-15. Refahýn Tehlikeleri. Moþe, konuþmasýnýn bu aþamasýnda Bene-Yisrael’in Ülke’ye
girdiklerinde sýfýrdan inþa etmek için büyük çaba
göstermelerini gerektiren boþ ve bakir bir araziyle
karþýlaþmayacaklarýný, aksine bayýndýr ve hazýr
bir yerleþim yeri bulacaklarýný söylemektedir.
Tanrý ilk aþamada, halka, özel bir çaba göstermesine gerek kalmadan bereket saðlayacaktýr (Sforno).
Benzer bir konuþmayý daha ileride Yeoþua da
yapacaktýr (bkz. Yeoþua 24:13) (Daat Mikra).
Bu pasuklarda Moþe halka, Erets-Yisrael’de bolluk elde edecekleri zaman, Mýsýr’da periþan bir
þekilde geçirdiði kölelik yýllarýný hatýrýnda tutmasý, onu oradan çýkarýp bu bereketli Ülke’ye
getiren Tanrý’yý unutmamasý konusunda uyarýda
bulunmaktadýr. Kendisine yapýlan iyilikleri daima
zihninde tutmalý, Tanrý’dan çekinmeli ve O’na
bir kölenin, efendisine hizmet ettiði gibi tam bir
itaatle hizmet ve ibadet etmelidir (Ramban).
Kral Þelomo’nun söylediði gibi: “Ýyi günde iyi ol ve
kötü günü göz önünde tut” (Koelet 7:14). Yani “her
þeyin iyi gittiði dönemlerde geçmiþteki zor
zamanlarýný daima aklýnda tut ve bugün elinde
olan avantajý o zorluklarla karþýlaþtýrarak Tanrý’ya
þükret” (Rabenu Behaye).
Bunun yanýnda önceki kýsmýn sonunda Tora
mezuza mitsvasýný vermiþtir. Bu mitsva bir
Yahudi’nin hayatýný, evinde olduðu gibi ev dýþýnda da Tanrý’ya adamasýný simgeler. Sýradaki
pasuklar bu mitsvanýn uygulanmasý sonucunda
beklenen etkilerden bahsetmektedir. Tanrý’nýn,
kapýlarýn pervazlarýnda yazýlý olan Sözü, bir
Yahudi’nin sürekli olarak Tanrý’yý aklýnda tutmasýný, ona candan sadakat göstermesini ve
yabancý uluslarýn Tora’ya aykýrý âdet ve uygulamalarýndan kaçýnmasýný saðlayacaktýr (Hirsch).

10. Atalarýna … yemin etmiþ olduðu Ülke’ye –
“Erets-Yisrael’i miras alacak olmaný kendi
liyakatin olarak deðerlendirme. Sen daha bir ulus
haline gelmeden önce bile Ülke vardý ve sen onu,
Tanrý’nýn senin ilk atalarýna ettiði yemin
sayesinde alýyorsun. Dahasý beþerî uygarlýk
Ülke’yi geliþtirmiþ durumda – ki bu geliþimi de
kendine yoramazsýn, zira Ülke’ye girdiðinde her
þeyi hazýr bulacaksýn. Böylece tüm bunlar sana
Tanrý’nýn iyiliðini hatýrlatacaðýndan, belki de
kapýdaki mezuzanýn benzer mesajýna ihtiyacýn
olmayacak. Ancak þu var: Yiyecek ve doyacaksýn
(s.p.) – ve bu doygunluk seni Tanrý’yý unutmaya
itebilir. Bu nedenle kendini koru! (p. 12)” (Hirsch).
11. Her türlü iyi þeyle dolu evler – “Ýyi þey”den
kasýt, evde kullanýlan eþyalar olabilir (Daat
Mikra; krþ. Bereþit 45:20).
Kazmýþ – Ýbranice Hatsav kökü. Daha önce
kuyu ya da çukur kazmaktan bahsedildiðinde
Kara (Þemot 21:33 – Yihre) ya da Hafar (Bereþit
26:15 – Haferu) kökleri kullanýlmýþtý. Bu kökler
toprak ya da kum zeminin kazýlmasýný belirtirken,
buradaki fiil, kayalýk yerler ya da maden ocaðý
gibi yerlerde yapýlan, sert zemin kazýsýný belirtir.
Erets-Yisrael daha çok daðlýk ve kayalýk bölgeler
içerdiðinden burada bu fiil tercih edilmiþtir
(Raþi). Bu sözler de Bene-Yisrael’in, oldukça zor
bir iþ olan kayada kuyu kazma iþini yapmaya
ihtiyaçlarý olmayacaðýný belirtmektedir (Daat Mikra).
Yiyeceksin ve doyacaksýn – Bene-Yisrael, EretsYisrael’e girdikten sonra her þeyi hazýr bulacaklar,
hiçbir þey yapmalarýna gerek olmadan bol yiyecekleri olacaktýr. Doyana kadar yiyebileceklerdir.
Bu ayný zamanda bir berahadýr. Zengin olup
çeþitli nedenlerle bunun tadýný çýkaramayan
birçok insan vardýr. Ama Bene-Yisrael için böyle
olmayacaktýr. Hem ellerinde bolluk olacak hem
de bu bolluðun tadýný çýkarabileceklerdir.
Yiyeceklerdir ve doyacaklardýr (Meam Loez).
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Onlarý evinin [kapýlarýnýn] pervazlarýna ve [diðer] giriþlerine [sabitlemek üzere deri
parþömenlere] yaz.
[23. Refahýn Tehlikeleri]
10

Tanrýn Aþem seni, sana vereceðine dair atalarýna – Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a
– yemin etmiþ olduðu Ülke’ye getireceði zaman, [burada þahsen] inþa etmiþ olmadýðýn
büyük ve iyi þehirler, 11 doldurmuþ olmadýðýn her türlü iyi þeyle dolu evler, kazmýþ
olmadýðýn kazýlý [hazýr] kuyular, dikmiþ olmadýðýn baðlar ve zeytin[likler bulacaksýn].
Yiyeceksin ve doyacaksýn.
deðiþtirir. Ancak Raþi’nin ekolü Alaha’da daha
çok kabul görmüþtür ve herkes Raþi’ye göre
sýralanmýþ tefilini takar. Yüksek düzeylere ulaþmýþ
kiþiler, günlük dualarýn ortasýnda Raþi tefilinlerini
çýkarýp, bu kez Rabenu Tam tefilinlerini takarlar;
böylece her iki ekole göre hareket etmiþ olurlar.
Günümüzde her iki tefilini takma uygulamasý gittikçe yaygýnlaþmaktadýr.]
Baþka baðlamlarda [bunun tekil hali olan]
Totefet sözcüðü kadýnlarýn kulaktan kulaða
baðlayarak alnýn üstüne yerleþtirdikleri altýn bir
takýyý tanýmlar (Miþna – Þabat 6:1). Ancak tefilin
ile bu süs arasýndaki benzerlik baþa baðlanarak
baþýn ön bölgesine yerleþtirilen birer nesne
olmalarýndan ibarettir. Önce de belirtildiði gibi
tefilin uygulamada alna yerleþtirilirse mitsva yerine getirilmemiþ olur. Tefilinin yerinin alýn deðil,
saç çizgisinin üstü olduðu Koen Gadol’un giysilerinden öðrenilmektedir. Koen Gadol’un sekiz
özel giysisinden biri, tüm alnýný kaplayan Tsits
adlý altýn bir levhaydý (bkz. Þemot 28:36 açk.).
Bu levhanýn üzerinde Tanrý’nýn Ýsmi yazýlý olduðu
için onun üzerine bir þey baðlanmasý söz konusu
deðildir. Dolayýsýyla baþ tefilini alýn hattýnýn yukarýsýna, saçlarýn üzerine gelecek þekilde yerleþtirilir.
9. Mezuza Mitsvasý.
Evinin – “Senin yaþamana ayrýlmýþ olan evinin.”
Dolayýsýyla iyelik altýndaki hayvan barýnaklarý,
tahýl ambarlarý gibi insan barýnmasý amacýna
hizmet etmeyen yapýlar mezuzadan muaftýr
(Talmud – Menahot 34a; Talmud – Yoma 11b).
Benzer þekilde insanýn evi, onun onuruna uygun
yerleri belirtir. Dolayýsýyla tuvalet, banyo,
hamam, deri iþleme atölyeleri gibi insaný onurlandýrmayan yerlere mezuza takýlmaz (a.y.)
Dahasý, insanýn evi, normal kullaným ve barýnma
amaçlý bir yerdir. Bu nedenle kutsal nitelikli olan
Bet-Amikdaþ ve onun içindeki çeþitli bölümlerin
giriþleri de mezuzadan muaftýr (a.y.). Buna baðlý
olarak bir sinagog da, eðer görevlilerin barýnmasýna hizmet etmiyorsa mezuzadan muaftýr (Rabenu
Behaye).

Pervazlarýna – Ýbranice Mezuzot. Bu vesileyle
Þema’nýn ilk iki paragrafýnýn yazýlý olduðu deri
parþömen de Mezuza olarak adlandýrýlýr. Onkelos
da bu pasuðu þöyle çevirmiþtir: “Onlarý
mezuzalara [=mezuza parþömenlerine] yazýp evinin
pervazlarýna sabitle”.
Bu ifadede “pervazlar” çoðul olmasýna raðmen,
buradaki Mezuzot sözcüðü normale göre bir Vav
harfi eksik yazýlmýþtýr (krþ. 11:20) ve bu haliyle
tekil anlamla deðerlendirilmeye imkân tanýmaktadýr. Tora bu yazým nüansýyla, her kapýda iki pervaz olmasýna raðmen, mezuzanýn bunlarýn ikisine
deðil, sadece birine takýlmasý gerektiðini öðretmektedir (Sifre 36; Talmud – Menahot 34a; Raþi).
Buna göre mezuza, sadece bir oda ya da binanýn
giriþte saðda kalan pervazýna takýlýr.
[Diðer] Giriþlerine – Ramban. Örneðin avlu giriþlerinin, þehir ve ülke kapýlarýnýn pervazlarýna
da mezuza takýlmalýdýr (Talmud – Yoma 11a; Raþi).
[Sabitlemek üzere] – Krþ. Targum Onkelos.
[Deri parþömenlere] Yaz – Pasuðun tam çevirisi
sanki Þema’nýn sözlerini doðrudan pervazýn
üstüne yazmak gerekiyor gibi bir anlam vermektedir. Ancak gerçek anlam, bir Sefer-Tora ya da
tefilinin yazýldýðý þekilde, Þema’nýn [bu mitsvayý
içeren iki paragrafýnýn; yani buradaki p. 4-9 ve
11:13-21 bölümlerinin] bir deri parþömene yazýlmasý ve bir muhafazanýn içine yerleþtirilerek
kapýlarýn giriþte saðda kalan pervazýna sabitlenmesi þeklindedir.
Tanrý kola tefilin baðlanmasýný kapý pervazýna da
mezuza takýlmasýný emretmiþtir. Bir insan yemek
yemeyi unutmaz, zira yemezse ölür. Buna benzer bir
þekilde Tanrý da mitsvalarýn unutulmasýný engelleyici bazý emirler vermiþtir, zira ruhun ha-yati besini mitsvalardýr. Bir insan, herhangi bir þeyi unutmak istemiyorsa, hatýrlatýcý bir ipliði parmaðýna ya
da kapýsýna baðlar. Ýþte tefilin ve mezuza mitsvalarý
bu hatýrlatýcý görevini görürler (Meam Loez).
Kapýlara mezuza takmak Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 178 (Sefer Ahinuh).

Vaethanan_vayikra.qxd 18.06.2012 13:51 Page 82

140 Vaethanan

12
13

getirmeyi kendisine görev edinmiþti. Vardýðý
sonuç þuydu: “[‘Ýle’ anlamýna gelebilen] Bu
sözcük ne zaman kullanýlýrsa, yanýnda kullanýldýðý sözcükle ilgili kurala bir ek ima eder.”
Örneðin Tora “Kabed Et Aviha – Babaný
Onurlandýr” demektedir (Þemot 20:12) ve burada açýk olarak sadece “babadan” bahsedilmesine
raðmen, Et sözcüðü geldiði için babaya baðlý bir
kiþinin daha onurlandýrýlmasý gerektiði ima
edilmektedir. Bu kiþi bir kiþinin üvey annesidir.
Yani babaya olan saygýnýn bir uzantýsý da, onun
eþine saygý gösterme þeklindedir – bu eþ, kiþinin
annesi deðilse bile [ki zaten, kiþinin öz annesine
yönelik saygý emri bu ifadenin devamýnda yer
almaktadýr].
Bu prensip doðrultusunda Rabi Þimon Aamsuni
Tora’daki bütün Et sözcükleriyle, ilgili kurala
neyin katýldýðýný tek tek açýklamýþtýr – ta ki bu
pasuða gelene kadar. Bu pasukta Et sözcüðü,
Tanrý’ya yönelik bir çekinme ve korku duyulmasý
gerektiði emrine eþlik etmektedir. Ama burada Et
sözcüðü nasýl açýklanabilir? Tanrý’ya yönelik
düzeydeki çekinme ve korku, Tanrý’dan baþka
daha kime yönlendirilebilir ki? Burada takýlýnca
Rabi Þimon, o ana kadar çok çalýþýp bu konuda
açýkladýðý her þeyin yanlýþ olduðu sonucuna varýr
ve tüm çalýþmalarýný gömer.
Ama Rabi Akiva, Rabi Þimon’un benimsediði
prensibin doðru olduðu konusunda emindir.
Öyleyse buradaki Et sözcüðü Tanrý’ya yönelik
çekinme duygusuna benzer bir duygunun baþka
kime yönlendirilmesi gerektiðini ima etmektedir?
Rabi Akiva cevaplar: Tora büyüklerine; Hahamlara.
Tora otoriteleri, hayatlarýný Tanrý’nýn öðretisini
anlamaya, incelemeye ve öðretmeye adamýþ kiþilerdir. Tanrý bu nedenle onlarý onurlandýrmýþ ve
Kendisi’ne gösterilmesi gerekene benzer bir çekinme ve saygýnýn, Hahamlar’a da gösterilmesini
istemiþtir. Bu doðrultuda, insana yaþam veren
Tora’yý öðreten Tora büyüklerine saygý göstermek
her Yahudi’nin boyun borcudur.
O’na ibadet et – “Kendini Tora’ya ve mitsvalara
yönlendir ve temel uðraþýn bu olsun (Midraþ –
Tanhuma). Çok sevdiði efendisine sadýk bir köle
gibi gör kendini. Böyle bir kölenin temel endiþesi
efendisine hizmettir ve kendi ihtiyaçlarýna ancak

bundan sonra vakit ayýrýr. Sen de tüm hareketlerini “Leþem Þamayim – Göklerin [=Tanrý’nýn]
Ýsmi Onuruna” yapmaya bak. O kadar ki, kendi
ihtiyaçlarýný gidermen bile, Tanrý’ya ibadet
çerçevesinde olsun. Yerken, içerken, uyurken
temel amacýn bunlardan fiziksel zevk almak deðil,
Tanrý’ya daha iyi hizmet edebilmek için fiziksel
kuvvet elde etmek olmalýdýr. Pasukta söylendiði
gibi: “Aþem’i yaþamýmla övecek, Tanrým’a mevcudiyetimle þakýyacaðým” (Teilim 146:2) (Ramban).
Eyleme tercüme edildiðinde bu ifade genel olarak
Tora’nýn “yap” þeklindeki emirlerini yerine
getirmek anlamýna gelir (Ýbn Ezra). Bir kölenin,
efendisinin tüm emirlerini sorgusuz sualsiz yerine
getirmesi gibi, bir Yahudi de Tanrý’nýn emirlerini
ayný þekilde yerine getirmelidir (Ramban).
Özelde ise, korban, dua gibi aktif ibadetten
bahsedilmektedir (a.k.). Rambam da bunun özellikle dua þeklinde yapýlan ibadete dair “yap” þeklindeki emir olduðunu belirtir (Sefer Amitsvot, Ase 5).
[Gerektiðinde] O’nun Ýsmi’yle – Birer yükümlülük olan Tanrý’dan çekinmek ve O’na ibadet
etmekten farklý olarak, Tanrý’nýn Ýsmi’yle yemin
etmek bir emir deðil, aksine haklý bir sebep
olmadýðý zaman Tanrý’nýn Ýsmi’ni boþ yere kullanma yasaðýnýn aðýr bir ihlalidir. Dolayýsýyla burada
haklý sebeplerin olduðu durumlardan bahsedilmektedir ve böyle durumlarda yemin etmek bir
þart deðil, kiþiye verilmiþ bir haktýr. Ama bu, ayný
zamanda, yemin edildiði zaman, örneðin bir
mahkemede yemin etmek þart olduðunda,
Tanrý’nýn Ýsmi’nden baþka bir ismin kullanýlmamasý konusunda bir uyarýdýr (Ramban). [Bu
görüþe göre yemin etmek bir þart deðil hak
olduðu için, çeviriyi Ramban’ý takiben “yemin
edebilirsin” þeklinde yaptýk.]
Sonuç olarak bu sözlerin anlamý “tanrý olduðu
farz edilen baþka þeylerin isimleriyle yemin etme”
þeklindedir ve özünde, “herhangi bir antlaþmayý
mühürlemek ya da bir sözü tasdik etmek için
ismiyle yemin edebileceðin baþka bir tanrýn
olmasýn. Tek Tanrýn Aþem’dir” imasý vardýr.
Nitekim bu pasuðun hemen ardýndan da
“Baþkalarýnýn tanrýlarýnýn, [örneðin] çevrenizdeki
halklarýn tanrýlarýndan [herhangi birinin] peþinden
gitmeyin” denmektedir (Ýbn Ezra; Ramban).
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[Bu bollukta] Kendini koru! Sakýn seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle evinden – çýkarmýþ
olan Aþem’i unutma!
13
Tanrýn Aþem’den çekin ve O’na ibadet et. [Gerektiðinde, sadece] O’nun Ýsmi’yle
yemin edebilirsin.
Hahamlarýmýz burada istisnai bir iznin söz
konusu olduðunu öðretirler. Hiç kuþku yoktur ki,
Bene-Yisrael’in diðer uluslarýn evlerinde bulacaklarý yiyecekler, Tora’nýn Kaþerut konusundaki
kurallarýna uygun nitelikte olmayacaktýr. Buna
raðmen Tanrý, “[bulduklarýný] yiyeceksin ve doyacaksýn” dediðine göre, sadece bu ilk nesle mahsus
olmak üzere, bu yiyecekleri Kaþer olmamalarýna
raðmen yeme izni vermiþtir (Talmud – Hulin 17a).
Rambam’a göre bu serbesti, herhangi bir zamanda herhangi bir yerde savaþa gidip, ele geçirdiði
yerde açlýktan hayatýný tehlikeye atmakla yasak
yiyecekleri yeme arasýnda seçim yapma durumunda kalan tüm askerler için geçerliydi.
Ramban ise bunu kabul etmez ve bu iznin sadece
Erets-Yisrael’in fethedildiði yedi yýl içinde ve
sadece Erets-Yisrael için yapýlan savaþlarda [can
tehlikesi olmasa bile] geçerli olduðunu belirtir.
Zira can tehlikesi karþýsýnda Tora’nýn mitsvalarýnýn tamamýna yakýnýnýn ihlal edilebileceði
daha önceden öðrenilmiþti (Vayikra 18:5).
12. [Bu bollukta] Kendini koru! – “Zira böyle
hazýr bulunan, hiç çaba göstermeden elde edilen
bolluk, insaný arzu ve tutkularýnýn peþinden gitmeye, Yaratýcýsý’ný unutmaya meylettirir”
(Sforno). Bolluðun tehlikeleri çok büyük olduðu
için Moþe bu uyarýyý ileride bir kez daha tekrarlayacaktýr (bkz. 8:7-14).
Köle evinden – Ya da “kölelik evinden” (Targum
Onkelos). Bunun anlamý elbette “kölelere ait
evden” deðil [zira Mýsýrlýlar köle deðildi], “kölelik
yaptýðýn evden” þeklindedir (Raþi). Moþe’nin bu
sözleri burada eklemesi, önceki pasukta söylenenlerle baðlantýlýdýr. Tanrý Bene-Yisrael’i her
türlü bereketin olduðu Ülke’ye getireceði zaman,
Bene-Yisrael’in bu bollukla baþtan çýkýp Tanrý’yý
unutmasý büyük bir nankörlük olacaktýr. Ne de
olsa Tanrý onlarý, köle olduklarý için kendilerine
ait hiçbir haklarýnýn olmadýðý ve dolayýsýyla ne
kendilerine ait þehirlerin ne de dolu evlerin
olduðu bir yerden çýkarmýþtýr (Ýbn Ezra).

yasaklarýna riayet etmektir (Ýbn Ezra). Otorite’ye
olan saygý ve çekinme duygularý, O’nun yasakladýðý þeylerden uzak durmayý gerektirir. Kaldý ki,
itaatsizlik cezayý da gerektirebilir.
Tora daha önce Tanrý’yý sevmeyi emretmiþken,
burada O’ndan çekinmeyi emretmektedir.
Sevmek insanlarý mitsva yapmaya motive
ederken, korku onlarýn günah iþlemesini engeller.
Sonuç olarak sadece sevgi yeterli deðildir.
Gerçekte, [en basitinden, “sevginin hedefiyle
olan güzel iliþkinin bozulmasý konusunda” bir]
korku öðesi olmayan sevgi, temelsiz bir yapýya
benzer ve gerçek bir sevgi deðildir. Böyle bir sevgi
gittikçe bencilleþir ve sadece ne alacaðýnýn hesabý
yapýlmaya baþlanýr. Bu nedenle gerçek sevgi
sadece korku ve çekinme temelinin üzerine oturmalýdýr. Çünkü sevginin özü fedakârlýktýr. Almak
deðil, “vermek”tir [“Aav – Sevmek” kökü,
harflerine ayrýldýðý takdirde “vereceðim” anlamýna
gelir]. Bu her iliþki için doðru olduðu gibi, Tanrý
ile olan iliþki için de doðrudur. Tanrý korkusuna
sahip olmayan bir kiþi Tanrý sevgisine de sahip
olamaz. Bu nedenle Tora sevgiden sonra korku
emrini de vermektedir ki kiþi sevgisini bencilleþtirip günaha saparak cezaya layýk olmasýn.
Tanrý korkusu iki düzeydedir. Nispeten daha
düþük olaný, acý ya da cezadan korkmaktýr. Üst
düzeyli ve asýl ideal olan Tanrý korkusu ise
Tanrý’nýn Büyüklüðü karþýsýnda duyulan son
derece derin saygý ve baðlýlýk duygusudur – ki bu,
insaný günahtan alýkoyar. Günahtan alacaðý zevk,
Tanrý’ya olan derin baðlýlýðýnýn yanýnda hiçbir
anlam taþýmaz. Bir insan ne kendisine silah
doðrultan bir hayduta ne de derin saygý duyduðu
birine karþý gelir. Ama bu iki durumda karþý
gelmemesinin sebepleri arasýndaki fark daðlar
kadardýr. Rambam’a göre bu pasukta ikinci tip
Tanrý korkusundan bahsedilmektedir (Yad –
Yesode Atora 2:1-2).

13. Tanrý’n Aþem’den çekin – Ya da “kork”.
“Tanah’ta Tanrý korkusuna sahip olduðu açýk
olarak söylenmiþ olan Avraam, Yosef ve Ýyov gibi
olmaya çalýþ” (Midraþ – Tanhuma; Ramban).

œ Tora Büyüklerine Saygý. Buradaki “Tanrýn
Aþem’den çekin” ifadesinin Ýbranice hali Et Aþem
Elokeha Tira þeklindedir. Ýfadenin baþýndaki Et
sözcüðü farklý yerlerde farklý anlamlar alabilir.
Genel kullanýmý ismin –i hali þeklinde olsa da,
bazý yerlerde “ile” anlamý verir.

Ugulama açýsýndan, Tanrý korkusunun anlamý,
Tora’nýn “yapma” þeklinde emirlerine, yani

Rabi Þimon Aamsuni adlý büyük bir Haham,
Tora’daki bütün Et sözcüklerine bir açýklama
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16
16. Masa’da sýnadýðýnýz gibi sýnamayýn –
“Tarihimizdeki yolun baþlangýcýnda Tanrý’nýn
[önceki pasukta belirtildiði gibi] ‘aramýzda’
bulunduðuna dair kanýtlar olmasý açýsýndan
mucizelere ihtiyaç vardý. O zamanlar, aslýnda o
ortamda bile gerçekte haklý bir sebebi olmamasýna raðmen, Tanrý’yý sýnamanýz bir þekilde kabul
edilir görülebilirdi. Ne de olsa bu, Tanrý’yý tanýma
sürecinizin bir parçasýydý. Böylece Mýsýr’dan
Kenaan’a kadar gerçekleþen tüm mucizelerin
amacý Tanrý’nýn aranýzda barýndýðýný kavramanýzý
saðlamaktý. Ama Erets-Yisrael’e girdikten sonra
artýk bu sýk mucizeler sona erecek. Tanrý’yý tanýmanýz için þu ana kadar gördükleriniz yeterli ve
bu bilgi sizin için tüm zamanlar boyunca kesin bir
gerçek olmayý sürdürecektir. Tanrý’ya olan
güveniniz için bundan böyle mucizeler istemenize yer yok. Bundan böyle Tanrý’yý, mevcut ve
kontrolde olduðunun bilinci içinde, doðal olaylarýn ardýndaki güç olarak fark etmeye çalýþmalýsýnýz. Bu gerçekle yaþamalý ve bu gerçekle
ölmelisiniz” (Hirsch).
Ýbn Ezra bu ve sýradaki pasuklarýn bir bütün oluþturduðu görüþündedir: “Tanrý’yý sýnamaya ihtiyacýn yok. Sadece O’nun emirlerini gözet ve
O’nun Gözü’nde dürüst ve iyi olaný yap. O zaman
sana zaten her türlü iyiliði bahþedecek, Ülke’yi
miras olarak sana verip düþmanlarýný defedecektir.”
Bene-Yisrael daha önce Tanrý’yý su konusunda
“Tanrý aramýzda mý yoksa deðil mi?” diye sýnayýp,
Tanrý’nýn halkýn ihtiyaçlarýný karþýlama kudretine
sahip olup olmadýðýný sorgulamýþlar, buraya da
“Sýnama ve Tartýþma” (Masa Umriva) adý verilmiþti (bkz. Þemot 17:7) (Raþi; Ýbn Ezra). Pasuk
buna istinaden “Masa’da sýnadýðýnýz gibi sýnamayýn” demektedir. Bu sýnavdan Teilim’de de iki
kez bahsedilmektedir (bkz. Teilim 78:18-20 ve
95:8-9) Öte yandan bu sadece sýnavlardan
biridir; ama aslýnda Bene-Yisrael Tanrý’yý toplamda on kez sýnamýþlardýr (bkz. Bamidbar 14:22 açk.).
Hahamlarýmýz, mitsvalarý listelerlerken, buradaki
emri “Tanrý’nýn peygamberlerini sýnamayýn” þeklinde kaydetmiþlerdir. Tanrý’yý sýnama yasaðý, ayný
zamanda bir peygamberi sýnama yasaðýný da kap-

sar, zira gerçek bir peygamberi sýnamak, Tanrý’yý
sýnamakla eþdeðerdir. Bu doðrultuda pasuktaki
ifade, daha geniþ bir bakýþla “Tanrý’nýn, size
peygamberleri yoluyla verdiði ‘davranýþlarýnýzýn
karþýlýðýnda ödül veya ceza alacaðýnýza dair’
bildirileri, onlarý kuþkuyla karþýlama suretiyle
sýnamayýn” anlamýný taþýr. Eðer bir kiþi, peygamberliðin gerektirdiði kusursuz sicile sahipse, geleceði kusursuz bir katiyetle bildirmiþse ve peygamberliði kanýtlanmýþsa (bkz. 13:3 açk.), onu daha
da fazla sýnava tabi tutmak yasaktýr. Dahasý böyle
bir peygamber, ikinci bir kiþinin de peygamber
olduðunu söylediði takdirde, bu ikinci peygamberi test etmek yasaktýr. Bunun bir örneði Moþe
ve Yeoþua’dýr. Yeoþua’nýn peygamberliðinin kabullenilmesi için, Moþe’nin onun peygamber
olduðunu halka söylemesi yeterli olmuþtur.
Bir peygamberin gereðinden fazla sýnanmamasý,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 246. Gerçekliði kanýtlanmýþ bir peygamberi
daha da fazla sýnava tabi tutmak, o peygambere
güvenilmediðinin bir iþaretidir ve bu yapýldýðý
takdirde halkýn gözünde bu peygamberin
inanýlýrlýk derecesi de gittikçe zayýflayacak,
sonuçta Tanrý’nýn Sözü etkisiz kalacaktýr (Sefer
Ahinuh).
Ancak elbette mitsvanýn özellikle “peygamberleri
sýnamamak” þeklinde formüle edilmesi, pasukta
doðrudan yazýlý emri geçersiz kýlmaz: “Tanrý’yý
sýnamak yasaktýr.” Fakat pasuðun da belirttiði
gibi, “Masa’da sýnadýðýnýz gibi” sýnamaktýr yasak
olan. Bundan kasýt þudur: “‘Aramýzda bizim için
mucize yapacak Tanrý var mý? Ýhtiyaçlarýmýzý
karþýlayabilir mi? O’na ibadet etmek bize yarar
saðlayacak mý? Bunun karþýlýðýnda karnýmýz
doyup rahat yaþayacak mýyýz? Eðer böyle olacaksa o zaman mitsvalarý yerine getiririz. Yoksa her
þeyden muafýz’ demeyin.” Bene-Yisrael Masa’da
böyle bir þart koþmuþlardý. Tanrý onlara çölde
mucize eseri su verdiði takdirde O’nu takip edecekler, yoksa O’nu terk edeceklerdi. Oysa bu
onlar için büyük bir günah olarak kabul edilmiþti,
çünkü Tanrý’nýn kudreti ve Moþe’nin peygamberliði meydana gelen olaðanüstü olaylarla tasdik
edilmiþken, yeni sýnavlar ve denemeler yapmanýn
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Baþkalarýnýn tanrýlarýnýn, [örneðin] çevrenizdeki halklarýn tanrýlarýndan [herhangi
birinin] peþinden gitmeyin – 15 çünkü ödün vermeyen Tanrý [olan] Tanrýn Aþem arandadýr
– [ki] Tanrýn Aþem’in öfkesi alevlenmesin! [Çünkü o takdirde] Seni topraðýn üzerinden
imha edecektir!
[24. Emirlere Ýtaat]
16

Tanrýnýz Aþem’i, Masa’da sýnadýðýnýz gibi sýnamayýn.

Öte yandan Rambam, gerektiði zamanlarda
yemin etmenin bir hak deðil, “mitsva” olduðu
görüþündedir (Sefer Amitsvot, Mitsvat Ase 7); zira
haklýlýðýnýn kefili olarak Tanrý’yý þahit gösteren
bir kiþi, bu þekilde Tanrý’nýn her þeye egemen
oluþunu, her þeyden haberdar olduðunu
tanýdýðýný ilan etmiþ olur ve bu tanýmanýn
yeminle beyaný önemlidir. [Ancak bu da ancak
mahkeme gibi ciddi durumlarla sýnýrlýdýr; kiþi
basit þeyler için yemin etmeyi alýþkanlýk haline
getirmemelidir, zira bu Tanrý’nýn Ýsmi’ni {yemininde Ýsim telaffuz etmiyorsa bile} boþa kullanma
yasaðýnýn ihlali olacaktýr. Tanah’ta da kanuni
gereklilikler dýþýnda sadece ciddi, hatta hayati
konularda yemin edildiðini görmekteyiz].
Yemin edebilirsin – Raþi’ye göre pasuðun baþýndaki ifadeler, bunun için ön þarttýr: “Eðer bu özelliklere sahipsen, yani Tanrý’nýn Ýsmi’nden
çekiniyorsan ve tüm kalbinle O’na ibadet ediyorsan, o zaman O’nun Ýsmi’yle yemin etme hakkýna
sahip olabilirsin. Çünkü O’nun Ýsmi’ne olan
saygýn ve bunun ne kadar ciddi olduðunu bilmen
nedeniyle, ettiðin yeminde de çok dikkatli olacaðýn aþikârdýr. Ancak eðer bu özelliklere sahip
deðilsen, yemin edemezsin” (Midraþ – Tanhuma,
Matot 1).
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre pasuk þu
imalarý içerir: “Tanrýn Aþem’den çekin – ruhunu
O’na vakfet; ve O’na ibadet et – eylemlerini O’na
vakfet. O’nun Ýsmi’yle yemin et – tüm yaþamýný
O’na vakfet.” Tanrý’nýn Ýsmi’yle edilen bir yeminin inandýrýcýlýðý, bu yemini edenin kendisini
Tanrý’ya ne kadar vakfettiðine baðlýdýr. Kiþi
yaþantýsý ve eylemleriyle Tanrý korkusuna sahip
olduðunu ispat ettiði takdirde, yemini de
inandýrýcýdýr; ama eðer eylemleri Tanrý
korkusunu yansýtmýyorsa, ettiði yeminin de hiçbir
deðeri olmadýðý gibi, bu yemin, Tanrý’nýn Ýsmi’ne
karþý bir saygýsýzlýk ve aþaðýlamadan ibarettir.

onlara kapýlma olasýlýðý uzak halklarýn ilahlarýna
kapýlmaya göre daha yüksektir (Raþi).
Peþinden gitmeyin – Baþka bir deyiþle,
“Aþem’den baþka hiçbir varsayýlan tanrýdan çekinmeyin, onlara ibadet etmeyin onlarýn ismini
yeminlerde kullanmayýn” (Biur; krþ. ö.p.).
15. Ödün vermeyen – Bkz. 4:24 açk. Her ne
kadar burada putperestlikten bahsediliyorsa da,
aktif putperestlik yapýlmasa bile, Tanrý’nýn
Egemenliði’ni tanýmamak, O’ndan çekinip
O’nun emirlerini uygulamamak da Tanrý’ya
isyandýr ve “ödün vermeyen Tanrý” bu konuda da
ödün vermeyecektir (Meam Loez).
Arandadýr – Ya da “içindedir”. “Senin yaptýðýn
her þeyin farkýndadýr” (a.k.).
“Sana tüm saadeti saðlayan Tanrýn senin aranda
dolaþmaktadýr ve bir ulus olarak tüm hayatýna
yakýndan nezaret etmekte, senden de O’nun yollarýnda yürüyerek sana vermiþ olduðu her þeyle
O’nun isteðini yerine getirmeni talep etmektedir.
Bu nedenle sadece toplumsal yaþamda deðil, ayný
zamanda evdeki özel hayatýnda da sadece O’nun
için kutsal olmalýsýnýz – [ki] Tanrýn Aþem’in öfkesi
alevlenmesin! [Çünkü o takdirde] Seni topraðýn
üzerinden imha edecek ve tüm saadetin bir harabeye dönecektir” (Hirsch).

14. Baþkalarýnýn tanrýlarýnýn – Bkz. 5:7 açk.

Çevirimize göre bu ve önceki pasuklar tek bir
cümleyi oluþturmaktadýr ve cümleciklerin orijinal sýralamasýnýn bozulmamasý için devrik býraktýðýmýz çeviri, düz cümleyle þöyledir: “Baþkalarýnýn tanrýlarýnýn, [örneðin] çevrenizdeki halklarýn
tanrýlarýndan [herhangi birinin] peþinden gitmeyin
[ki] Tanrýn Aþem’in öfkesi alevlenmesin! Çünkü
ödün vermeyen Tanrý [olan] Tanrýn Aþem, arandadýr [ve öfkesini uyandýrman durumunda] seni
topraðýn üzerinden imha edecektir!” Bu pasuktaki
ifadenin alternatif bir çevirisi þöyle olabilir:
“Çünkü aranda olan Tanrýn Aþem, ödün vermeyen Tanrý’dýr [ve Kendisi’ne sýrt çevirenleri cezasýz
býrakmaz]” (Daat Mikra).

[Örneðin] – Aþem’den baþka hiçbir tanrý yoktur
ve dolayýsýyla baþkalarýnýn tanrý saydýðý hiçbir güç
Yahudiler için muteber olamaz. Pasuk özellikle
çevre halklarýn ilahlarýndan bahsetmektedir, zira

Topraðýn üzerinden imha etmesin! – Bu bir
uyarý sözüdür ve putperestliðin, Ülke’den imhayý,
yani katliam ve sürgünü tetikleyeceðini belirtmektedir. Krþ. 4:25-26.
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Böylelikle kiþi uzlaþmaya (Peþara) ve kanuni
hoþgörüye (Lifnim Miþurat Adin) hazýr olmalýdýr.
[Lifnim Miþurat Adin terimi tam olarak “yasa
çizgisinin içinde” anlamýna gelir ve yasanýn
belirlediði katý hattý biraz geriye çekmeyi, yani
kanuni hoþgörü ve feragati belirtir. Uzlaþma ile
hoþgörü arasýnda temel bir fark vardýr. Uzlaþma
dava görülmeden önce varýlan ve sonucunda
davanýn görülmesine gerek kalmayan bir anlaþmadýr. Hoþgörü ise, dava sonunda elde edilen
haklý kazançtan feragat etme anlamýna gelir. Yani
Peþara davadan önceyken, Lifnim Miþurat Adin
davadan sonradýr.]
Bu sadece büyük kanuni davalar için deðil, günlük yaþamdaki küçük anlaþmazlýklar ya da alýnganlýklar için bile doðrudur. Bir kiþi baþkalarýnýn
kendisine yapabileceði yanlýþlara sert tepki
göstermemeli, yumuþak, esnek ve hoþgörülü
olmalý, alýnganlýðý abartmamalýdýr. Ýnsanlara karþý
tatlý dille konuþmalý, kendisine yapýlan yanlýþlar
karþýsýnda boþvermeyi bilmelidir. Bunun gibi tüm
hoþ ve güzel davranýþ kurallarý Tora’da açýkça
emredilmemesine karþýn, buradaki “Tanrý’nýn
Gözü’nde dürüst ve iyi olaný yap” emrine dâhildir
(Meam Loez).
Bu prensip kanuni sonuçlar da doðurmuþtur.
Örneðin herhangi bir toprak parçasý satýlýksa
teoride herkes bu topraðý satýn alabilmesine raðmen, bu prensip doðrultusunda Tora, bu toprak
parçasýna bitiþik topraðý olan bir kiþiye [eðer
istiyorsa] burayý satýn almakta öncelik hakký vermektedir (Talmud – Baba Metsia 108a). Ya da
örneðin Reuven Þimon’a borçluysa ve borcun
vadesi gelmesine raðmen bunu geriye ödemediði
için mahkeme Reuven’in topraðýna deðer biçerek
borç miktarý deðerindeki toprak parçasýný
Þimon’a vermiþse, Reuven gereken parayý bulduðu zaman bu topraðý vade tarihinden sonra bir
tarihte bile geri alma hakkýna sahiptir [yani
Þimon bunu reddetmemelidir] (a.k. 16b). Bu
örnekler ve daha birçoðu “dürüst ve iyi olaný
yapma” prensibinin birer yansýmasýdýr.
Pasuk “dürüst ve iyi olaný yap” [yani önce “dürüst”
sonra “iyi”] dediðine göre, olasýlýkla, bu prensipte
“dürüst” yani kanuni olaný yapmanýn birçok yolu

varken, bunun için, olabilecek en “iyi” yolun tercih edilmesi talep edilmektedir [Biraz ileride ise
“Tanrýn Aþem’in Gözü’nde iyi ve dürüst olanýn”
yapýlmasý istenmektedir (bkz. 12:28). Yani
“dürüst” ve “iyi”nin sýralamasý, buradakine göre
terstir. Böylece buradakinin aksine o pasukta
“iyiyi yaparken, dürüstlükten ve adaletten feragat
edilemeyeceði” söylenmektedir. Yahudilik’te
doðru amaçlar yanlýþ yöntemleri haklý kýlmaz. Ýyi
bir amaca ulaþmak için, yanlýþ ve gayri-kanuni
yollarý kullanmak yasaktýr] (Hirsch).
Tora’nýn buradaki prensibi dile getirmesi çok
önemli bir noktadýr, zira Tora ya da herhangi bir
kanun metninin, insanoðlunun baþkalarýna yönelik davranýþýnýn her durumda nasýl olmasý ya da
olmamasý gerektiðini belirlemesi mümkün
deðildir. Ýnsan sonsuz sayýda farklý durumla
karþýlaþabilir. Bu nedenle Tora insanýn dikkat
etmesi gereken temel noktalar hakkýnda uyarýlarda bulunmuþ, örneðin dedikoduyu, intikam ve
kin duygusunu, birinin karþý karþýya olduðu
tehlikeye seyirci kalmayý, küfredip lanet okumayý
yasaklamýþ, yaþlý ve bilgelere saygý göstermeyi
emretmiþ ve bunlar gibi birçok yasak ve emir vermiþtir. Ýnsanýn diðer davranýþlarý da verilmiþ olan
bu temel noktalarýn rehberliðini izlemek þeklinde
olmalýdýr. Her þeyi tüm detaylarýyla vermek
olanaksýz olduðundan, Tora burada çýkýþ noktasýnýn hangi niyet ve amaç olmasý gerektiðini
söylemektedir: “Tanrý’nýn Gözü’nde dürüst ve iyi
olaný yap” (Ramban).
Gelip – “Erets-Yisrael’e gelip” (Daat Mikra).
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Tanrýnýz Aþem’in emirlerini ve sana emretmiþ olduðu tanýklýk ve hükümleri titizlikle
koruyun.
18
Tanrý’nýn Gözü’nde dürüst ve iyi olaný yap. Bu senin iyiliðine olacak ve gelip,
Tanrý’nýn, [hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu iyi Ülke’yi miras alacak,
yeri yoktur ve böyle bir durumda peygamberi
sýnamaya kalkan kiþi, aslýnda ‘bakalým gücü yetecek mi?’ düþüncesiyle doðrudan Tanrý’yý sýnamaktadýr. [Sonuç olarak Yahudiler’in Tora’nýn ya
da peygamberlerin vermiþ olduklarý sözler
hakkýnda kuþku duymalarý ve Tanrý’ya yalnýzca
ödül beklentisiyle hizmet etmeleri yasaktýr.]
Tanrý’ya “acaba gücü var mý?” gibi düþüncelerle ya
da sürekli olarak mucize ve harikalar talebiyle
hizmet etmek yakýþýk almaz. Tanrý her insana her
zaman mucizeler yapma isteðinde deðildir. Kimin
mucizeyi hak ettiðine O karar verir. Dahasý,
mucizeyi hak eden biri için bile mucize yapmamayý
tercih edebilir, zira biri için mucize yapýldýðýnda, o
kiþinin manevi liyakatinde eksilme olur (Meam
Loez). Bunun yanýnda, Tanrý’ya ibadet etmekteki
motivasyon mutlaka karþýlýðýnda bir kazanç elde
etmek olmamalýdýr. Aksine, insan bazý durumlarda
sýrf Tora’yý uyguladýðý ve Tanrý’ya sadýk yaþadýðý
için zahmet ve hatta kederlere katlanmak durumunda kalabilir. Böyle bir durumda doðru olan,
“ne yaptým ki baþýma bu geldi?” diye isyan etmek
yerine, Tanrý’nýn Takdiri’ni sevgiyle kabullenmektir [ama ayný soru isyan deðil, samimi bir teþuva
amacýyla sorulabilir; sorulmalýdýr]. Tora bu nedenle sýradaki pasukta “tanýklýk ve hükümleri” titizlikle
korumayý bir kez daha emretmektedir:
“Bayramlara baðlý Pesah-korbaný, matsa ve Suka
gibi ‘tanýklýk’ sýnýfýndaki emirler bir yana, gerçek
sebebini kavrayamadýðýnýz ‘hüküm’ sýnýfýndaki
emirleri bile yerine getirmekle yükümlüsünüz.
Bunlar için Tanrý’yý sýnamanýz yersiz olacaktýr; zira
Tanrý size artýk Kendisi’ni çoktan kanýtladý. O’nu
denemeyin, kudretini sýnamayýn; Torasý’na ve
peygamberlerine inanýn ve baþarýya ulaþacaksýnýz”
(Ramban).
Öte yandan Tanrý’yý bir konuda sýnamak yasaklanmamýþtýr: Maaser ayýrma, yani tsedaka
konusunda. Peygamber Malahi þöyle demektedir:
“Tüm maaseri [Bet-Amikdaþ’taki] hazine dairesine
getirin ki Evim’de [Koen ve Leviler için] yiyecek
olsun. Haydi, Beni bununla sýnayýn – diyor
Topluluklarýn Efendisi – size göklerin pencerelerini
açýp üzerinize sýnýrsýz bereket boþaltmazsam!”
(Malahi 3:10). Bu sözlerle Tanrý, tsedaka
mitsvasýný en iyi þekilde yerine getirmenin
karþýlýðýnýn Tanrýsal bereket olacaðýný ve inanmayanýn, O’nu bu konuda sýnayabileceðini söylemektedir (Rabenu Behaye).

17. Tanýklýk ve hükümleri titizlikle koruyun –
“Tanrý’yý sýnamayýn; aksine kendinizi O’nun
mitsvalarýný uygulamaya yoðunlaþtýrýn (Daat
Mikra). Tanýklýk sýnýfýndaki mitsvalar, Tanrý’nýn
varlýðýný ve kontrolüne tanýklýk eden uygulamalardýr. Dolayýsýyla þu ana kadar Tanrý’nýn varlýðýný anlamak için O’nu sýnamýþ olmanýza ve
karþýlýk olarak size mucizeler gösterilmesine raðmen, bu mucizelerin artýk kesileceði bu noktadan
sonra, sizin için bu tanýklýðý yapacak olan, söz
konusu mitsvalardýr. Onlarý bir toplum olarak
titizlikle koruyup gelecek nesillere aktarmanýz,
bu mitsvalarýn temelini oluþturan bilgi ve gerçeklerin de canlý tanýklarý olmanýzý saðlayacaktýr”
(Hirsch).
18. Dürüst ve iyi olaný yap – Ya da “uygun ve
düzgün olaný yap” (Targum Onkelos). Basit anlamda Tora Tanrý’nýn emirlerini yerine getirirken tek
motivasyonun, O’nun Gözü’nde iyi ve doðru
olaný yapmak olmasý gerektiðini söylemektedir.
Bir Yahudi’nin tüm davranýþlarýndaki temel tema
bu olmalýdýr. “Mitsvalarý yerine getirmekteki
amacýn ödül almak olmamalýdýr. Bunlarý yapmalýsýn çünkü onlar Tanrý’nýn Gözü’nde dürüst
ve iyidir” (Meam Loez). Ya da “Yerine getirmekle
yükümlü olduðun mitsvalarýn yanýnda, sana
açýkça bir emrin verilmediði durumlarda da
dürüst ve iyi yolu seçmekle yükümlüsün” (Daat
Mikra).
Hahamlarýmýz da bu prensibin, toplumsal
davranýþlarýmýza dair Tora’nýn belirlediði yükümlülüklere ek teþkil ettiðini vurgularlar. Sadece
Tora’da açýk bir þekilde ifade edilmiþ olan adalet
talep ve yükümlülüklere harfiyen riayet etmek
yeterli deðildir. Yahudiler, bunu yaparken, “dürüst
ve iyi olaný yapma” þeklindeki yüksek ideali de
yerine getirmelidirler. Bu prensip, bazý durumlarda, hakkýmýz olan þeylerden feragat etmeyi gerektirir – özellikle de feragat ettiðimiz kazanç, bir
baþkasýnýn bu feragatimiz sayesinde elde edeceði
kazanca göre çok düþükse. Bu doðrultuda
davanýn taraflarý kendilerine getirilen uzlaþma
tekliflerine sýcak bakmalý, barýþý kaybetme
pahasýna haklarý için sonuna kadar diretmemelidirler. Tanrý’ya kusursuz inanç duyan kiþi, rakiplerine karþý bile cömertçe davranmakta tereddüt
etmez, çünkü önünde sonunda hakký olaný
Tanrý’nýn ona bir þekilde saðlayacaðýný bilir.
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genelinden dýþlamýþtýr. Ama biraz dikkat edilirse,
Haham da “size” demektedir! Öyleyse Haham’ý,
Raþa’dan iyi yapan nedir? Neden Raþa “size”
dediðinde onun kendisini dýþladýðýný söylüyoruz
da, Haham ayný sözcüðü kullanmasýna raðmen
onu ayný þekilde deðerlendirmiyoruz?
Cevap aslýnda çok açýktýr. Haham sadece “size”
demekte deðildir. “Tanrýmýz Aþem’in emrettiði” sözlerini de kullanmaktadýr. Baþka bir deyiþle, Aþem
onun da Tanrýsý’dýr. Kendisini toplumdan ayrý,
Tanrý’dan baðýmsýz saymakta deðildir. Raþa’nýn
sözlerinde ise Tanrý’dan bahis bile yoktur. Ýþte
aradaki fark budur (Daat Zekenim).
Ancak yine de Haham’ýn neden “bize” deðil de
“size” dediðini anlamak gerekir. Bu konuda farklý
yaklaþýmlar vardýr: [1] Burada Erets-Yisrael’e
girdikten sonra doðan çocuklardan bahsedilmektedir. Bu çocuðun babasý ya da büyükbabasý,
Tanrý’nýn Sesi’ni doðrudan duymuþtur.
Dolayýsýyla Tanrý emirleri ona doðrudan vermiþ
gibidir, ama çocuk orada olmadýðý için önceki
nesillere “Tanrý’nýn sizle konuþtuðu zaman size
emrettiði bu emirler nedir?” diye sormaktadýr
(Daat Zekenim). [2] Benzer bir soru-cevabý
Þemot kitabýnda da okumuþtuk: “Ýleride çocuðun
sana ‘Bu ne?’ diye sorduðunda, ona [þöyle] cevap
vermelisin: ‘Tanrý bizi Mýsýr’dan – köle evinden – zor
kullanarak çýkardý’” (13:14). Oradaki soru Pesah
Agadasý’ndaki “Tam – Saf” çocuða aittir ve
sorusundan, büyüklerinin yaptýðýný gördüðü ama
sebebini anlamadýðý bir uygulamanýn nedenini
sorgulamaktadýr. Dolayýsýyla orada olduðu gibi,
buradaki Haham’ýn da aslýnda soru soran bir
“çocuk” olduðu söylenebilir. Henüz “çocuk” yaþta
olduðu için mitsvalarý uygulamakla yükümlü
deðildir. Bu açýdan Tanrý bu emirleri henüz “ona”
emretmiþ olmadýðýna göre, önceki nesillere, yani
yaþ itibariyle bu emirlerle yükümlü olan nesle
soruyu bu þekilde sormaktadýr. Büyüklerine bakýp
bu uygulamalarý neden yaptýklarýný merak
etmektedir (Daat Mikra). [3] Çocuk genel olarak
Yahudi ulusuna seslenmektedir: “Diðer uluslar
sadece yedi mitsva ile yükümlü iken, Yahudi ulusu
neden daha çok mitsvayla yükümlü kýlýndý?”
(Sforno).

Tanýklýklar, hükümler ve kanunlar nedir? –
“Tanrý neden bize, üç farklý sýnýfta kanunlar
emretti? ” (Rabenu Behaye).
Önce de belirtildiði gibi, mitsva türü olarak “Edot
– Tanýklýklar”, Tanrý’nýn varlýðýna ve dünyayý
yönettiðine tanýklýk eden mitsvalardýr. Þabat
mitsvasý ve bayramlarla ilgili, örneðin matsa, suka
gibi Tanrý’nýn mucizelerini hatýrlatan tüm
mitsvalar bu sýnýfa girer. Çocuk sorusunda, Edot
tipi mitsvalarýn tam olarak neye tanýklýk ettiðini
sormaktadýr. “Hukim – Hükümler”, ardýndaki
mantýk bilinmeyen mitsvalardýr ve çocuðun
sorusu “sebebi bilinmeyen bu mitsvalarý neden
yapýyoruz?” þeklindedir. “Miþpatim – Kanunlar”
ise mantýkla açýklanabilen ve insanlar arasý iliþkileri düzenleyen kurallardýr [Ramban’a göre ise,
bu özellikle ceza hukukunu tanýmlar] ve çocuk
bunlarý da sorgulamaktadýr. Sýradaki pasuklar da
bu sorularýn cevabýný içermektedir.
Sforno Edot’un, Tora’nýn inceleme ve derin
araþtýrmaya dayalý kýsýmlarýný tanýmladýðý
görüþündedir. Bu tipteki bir öðrenim, Tora’nýn ve
Tanrý’nýn gerçekliðini kesin kanýtlarla bilmeyi
saðladýðý, yani buna tanýklýk ettiði için bu þekilde
adlandýrýlýr. Hukim ve Miþpatim ise eyleme yönelik kýsmý tanýmlar. Bir baþka açýklamaya göre ise
Edot, Tora’nýn, mitsvalarýn uygulamasý konusunda yaptýðý uyarýlardýr (Daat Mikra; krþ. Þemot
19.21: “Aed – Uyar”).
21-25. Cevap. Soru “Emirler nedir?” þeklindeydi. Bu iki þekilde anlaþýlabilir: [1] “Tüm bu emirler nedir? Neleri içerir?”. Ancak buradaki cevap
bu içeriði açýklamamaktadýr. Cevabý veren kiþi
“Ýçeriðe geçmeden önce, bunlarýn ardýndaki arka
plan bilgileri bilmen gerekiyor. Emirlerin içeriðini
tam olarak anlaman ancak bundan sonra
mümkün olacaktýr” demekte ve bu arka planý
bildirmektedir. [2] “Tüm bu emirlerin sebepleri
nedir?”. Bu olasýlýða göre buradaki sözler tam
cevabý vermektedir (Hirsch).
Bu ikinci olasýlýða göre cevap genel olarak
þöyledir: “Her þeyin temelinde Mýsýr Çýkýþý var.
Zira oradayken Tanrý’nýn, yaratma isteði ve
kudretine sahip olan Yaratýcý olduðunu, dünyayý
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tüm düþmanlarýný önünden defedeceksin – týpký Tanrý’nýn konuþtuðu gibi.
[25. Mýsýr’dan Çýkýþ’ý Hatýrda Tutmak]

20

Ýleride oðlun sana “Tanrýmýz Aþem’in size emretmiþ olduðu tanýklýklar, hükümler ve
kanunlar nedir?” diye sorduðunda,
19. Defedeceksin – Bu sözler, önceki pasukla iç
içe de deðerlendirilebilir: “Bu senin iyiliðine olacak
ve týpký Tanrý’nýn konuþtuðu gibi, tüm düþmanlarýný
önünden defetmek üzere [ya da: defederek],
Tanrý’nýn, [hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu
iyi Ülke’yi miras alacaksýn.” Pasuk her ne kadar
“defedeceksin” diyorsa da, bu iþlemi asýl yapacak
olan Tanrý’dýr (bkz. 9:4). Burada da “Tanrý’nýn
onlarý defetmesiyle bu Ülke’yi miras alacaksýn”
deniyor olabilir (Daat Mikra).
“Defetmek” þeklinde çevirdiðimiz Adaf kökü,
belirli bir gücün, kiþi ya da nesneleri bulunduklarý
yeri terk etmeye zorlamasý anlamýna gelir.
Örneðin sözcüðün “itmek” anlamýnda kullanýldýðý
yerler vardýr (bkz. Bamidbar 35:22) [ki aslýnda
ayný çeviri burada da yapýlabilir]. Onkelos’un
çevirisi ise “[düþmanýn cesaretini, direncini ve
kuvvetini] kýrmak” þeklindedir. Alternatif olarak:
“püskürteceksin” (Radak, Þeraþim) veya “kovalayacaksýn” (Septuaginta).
Týpký Tanrý’nýn konuþtuðu gibi – Tanrý daha
önce þöyle demiþtir: “Önünden Dehþetim’i gönderecek, [ülkelerine] gideceðin halkýn tümünü paniðe
sokacaðým. Tüm düþmanlarýnýn sana enselerini dönmelerini [ve kaçmalarýný] saðlayacaðým” (Þemot
23:27) (Sifre, Ekev; Raþi; krþ. 11:25 açk.).
20-25. Geleneðin Yeni Nesillere Aktarýmý.
Moþe’nin hitap ettiði kitle, Mýsýr Çýkýþý’ný ya
küçük yaþtayken bizzat yaþamýþ ya da bunu birinci elden kendi ebeveynlerinden dinlemiþ kiþilerden oluþmaktadýr – ve hepsi, Tanrý’nýn çöl yolculuðu boyunca her gün yaptýðý mucizelere bizzat
tanýk olmuþtur. Dolayýsýyla bu nesil artýk Tanrý’yý
sýnamamak, aksine, Tanrý’ya yönelik sevgi, çekinme ve güven duygularýnýn onlarýn genel
davranýþlarýnda ifade bulmasý gerektiðini bilmektedir. Ancak sonraki nesiller bu tecrübeleri yaþamayacaktýr. Onlara tüm bunlarýn toplu ve kolektif bir yaþam ve sürekli öðrenim yoluyla, kopmaz
bir gelenek olarak aktarýlmasý gerekmektedir,
çünkü ebedi olmasý gereken bu ulusun, kökenlerini þekillendiren olay ve imana olan baðlantýsýnýn daima canlý kalmasý þarttýr. Yahudi tarihindeki her göç olayýnda bu büyük görev
Yahudiler için tekrar gündeme gelmiþtir, çünkü
yeni bir ülkeye yerleþen Yahudi toplumu, bu yer-

leþimi, köklü gelenek ve uygulamalarýna, tüm
bunlara sadýk kalma uðruna büyük fedakârlýklarla mücadele vermiþ – ve baþarýlý olmuþ – olan
babalarýn ve büyükbabalarýn tecrübelerine
dayandýrmak ve bunun devamlýlýðýný erozyona
uðramasýna izin vermeden nesilden nesle korumakla yükümlüdür. O Yahudi cemaatinin
devamlýlýðý buna bire bir baðlýdýr.
20. Ýleride – Tam çeviriyle “yarýn”. Ancak elbette
bu, Moþe’nin bu sözleri söylemesinin hemen ertesi
gününü deðil, Türkçe’deki gibi deyimsel anlamýyla gelecek zamanlarý kastetmektedir (Raþi).
Tora daha önce Tanrý’yý sýnamayý yasaklamýþtýr;
zira bu neslin artýk Tanrý ile ilgili kanýta ihityacý
yoktur; gözleriyle birçok þeye tanýk olmuþlardýr.
Tora þimdi gelecek nesillerin de Tanrý’yý sýnamasýnýn yersiz olduðunu söylemektedir; zira bu
nesiller de önceki nesillere soru sorarak, Tanrý’ya
neden baðlý olmak gerektiðinin cevabýný alacaklardýr (p. 16, Ramban o.a.). Bu cevap sadece eski
olaylarýn anlatýmý deðil, bu olaylara tanýklýk
etmek üzere nesiller boyunca aralýksýz olarak
uygulanan mitsvalarýn titizlikle devam ettirilmesiyle de kusursuz bir kanýt teþkil edecektir. Zira
belirli bir sebebe baðlý bir uygulama tüm bir
toplum tarafýndan nesiller boyunca yapýlýyorsa,
bu uygulama, temelindeki sebebe tanýklýk teþkil
eder. Böylece artýk yeni mucizelere ve Tanrý’yý
mucize yapýp yapmayacaðý konusunda sýnamaya
gerek yoktur.
Oðlun – Bu, Pesah Agadasý’nda okuduðumuz
Dört Oðul’un “Haham – Bilge” olanýdýr (bkz.
Þemot 12:26-27 açk.; bkz. Þemot 13:8 ve 13:14
açk.; bkz. Pesah Agadasý s. 47-59). Bu çocuk
“bilge”dir, çünkü sorusunun düþünülerek hazýrlandýðý bellidir. Farklý mitsva türlerinin olduðunu
kavramýþtýr ve bunlarýn ne anlama geldiðini, bunlarý uygulamanýn neden gerekli olduðunu merak
etmektedir.
Tanrýmýz Aþem’in size emretmiþ olduðu –
Haham’ýn sorusunu anlamak gerekir. Dört Oðul
içinde en çok eleþtirileni, þüphesiz “Raþa – Asi”
oðuldur. Bu oðlun bu þekilde adlandýrýlmasýnýn
sebebi, sorduðu sorunun þeklidir: “‘Bu ibadetin
size ne yararý var?” (Þemot 12:26) demektedir
Raþa ve “size” diyerek, kendisini toplumun
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Buna baðlý olarak bireysel düzeyde de, tarih
boyunca hiç kopmamýþ toplumsal bir kültürün
parçasý olan Yahudi, bahsedilen olaylarýn gerçekten yaþandýðýnýn canlý tanýðý sýnýfýndadýr. Ve bir
tanýk, tanýklýk ettiði olayýn da ayrýlmaz bir
parçasýdýr. Böylece Mýsýr Çýkýþý, Yahudi için,
tarihte yaþandýðý varsayýlan bir efsane deðil, ona,
sanki orada bizzat bulunmuþ gibi tanýklýk ettiði
tarihi bir gerçektir.
24. [Ýþte] – Tam çeviriyle “ve”. Ancak sözcüðün
buradaki anlamý “iþte bu nedenle” þeklindedir
(Daat Mikra). Cevabýn ana noktasý budur: “Ýþte,
bu söylediklerimin ýþýðýnda, Tanrý bize, sormuþ
olduðun tüm bu hükümleri, O’ndan çekinmeyi,
Tanrý korkusuna sahip olmayý öðrenmemiz için
emretti – çünkü her þeyin temeli budur. Zira bu
korku sayesinde O’na baðlý olacaðýz ve böylece O
da bize her türlü iyiliði verecektir” (Ýbn Ezra).
Hükümleri – Basit anlamda bu sözcük bu pasuk
içinde Tora’nýn tüm mitsvalarý için genel bir
terim olarak kullanýlmaktadýr (Hirsch). Ancak
özellikle mantýklý açýklamalarý olmayan Hukim
tarzý kanunlar da kastediliyor olabilir. Bu durumda Tora þöyle demektedir: Tanrý bize mantýðýmýzla anlayamadýðýmýz kurallarý, Tanrý’ya olan
korku ve saygýmýzýn bir ifadesi olarak verdi. Bizler
Tanrý’nýn emirlerini, anlasak da anlamasak da,
sýrf O’nun kayýtsýz þartsýz egemenliðini tanýmamýzýn bir iþareti olarak yerine getiririz. Kaldý ki
bu bize ayný zamanda büyük iyilik getirecektir
(Meam Loez).
Genel olarak Tora’nýn metnindeki soru-cevap
Pesah Sederi’ndeki bir baba-oðul diyalogunu yansýttýðý için, bazý otoriteler çocuðun sorusunun
özellikle Pesah-korbaný ile ilgili olduðu görüþündedir. Çocuk, bu korbanda üç farklý mitsva kategorisinde uygulamalar olduðuna dikkati çekmektedir. [1] Pesah-korbaný matsa ile birlikte yenmelidir ve matsa yemek, Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda

hamurun mayalanmamasýný hatýrlatan, Edot türü
bir mitsvadýr. Bu sorunun cevabý “Paro’nun
köleleriydik; ama Aþem bizi Mýsýr’dan zor kullanarak çýkardý” sözleriyle verilmiþtir. [2] Pesah-korbanýný Yahudi olmayan birinin yemesi yasaktýr.
Bu da Miþpatim kategorisinde bir mitsvadýr ve
sorunun bu kýsmýnýn cevabý “Aþem Mýsýr’dan bizi
çýkardý” sözlerindedir. Yani Yahudi olmayan biri
bunu yiyemez, zira Tanrý Mýsýr’dan onu deðil
Yahudiler’i çýkarmýþtýr. [3] Pesah-korbaný ile ilgili
bazý uygulamalar ise Hukim kategorisindedir,
yani mantýklý bir açýklamasý yoktur. Örneðin korban etini haþlamak ya da baþka bir þekilde
piþirmek yasaktýr ve tek kabul edilir piþirme þekli,
doðrudan ateþte çevirme yapmaktýr. Baþka bir
kurala göre korbanýn hiçbir kemiði kýrýlmamalýdýr
ve eti gece içinde tümüyle yenmeli, sabaha
býrakýlmamalýdýr… Çocuðun sorusunun bu kýsmýnýn mantýklý bir cevabý yoktur. Bu nedenle
cevap þöyle olmalýdýr: “Gerçek sebebi bilmiyoruz.
Ancak bu tip emirleri yerine getirmek Tanrý
korkusunun bir ifadesi olduðu gibi, karþýlýðýnda
Tanrý’nýn vereceði iyilik de çok büyüktür. Bu
emirleri anlamasak da içerdikleri manevi kuvvet
bize Tanrý katýnda büyük avantajlar saðlayacaktýr” (Meam Loez).
[Ki böylece]… – Çeviri serbesttir ve tüm iyilik
ve bereketin Tanrý korkusuna ve Tora’ya
baðlýlýðýn bir sonucu olduðu prensibine göredir.
Pasuðun tam çevirisi þöyledir: “Aþem tüm bu
hükümleri yapmamýzý, Tanrýmýz Aþem’den çekinmemiz için emretti, iyiliðimiz için, tüm günlerde, bizi
yaþatmak için, bu gün gibi.” Emirlerin “hedefi”
Tanrý korkusunu elde etmektir ve bu korkuyla
yerine getirilen mitsvalarýn doðal “sonucu” da iyilik ve yaþamdýr (Hirsch).
Sforno’nun açýklamasýyla: “Aþem tüm bu hükümleri yapmamýzý, Tanrýmýz Aþem’den çekinmemiz için
yani O’nun büyüklüðünü kavrayýp tanýmamýz
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oðluna [þunlarý] söyle: “Mýsýr’da Paro’nun köleleriydik; ama Aþem bizi Mýsýr’dan zor
kullanarak çýkardý.
22
Aþem, gözlerimizin önünde, Mýsýr’a, Paro’ya ve tüm saray eþrafýna karþý büyük ve feci
iþaretler ve harikalar gerçekleþtirdi
23
ve bizi, getirip atalarýmýza yemin etmiþ olduðu Ülke’yi bize vermek için oradan
çýkardý.
24
[Ýþte,] Aþem tüm bu hükümleri yapmamýzý, Tanrýmýz Aþem’den çekinmemiz için
emretti – [ki bu,] bugün [olduðu] gibi, tüm zamanlarda bizim iyiliðimize olacak, [Tanrý]
bizi yaþatacaktýr.
yakýndan yönettiðini ve doða kurallarýný istediði
gibi deðiþtirebileceðini gözlerimizle gördük.
Orada olan her þeyin tanýklarýyýz ve Tanrýmýz
Aþem’in yerde ve gökte hiçbir benzeri olmayan
Tek ve Mutlak Egemen Tanrý olduðunu biliyoruz.
Öyleyse O’na saygý göstermek durumundayýz.
Tanrý bizi köle evinden kurtardý. O bize bu büyük
iyiliði yaptýðýna göre bize de O’ndan çekinmek ve
bize verdiði emirleri titizlikle uygulamak yakýþýr.
Ne de olsa O’nun tarzýný biliyoruz. Bize daima iyilik yaptýðýna göre gelecekte de bize iyilik yapýp
yaþam verecektir. Bu doðrultuda, bize vermiþ
olduðu emirler de, onlarý uygulayanlar için
gerçek yaþam kaynaðýdýr ve artlarýndaki sebebi
anlayamasak bile, tüm kanunlarýn iyi ve yararlý
sonuçlarý hedeflediði açýktýr” (Ýbn Ezra; Ramban).

Paro’ya ve tüm saray eþrafýna – Tam çeviriyle
“Paro’ya ve tüm evine”. Ya da “Paro’ya ve evinin
tüm insanlarýna” (Targum Onkelos). Mýsýr’daki
belalar sadece normal halký etkilemekle
kalmamýþ, halkýn yüksek tabakasýna da acýlar
vermiþtir. Paro ve tüm bakanlarý ve danýþmanlarý
da bu belalardan paylarýný almýþlardýr. Bunun
nedeni, devletin kanunuyla köleleþtirilmiþ olan
Bene-Yisrael’in serbest kalmasýna karar verecek
olanlarýn bu kiþiler olmasýdýr. Bir baþka amaç da,
bir kiþinin toplumsal statüsünün Tanrýsal yargý ve
adalet karþýsýnda ona hiçbir özel avantaj saðlamadýðýný göstermektir.

21. Mýsýr’da Paro’nun köleleriydik – “Ve köle
halimizle Tanrý’nýn bizim için niyetlendiði bütünlüðü elde etmemiz mümkün olmadýðý için, O bizi
büyük mucizeler gerçekleþtirerek kurtardý ve söz
konusu bütünlüðü elde edebilmemiz için en
uygun yer olan Erets-Yisrael’e getirdi” (Sforno).

Gerçekleþtirdi – Tam çeviriyle “verdi” ya da
“yerleþtirdi”.

Bu sözler ayný zamanda Bene-Yisrael’in yaþadýklarý köleliðin aðýrlýðýný da ortaya koymaktadýr.
Özel þahsa ait bir köle daima o kiþinin isteði
doðrultusunda doðal olarak serbest kalabilir.
Ama Mýsýr’da durum böyle deðildi. Bene-Yisrael
kiþilerin deðil, devletin ta kendisinin köleleriydi
ve bu kölelik “devletin kanunlarýnýn” bir sonucuydu. Böyle bir durumda koca bir halkýn serbest
kalmasýnýn doðal yollarla gerçekleþmesi son
derece zor ve imkânsýzdýr. Tanrý iþte bu yüzden,
doða kurallarýný askýya alacak olaðanüstü
mucizeler göstererek, Bene-Yisrael’i Bizzat, zor
kullanarak, [tam çeviriyle “Kuvvetli Eli’yle”]
çýkarmýþtýr (Hirsch).
22. Gözlerimizin önünde – Tanrý mucizelerin
hepsini bütün bir halkýn tanýk olacaðý þekilde
gerçekleþtirmiþtir. Bu mucizelerin hiçbiri bireysel
iddiayla ortaya atýlmamýþtýr. Halkýn “tümü” bunlara tanýk olmuþtur.

Ýþaretler ve harikalar – Ýbranice Otot ve
Mofetim. Bkz. 4:34 açk.

23. Bizi … oradan çýkardý – Pesah Agadasý bu
sözlerden bir kural öðretir: Kiþi kendisini
Mýsýr’dan sanki bizzat çýkmýþ gibi göstermekle [ya
da baþka bir versiyona göre “görmekle”] yükümlüdür.
Hangi nesilde yaþýyor olursa olsun, bir Yahudi,
kendisini Mýsýr’dan bizzat çýkmýþ addetmelidir.
Ama ilk bakýþta bu biraz sorunlu görünmektedir.
Bu nesilde yaþayan hangi Yahudi Mýsýr’dan bizzat
çýktýðýný iddia edebilir? Tora bizden yalan söylememizi mi istemektedir?
Bu bir yalan deðildir. Çünkü Yahudi baðýmsýz bir
birey deðil, tüm Yahudi ulusunun bir parçasýdýr.
Yahudi ulusu bir bedense, Yahudi birey de bu
bedenin bir hücresidir. Yahudi ulusu bir bütün
olarak Mýsýr’dan çýktýðý için, onun tarih boyunca
tüm bireyleri de, bu bütünün parçalarý olarak
Mýsýr’dan çýkmýþlardýr. Bunun yanýnda “Mýsýr’dan
çýkmak” kavramýnýn felsefi ve derin bakýþlarý da
vardýr (bkz. Pesah Agadasý s. 121). Ama en basit
düzeyde, burada Yahudi’nin izole bir oluþum
deðil, büyük bir bedenin ayrýlmaz parçasý olduðu
bir kez daha vurgulanmaktadýr.
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7.
œ Asimilasyon Tehlikesi. Moþe bu noktada
halka yaptýðý konuþmanýn ana temasýna, yani
onlarý uyarýlar yoluyla Erets-Yisrael’deki yeni
yaþam için hazýrlamaya geri dönmektedir.
Önceki kýsým çocuklarýn eðitimini konu etmiþti.
Yahudiler, geçmiþlerinden gelen tarihi tecrübeyi
temel alarak, çocuklarýna da Tora’nýn korunmasý
ve uygulanmasý mirasýný iletmekle yükümlüdürler ve bu yükümlülük, þu anýn ve geleceðin
tümünde onlar için temel yaþam görevidir.
Ancak Tora’yý miras býrakma ve yeni nesilleri bu
yaþam görevi yönünde eðitme olasýlýðý, çocuklarýn Yahudilik-dýþý etkiler altýnda yaþayýp eðitim
gördükleri bir ortamda temelden ortadan kalkacaktýr. Eðer çocuklar Yahudi olmayan bir kadýnýn
rahminden çýkarlarsa ya da Yahudi olmayan bir
babanýn kucaklarýna doðarlarsa, Yahudilik-dýþý
bir ruhla eðitilip, karakterleri de Yahudi olmayan
ebeveynin yönlendirmesiyle þekillenirse, o zaman
Yahudilik için bir gelecek olamaz ve bahsedilen
tüm eðitim ile Tora’nýn gelecek nesillere aktarýmý
bir hayal haline gelir – kaldý ki, annenin Yahudi
olmadýðý durumlarda, çocuk da Yahudi deðildir
bile. Ýþte tarihin geri kalanýnda Yahudiler’in
yaþam amaç ve görevlerini dinamitleyecek bir
tehlike varsa, o da asimilasyondur ve sýradaki
pasuklar bu konuya dair uyarýlar içermektedir
(Hirsch).
1. Girgaþi – Hem burada Moþe’nin hem de
ileride Yeoþua’nýn verdiði listelerde Girgaþi ismi
geçmektedir (bkz. Yeoþua 3:10). Ancak Tanrý,
Moþe’ye Erets-Yisrael’deki uluslardan bahsettiðinde Girgaþi’ye yer vermemiþti (bkz. Þemot
3:8). Ýbn Ezra’ya göre bunun sebebi, Girgaþi’nin
bu uluslarýn en zayýfý olmasýdýr. Olasý baþka bir
sebep de bu ulusun, Bene-Yisrael’in geliþi sonu-

cunda Ülke’yi savaþmadan terk edip baþka yere
göç etmiþ olmasýdýr. Gittikleri yer bazýlarýna göre
Gürcistan, bazýlarýna göre de kuzeybatý
Afrika’dadýr. Ayrýca bkz. Bereþit Perek 10 açk.
Dökülüp gidecek – Tam çeviriyle “dökülecek;
düþecek”. Ýbranice Naþal kökü. Bu kök, bir þeyin,
sýkýca baðlý ve sabit olduðu yerle olan baðlantýsýnýn kesilmesi sonucunda oradan düþmesi, atýlmasý ya da uzaklaþtýrýlmasý anlamý verir (Raþbam;
bkz. 19:5 açk.). Meyveler de aðaçta bulunma
sürelerini tamamladýktan sonra, oradan kopup
düþerler (krþ. 28:40). Benzer þekilde Kenaan
topraklarý bu aþamaya kadar üzerindeki yedi
ulusu taþýmýþtýr; ama bu uluslar artýk orada yaþama haklarýný yitirmiþlerdir ve böylece Ülke,
onlarý üzerinden atacak, onlar buradan döküleceklerdir. Bundan böyle onlarýn Ülke’deki varlýklarý dökülmüþ ve süpürülmeyi bekleyen yapraklardan farksýzdýr. Bene-Yisrael de buraya geldiklerinde bu yapraklarý temizleyecek bir fýrtýna
görevi görecek, burayý onlardan arýndýrarak yeni
ve daha kutsal bir fidan dikimine hazýrlayacaktýr.
Nitekim Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e yerleþmeleri de Tanah’ýn çeþitli yerlerinde “fidan
dikme” terimleriyle tanýmlanmaktadýr (krþ.
Þemot 15:17, Teilim 80:9-10 vs.) (Hirsch).
Alternatif olarak “[Tanrý onlarý] kovacak (Targum
Onkelos) [veya] sürecek (Targum Yonatan)”.
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6:25 - 7:1
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Ve tüm bu emri, bize emrettiði þekilde özenle uyguladýðýmýzda, [bu] bizim için
Tanrýmýz Aþem’in huzurunda liyakat teþkil edecektir.”

7

[26. Asimilasyona Karþý Uyarý]
1

Tanrýn Aþem seni, onu miras edinmek üzere oraya gitmekte olduðun Ülke’ye getireceði zaman, çok sayýda ulus – senden kalabalýk ve güçlü olan yedi ulus: Hiti, Girgaþi,
Emori, Kenaani, Perizi, Hivi ve Yevusi – önünden dökülüp gidecek.
için emretti, ve bu emir “bizim” iyiliðimiz içindir;
O’nun bundan hiçbir kazancý ya da beklentisi
yoktur, çünkü böyle bir ihtiyacý yoktur. Zira Tanrý
iyilik ve þefkat kaynaðýdýr; bunlarý yapmayý arzu
eder. Bize bu iyiliði tüm günlerde verecektir. Yani
bizi bu gün gibi – bu geçici dünyada – yaþatacaktýr
ve mitsvalarý uygulamamýz ayný zamanda bizim
için Tanrý’mýz Aþem’in huzurunda – yani Gelecek
Dünya’da – liyakat teþkil edecektir.”
Bu gün [olduðu] gibi – “Bu gün sahip olduðumuz iyilik ve yaþam, mitsva uygulamamýzýn bir
sonucudur” (Hirsch).
Ýyiliðimize olacak… yaþatacak – “Tanrý korkusu
bizim iyiliðimizedir (krþ. 5:25) ve bize hayat verir.
Tanrý’nýn emirlerini yerine getirmekten hiçbir
istenmeyen sonuç çýkmaz. Hukim sýnýfýndaki
emirlerin ardýndaki mantýðýný anlayamasak da
onlarýn bizim iyiliðimize olduðu açýktýr. Miþpatim
sýnýfýndaki mitsvalar da toplumsal düzeni
saðladýðý için rahat ve huzurlu bir yaþamý
mümkün kýlar” (Ramban).
Yaþatacaktýr – “Yaþamamýzý saðlayacaktýr.”
25. Tanrýmýz Aþem’in huzurunda – Çevirimiz
Sforno’ya göredir. Ama pasuk þu þekilde de
anlaþýlabilir: “Ve Tanrýmýz Aþem’in huzurunda, tüm
bu emri, bize emrettiði þekilde özenle uyguladýðýmýzda, [bu] bizim için liyakat teþkil edecektir”
Liyakat – Targum Onkelos. Ýbranice Tsedaka.
Sözcük burada, yaygýn anlamýndan farklý bir
imayla kullanýlmýþtýr. Tanrý’nýn emirlerini uygulamak bir liyakat kaynaðýdýr. Yani emirler sadece
iyiliðimize ve huzurlu yaþamamýza (ö.p.) hizmet
etmekle kalmayacak, ayný zamanda Gelecek
Dünya’da da bizim için liyakat saðlayacaktýr
(Targum Yonatan; Sforno; Rabenu Behaye).
Tanrý’nýn ödül vermesine layýk olmak burada bir
Tsedaka olarak adlandýrýlmaktadýr, çünkü normal
þartlarda bir köle, efendisine hiçbir karþýlýk beklemeden hizmet etmelidir ve efendisinin ona herhangi bir ödül verme yükümlülüðü yoktur. Bu

nedenle Tanrý, yapýlan hizmetler karþýlýðýnda yine
de ödül verdiði zaman, bunu herhangi bir
mecburiyeti olmadan yaptýðý için, bu bir Tsedaka
sýnýfýndadýr. Tsedaka sözcüðünün kökeni “Tsedek
– Adalet / Dürüstlük”tür. Dolayýsýyla Tanrý hiçbir
yükümlülüðü olmamasýna raðmen, Kendisi’ne
yapýlan hizmeti tanýdýðýný ve kabul ettiðini
göstermekle adil davranmýþ olacaktýr.
Bu adalet kavramý, insanlarla ilgili kullanýlýyor da
olabilir: “Adil davranma prensibinin bir gereði
olarak Tanrý’nýn bize verdiði emirleri özenle
uygulamamýz gerekir; zira O Efendimiz’dir (Ýbn
Ezra). Tanrý’nýn bize yaptýðý iyiliklerin ýþýðýnda,
bizim de O’nun isteklerini yerine getirmemiz
dürüstlüktür (Hirsch).” Ayrýca bkz. Bereþit 15:6
açk.
Bu baðlamda Tsedaka sözcüðü Tsadik ile baðlantýlý olarak da deðerlendirilebilir: “Tanrý’nýn emirlerine titizlikle baðlýlýk gösterdiðimizde, diðer tüm
uluslar da bizim iyi ve örnek alýnacak insanlar,
birer tsadik olduðumuzu görecektir” (Ýbn Ezra).
œ Sonuç. Haham’ýn sorusuna verilen cevap
mitsvalarý yerine getirme yükümlülüðünü
ilgilendiren her öðeye temas etmektedir.
Yahudiler mitsvalarý yerine getirmelidirler. [1]
Çünkü Tanrý’ya aittirler. Tanrý onlarý kölelikten
kurtarýp Kendisi’ne kullar olarak almýþtýr (p. 21).
[2] Çünkü Tanrý, Bene-Yisrael için bir inanç
deðil, birçok mucize ve doðrudan hitap sonucunda bildikleri bir gerçektir (p. 22). [3] Çünkü
mevcut durumlarý Tanrý’nýn Atalar’a etmiþ
olduðu yeminin bir sonucudur (p. 23). [4] Çünkü
mitsvalar tüm varoluþun kaynaðý olan Tanrý
tarafýndan emredilmiþtir ve Yahudiler için gerçek
yaþam ile mutluluk tamamen bu mitsvalarýn
uygulamasýna baðlýdýr (p. 24). [5] Çünkü
mitsvalarý uygulamak dürüstlük ve kadirþinaslýðýn bir gereðidir (p. 25) (Hirsch).
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Tehanem – Onlara Karþýlýksýz [Hediyeler] Verme”.
Bunlarýn hepsi, temelde Bene-Yisrael ile yerel
halk arasýndaki farklýlýðý vurgulamak ve birbirlerine
karýþmayý önlemek amacýný taþýyan emre dâhildir.
Bu örnek, Tora’nýn ne büyük kuvvete sahip
olduðunu göstermektedir. Zira tek kelime birçok
farklý þekilde okunabilir ve harflerin farklý noktalamalarý, farklý mesaj ve talimatlar içerebilir. Ne
de olsa harfler beden, noktalar da ruh gibidir ve
týpký bedenin hareketlerinin ruha baðlý olmasý
gibi, kelimenin anlamý da, nasýl noktalandýðýna
baðlýdýr. Sefer-Toralar’da noktalama iþaretlerinin
kullanýlmamasýnýn bir amacý da, Tora’nýn farklý
þekillerde anlaþýlmasýna olanak tanýmaktýr
(Rabenu Behaye). [Ancak yine de tüm bunlar
farklý bakýþ açýlarý elde etmek için bir araçtan
ibarettir. Ýþ dualarda Tora’nýn metnini doðru
olarak okumaya geldiðinde, sadece tek bir okuma
þekli doðrudur – Lo Tehonem. Diðer okuma
olasýlýklarýndan biriyle okumak yanlýþtýr ve
okuma geçersizdir; sözcüðü farklý okuyan bir
Hazan geri dönüp doðru okumalýdýr.]

de doðrudur. Ne de olsa sýradaki pasuktaki “zira
[aksi takdirde] oðlunu ardýmdan ayýracak” denmektedir ve bu etki sadece yedi ulus mensuplarýyla
sýnýrlý deðildir; yedi ulusunki dýþýnda baþka herhangi bir kültür de bir Yahudi’yi Tanrý yolundan
alýkoyma etkisine sahip olabilir. Buradaki, yedi
ulusa dair söylendiði açýk olan “onlarla evlenme”
sözleri ise, evlilik yasaðý konusunda, bu yedi ulus
için getirilen “ek” bir kýsýtlamadýr ve bu yedi
ulusun mensuplarýyla “hiçbir þekilde” evlenilemeyeceðini belirtmektedir. Aradaki fark þudur:

Yukarýdakilerin ýþýðýnda, bir putpereste acýmak ya
da merhamet etmek, ona hayranlýk ya da sempati
duymak Tora’nýn yasaklarýndan biridir. Mitsvat Lo
Taase No. 247. Ýnsanýn eylemlerinin baþý duygu
ve düþüncelerdir. Eylem ancak bunlarýn sonrasýnda gelir. Bu açýdan, duygu ve düþünceleri putperestlerde iyi yan görüp onlara hayranlýk hissetmekten alýkoymak, onlarla yakýnlaþmanýn ve yoz
kültürlerinden etkilenmenin önünde saðlam bir
emniyet sübabý görevi görecektir (Sefer Ahinuh).
Belki güzel sanatlarý vardýr; belki görkemli
yapýlarý, çekici giyim tarzlarý, hatta akýllý konuþmalarý vardýr – ama kültürleri Tora’yla taban
tabana çeliþki içinde olduðu sürece tüm bunlarýn
hiçbir anlamý yoktur. Güzellik ve görkem, sadece
Tora’nýn belirlediði çerçeve içinde anlamlý ve
deðerlidir. Bkz. Bereþit 9:27 açk.

Eðer Yahudi doðmamýþ bir kiþi, baþka bir niyet ya
da amaç olmaksýzýn, “sýrf Yahudilik ve Tora’nýn
kesin doðru olduðuna inandýðý için”, “Tora’nýn
tüm mitsvalarýný yerine getireceðini” taahhüt
ettiði, bu niyetini kanýtladýðý takdirde, yetkili bir
Bet-Din’de gereken iþlemlerden geçirilerek
Yahudilik’i kabul edebilir ve bir Ger [ya da kadýnsa Giyoret] olarak tam bir Yahudi statüsü elde
eder – Yahudi “ulusunun” bir parçasý halini alýr.
Böyle biri, Koen erkekler dýþýndaki her Yahudi’yle
evlenebilir (Talmud – Yevamot 76a). Yine de bu,
yedi ulus [ve diðer istisnalar (bkz. 23:4)] dýþýndaki uluslara mensup kiþiler için doðrudur. Ancak
yedi Kenaan ulusundan birine mensup bir kiþi,
Yahudiliði kabul etse bile, buradaki “onlarla
[hiçbir þekilde] evlenme” emri doðrultusunda,
doðuþtan Yahudi olan biriyle evlenemez; zira bu
uluslar, günahkârlýðýn en aþaðýlýk düzeylerine
kadar düþmüþlerdir ve Tora bu yüzden onlarý
tamamen dýþlamýþtýr (a.y.; Rabenu Behaye).
Evlilik iki aþamadan oluþur ve sadece ilk aþama
olan niþanýn yapýlmasý bile, bu yasaðýn ihlali için
yeterlidir (Meam Loez). [Günümüzde kimin
hangi ulusa mensup olduðunu bilmeye imkân
olmadýðý ve yedi ulus artýk yeryüzünden silindiði
için bu kanunun uygulanabilirliði yoktur ve
Yahudilik’i kabul eden herhangi bir kiþi, Koen
olmayan bir Yahudi’yle evlenebilir.]

3. Onlarla evlenme – Konunun gidiþatýnda
“[böylece] onlarla evlenme [durumuna gelmeyeceksin]” (Daat Mikra). Ama elbette bu ayný
zamanda bir yasaktýr. Bu pasuk Erets-Yisrael’deki
yedi ulusa yönelik tavýrdan bahsedildiði baðlam
içinde geçmektedir. Ancak karýþýk evlilik yasaðý
sadece bu yedi ulus deðil, diðer tüm uluslar için

Bir Yahudi’nin, Yahudi olmayan bir kiþiyle evlenmesi yasak ve imkânsýzdýr. Tora kanunu böyle bir
evliliði tanýmaz ve eðer kadýn ve erkek baþka bir
kanunun huzurunda “evli” gözüküyorlarsa bile,
bu Yahudi kanunlarýna göre halen geçersizdir ve
baðlayýcý deðildir (Talmud – Kiduþin 68b).
Kýsacasý burada kullanýlan “evlenme” terimi
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Tanrýn Aþem onlarý senin önüne teslim edecek ve onlarý vuracaksýn. [O zaman]
Onlarý tamamen imha etmelisin. Onlarla antlaþma yapma ve onlara lütuf gösterme.
3
Onlarla evlenme – kýzýný onun oðluna verme, onun kýzýný da kendi oðluna alma –
2. Teslim edecek – Targum Onkelos. Tam
çeviriyle “verecek”. Moþe, yaklaþan Kenaan
fethinin mucizevî yanýný vurgulamaktadýr;
böylece hitap ettiði kitlenin, Tanrý’ya ne kadar
borçlu olduklarýný görmelerini istemektedir. Yedi
Kenaan ulusu Yisrael’den daha kalabalýk ve daha
güçlüdür, ama Tanrý, Yisrael’in zafere ulaþmasýný
saðlayacaktýr.
Kenaan’daki yedi ulus, dünyada putperestliðin ve
ahlaksýzlýðýn temelini atmýþ uluslardýr ve Tora,
yozlaþmýþ, putperest ve ahlaksýz yaþam tarzlarý
nedeniyle onlarýn tüm yaþama haklarýný kaybettiklerini belirtmekte ve burada üç emir vermektedir: [1] Bu uluslar imha edilmelidir. [2] Onlarla
barýþ yapmak ve [3] onlara lütuf göstermek
yasaktýr.
Tora’nýn buradaki sert emirleri sadece o
dönemdeki yedi Kenaan ulusu için geçerlidir.
Yine de, Yahudiler’in, kendi ülkelerinde yaþadýklarý dönemlerde, Erets-Yisrael’de putperestliðe ve
ahlaksýzlýða izin vermeleri konusundaki yasak
ayný þekilde geçerliliðini korumaktadýr. Yahudi
olmayan birinin Erets-Yisrael’de yaþama hakký,
onun yedi evrensel mitsvayý uygulamayý üstlenmesine baðlýdýr. Bu mitsvalar, putperestlik,
cinayet, hýrsýzlýk, cinsel ahlaksýzlýk, canlý bir hayvanýn organýný yemek konusundaki yasaklarla bu
yasaklara uyulmasýný temin edecek bir yaptýrým
sistemi oluþturmaktýr. Geniþ bilgi için bkz. Bereþit
Kitabý, Noah peraþasýnýn sonundaki açýklamalar.
Onlarý tamamen imha etmelisin – Yedi Kenaan
ulusunu yeryüzünden yok etmek Tora’nýn bir
emridir. Mitsvat Ase No. 179 (Sefer Ahinuh). Öte
yandan bu uluslara mensup bireyler, putperestliði
býrakýrlar ve tüm insanlýðý baðlayan yedi mitsvayý
uygulamayý üstlenip, Yisrael hâkimiyeti altýnda
yaþamayý, vergi ödemeyi ve krala hizmet etmeyi
kabul ederlerse, bu emrin kapsamýndan çýkarlar
(Meam Loez). Bkz. s.a.
Onlarla antlaþma yapma – Bene-Yisrael’in,
Kenaan uluslarýyla, onlarýn burada kalmasýna ve
putperest yaþamlarýný sürdürmelerine imkân
tanýyacak bir barýþ antlaþmasý yapmalarý yasaktýr
(Yad – Avoda Zara 10:1). Rambam, yine de, bu
uluslarýn mensuplarýnýn putperestliði býrakýp tüm
insanlýðý baðlayan yedi mitsvayý kabul etmeleri
durumunda onlarla barýþ yapýlabileceði
görüþündedir (Yad – Melahim 6:4). Ancak bu

konuda tüm otoriteler hemfikir deðildir (bkz.
20:10-18 açk.).
Önceki pasukta bu uluslarýn tamamen imha
edilmesi istendiðine göre onlarla nasýl antlaþma
yapýlabilir, onlara nasýl lütuf gösterilebilir ve daha
da zoru, onlarla nasýl evlenilebilir? Anlaþýlan bu
yasaklar, söz konusu uluslarýn erken davranýp
merhamet dilemeleri durumunda bile bu konularda geri adým atýlmamasý gerektiðini belirtmektedir ve temel sorun onlarla evlenmektedir.
Antlaþma ve lütuf gösterme konusundaki yasaklarýn amacý da evlilik tehlikesini uzaklaþtýrmaktýr:
“Onlarla antlaþma yapma ve onlara lütuf gösterme
ki onlarla evlenme olasýlýðýn doðmasýn” (Daat Mikra).
Onlara lütuf gösterme – Rambam’a göre, yedi
ulus mensubu bir kiþi Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi
Mitsva’yý üstlendiði takdirde bu yasak onun için
de geçerli deðildir (bkz. ö. a.).
Ýbranice Lo Tehonem. Bu sözcük farklý þekillerde
deðerlendirilebilir. Sözcüðün gerçek çevirisi
“onlara acýma” þeklindedir (Targum Onkelos;
Septuaginta; Rabenu Behaye).
Hahamlarýmýz buradaki ifadeye, ayný kökten üç
farklý açýklama yapmýþlardýr (Talmud – Avoda
Zara 20a). Sözcük farklý þekillerde okunabilir: [1]
“Lo Tehinem – Onlara lütuf gösterme” þeklinde
anlaþýlabilir. Lütuftan kasýt, ilgi ve hayranlýktan
kaynaklanan iyiliklerdir. Ancak bu yedi ulus için
bu yasaktýr. Bu yasak baþka putperestleri de kapsar. Bir Yahudi böyle biri için “þu adam ne kadar
hoþ” dememelidir; zira bu, onun yabancý kültürden etkilenip Tanrý’nýn yolundan uzaklaþ masýna
sebep olabilir. Bir kiþinin güzel görünüþünü takdir
etmek isteyen, o kiþiyi deðil, onu yaratan Tanrý’yý
övmelidir (Meam Loez). Çevirimiz bu görüþü
takip etmektedir. [2] “Lo Tahanem – Onlara
Kamp Kurdurma”. Yani “onlara Erets-Yisrael’de
barýnma hakký tanýma”. Bir putperestin EretsYisrael’de yaþamasýna izin vermek yasaktýr. Ayný
emir, Erets-Yisrael’de bir putpereste ev ya da arazi
satmayý da yasaklar. Yahudi olmayýp EretsYisrael’de yaþama hakkýna sadece Ger Toþav
sýnýfýndaki insanlar sahiptir. Raþi’ye göre Ger
Toþav putperestliði tamamen býrakmýþ olan kiþiyi
tanýmlar. Rambam’a göre ise Yahudi olmayan
birinin Ger Toþav olarak adlandýrýlmasý için, tüm
insanlýðý baðlayan yedi mitsvanýn hepsine uygun
þekilde yaþamayý taahhüt etmesi gerekir. [3] “Lo
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Karýþýk evliliðin Tora’ya göre neden kabul
edilmez olduðunu çok basit bir düzeyde anlayabiliriz. Tanrý, Yahudiler’e, diðer uluslara vermediði bazý görevler vermiþtir ve bu görevler
sadece Tora’ya yönelik kesin sadakat sayesinde
yerine getirilebilir. Bir Yahudi bu sadakati hissetmiyorsa bile, kendisinden beklenen görev ve
yükümlülükte bir deðiþiklik yoktur ve Tanrý,
görevini ne derecede yerine getirdiðini her bir
Yahudi’ye soracaktýr.
Evlilik kurumu ve aile birimi, Yahudiler’in bu
dünyadaki görevlerini yerine getirebilmelerindeki anahtar noktadýr. Çeþitli nesillerdeki Yahudi
karþýtlarý bile bunu fark ettikleri için özellikle
evlilik kurumunu, Yahudilik’teki kadýn-erkek
iliþkisinin kutsal niteliðini hedeflemiþlerdir.
Bunun bir örneði Bilam’dýr ve Yahudiler’i ahlaksýzlýða sürüklemek için genç kýzlarý onlarýn üzerine salmayý teklif etmiþtir. Bir baþka örnek de
Hanuka olaylarý sýrasýndaki Helen iþgalinde
çýkarýlan kanunlardýr – ki bu kanunlara göre, her
Yahudi genç kýzýn, evlenmeden önceki gece yerel
yabancý valiyle iliþkiye girmesi þartý konmuþtu.
Genç kýzlar bu rezalete katlanmaktansa ölmeyi
tercih ediyorlardý. Tarih bunun gibi Yahudi aile
biriminin kutsiyetini hedefleyen birçok kötü
niyet ve buna teslim olmayý reddeden birçok
fedakârlýk örneðiyle doludur.
Þu bir gerçektir ki Yahudilik’teki aile kutsiyeti
kavramý, Tora’nýn ve Yahudi devamlýlýðýnýn
temelini oluþturur ve bu devamlýlýk, sadece ve
sadece iki Yahudi’nin evliliði ile mümkündür. Bu
basit bir þey deðildir ve Yahudi olmayan biriyle
birliktelik içine giren kiþi, Yahudilik’in misyonuna ve dolayýsýyla Bizzat Tanrý’ya sýrt çevirmiþ
olur. Sonunda Yahudilik elbette devam edecektir; ama bu kiþi onun bir parçasý olma ayrýcalýðýný
kaybedecektir ve bu sadece onun için deðil, tüm
Yahudilik için bir kayýptýr. Yahudilik’te evlilik
kiþisel deðil toplumsal bir konudur. Kimse kendisini bundan baðýmsýz göremez, zira bir kiþi
baþkalarýyla birlikte bulunduðu bir teknede delik
açýp “sadece kendi oturduðum yeri deliyorum, bu
sizi ilgilendirmez” diyemez.
Ne yazýk ki son dönemlerde Yahudilik konusundaki bilinçte büyük bir erozyon yaþandýðý için,
birçok Yahudi bunun önemini bilmemekten kaynaklanan büyük hatalara düþmektedir. Bunun
tek bir çözümü vardýr: Yahudilik ve bir
Yahudi’nin bu dünyadaki görev ve yükümlülükleri hakkýndaki bilinci arttýrmak. Bunun önemini
bilmeyen bir toplum, Yahudilik’in yeni nesillerini
yetiþtirmekte baþarýsýz olup gittikçe erimekten

kaçamaz. Karýþýk birliktelikler nedeniyle kaybolan Yahudiler, aktif saldýrýlar ve katliamlar,
hatta tarihin belki de en büyük insanlýk suçu
olan, Yahudiler’e, Naziler’ce yapýlan Soykýrým’da
kaybettiðimiz kardeþlerimizden kat kat fazladýr.
Dahasý, tüm bunlar Yahudilik’in bir bütün olarak
kaybýdýr. Bireysel açýdan bakýldýðýnda, karýþýk bir
birliktelikte çocuklarýn durumu endiþe vericidir.
Bir çocuðun saðlýklý bir ortamda yetiþmesi kadar
önemli pek az þey vardýr ve iki farklý kültüre, iki
farklý geçmiþe sahip iki insanýn dünyaya getirdiði
çocuðun kimlik bölünmesi yaþamasý kadar doðal
bir þey yoktur. Bir çocuk, anne ve babadan, ya da
annenin ailesi ve babanýn ailesinden, ayný tutarlý
kültürü bekler. Bunun olmamasý onu bilinmezliðe
ve düþüþe sürükler. Bunun çok etkili bir örneðini
Tora’nýn ta kendisi vermiþtir (bkz. Vayikra 24:1023 ve Vayikra 24:23 açk., Sonuç k.b.).
Mesele sadece “hayatýnýn aþkýný bulmuþ olmak”
deðildir. Bir kiþi hayatýnýn aþkýný bulup onunla
evlenme aþamasýna geldikten sonra, farazi, onun
aslýnda kendi kayýp öz kardeþi olduðunu
öðrendiði takdirde, “olsun yine de evleneceðim,
ne de olsa hayatýmýn aþký” demez. Dolayýsýyla aþk
her þey deðildir. Evlilik için fiziksel ve duygusal
olduðu kadar, manevi uyum ve ortak hedefler de
þarttýr.
Þüphesiz, modern çaðda Yahudilik’in en büyük
sorunlarýndan biri, hatta belki de en büyük
sorunu olan karýþýk birlikteliklere bakýþ ve çözüm
yollarý hakkýnda sorulacak çok soru, yapýlacak
çok açýklama vardýr. Bu çalýþmamýz Tora
metnini, Tora kanunu ve Yahudilik felsefesi
açýsýndan basit düzeyde inceleme amacýnda
olduðu için, bu konuda yazdýklarýmýzý daha fazla
geniþletemiyoruz. Ama hiç kuþkusuz, modern
zamanlardaki her Yahudi cemaati için bu konu
en üst düzeyde öncelikli olmalýdýr. Bu açýdan bir
yandan bu konuya odaklanacak çalýþmalar arttýrýlmalý, bir yandan da cemaatlerin genel
Yahudilik ve Tora bilincini geliþtirmek için
gereken her türlü gayret gösterilmelidir.
Ümidimiz, bu çalýþmamýzýn bu yüksek amaç için
yardýmcý araçlardan biri olabilmesidir.
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sadece konuyu tanýmlamak için kullanýlan bir
terimdir, ama kastedilen gerçekte bir “evlilik”
deðil, sadece evlilik-benzeri yasak bir birlikteliktir
(Yad – Ýsure Bia 12:1). Ralbag da buradaki emri,
“onlarla, bir karý-koca gibi birbirlerine baðlý
olduklarý belli bir çift oluþturma” þeklinde açýklar.
Yahudi olmayanlarla evlilik-benzeri bir birlikteliðe girme yasaðý, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Lo Taase No. 248 (Sefer Ahinuh).
Bu yasaðýn bir devamý olarak, Yahudi olmayan
kimseyle, böyle resmi bir birliktelik olmasa bile,
her türlü cinsel iliþki de yasaktýr (Talmud – Avoda
Zara 36b) – ki bu yasak, cinsel iliþkiyle
[sonuçlanmasa bile] sonuçlanabilecek her türlü
yakýnlýðý da içerir.
Yahudi bir erkeðin, Yahudi olmayan kadýnla iliþkisi,
Yahudi geleceðinin temellerini sarsma gücüne
sahiptir (Hirsch). Tora bu konuda tüm gelecek
nesilleri, Peor’daki olayýn, sebeplerinin ve
sonuçlarýnýn anlatýmýnda kullandýðý etkili ifadelerle uyarmýþtýr (Bamidbar 25:1-15). Peygamber
Malahi bu iliþkinin cezasýný Karet olarak ilan
etmiþtir: “Yeuda [halký] ihanet etti ve Yisrael ile
Yeruþalayim’de iðrençlik yapýldý. Çünkü Yeuda,
Tanrý’nýn sevdiði Kutsalýný [=erkek-kadýn arasýndaki, kutsiyete dayanan iliþkiyi] ihlal ederek
yabancý tanrýlar[a tapan halklar]ýn kýzýna sahip
oldu. Tanrý, Yaakov’un çadýrýndan [=öðrenim
merkezlerinden; böyle bir iliþkiye giren] kiþi[nin
soyuna] mensup uyanýk [öðrencileri] ve hazýrcevap
[öðretmenleri, ve eðer günahý iþleyen kiþi bir
Koen’se] Topluluklarýn Efendisi’ne Minha-korbaný
sunanlarý kesip atacaktýr [Ýbr. Yahret ~ Karet].”
(Malahi 2:11-12; Raþi o.a., Metsudat David o.a.).
Peygamber Ezra da halkýnýn geniþ kitlelerinde
karýþýk evliliklerden kaynaklanan manevi çöküþü
görme kederini yaþamýþtýr. Bu günaha ilk
bulaþanlar, toplumun üst tabakalarý olmuþtur
(Ezra 9:2-3). Sonuçta ulusal geleceði garanti
etmek için halktan, yabancý kadýnlarý boþamalarý
ve onlarýn doðurduðu çocuklarý da uzaklaþtýrmalarý istenmiþtir (Ezra 10:3). Yisrael’in geleceði
ancak bu karýþmalardan arýnýldýðý takdirde kurtarýlabilir. Karýþýk birliktelikler, Haþmonai
hanedaný döneminde Hahamlarýmýz’ýn cinsel
iliþkiye dair koyduklarý Naþgaz olarak bilinen
dört yasaktan biridir (bkz. Vayikra 18:21 açk.).
Hahamlarýmýz, koyduklarý bu kanunla, bu dört
yasak içinde karýþýk birliktelik günahýnýn mahkemece cezalandýrýlabilmesinin önünü açmýþlardýr
(Talmud – Avoda Zara 36b).
Tüm bunlar bu iliþkinin ne kadar aðýr olduðunu
ve ne kadar ciddi sonuçlara yol açabileceðini

7:3

gözler önüne sermektedir. Þüphesiz, bu çok aðýr
bir günah olmasýna raðmen, Teþuva’nýn önünde
hiçbir þey duramaz. Tanrý, samimi ve gerçek bir
Teþuva yapan kiþilere karþý merhametli ve þefkatlidir.
Kýzýný onun oðluna verme – “Kýzýný baþka bir
ulusun çocuðuna verme; zira bu þekilde kýzýný ve
torunlarýný Yahudilik’ten uzaklaþtýrmýþ, Yahudilikdýþý bir geleceðe teslim etmiþ olursun. Dahasý:
Onun kýzýný kendi oðluna alma. Sakýn, bir an için
bile olsa, etkileme gücünün ve aile yaþantýnla
teþkil edeceðin örneðin, Yahudi olmayan bir gelini Yisrael ruhuna ve Yisrael yaþam tarzýna çekebileceðin düþüncesine kapýlma. Böyle bir evlilikten sana Yahudi çocuklarýn doðacaðý ve Yahudi
tarzýna göre yetiþecekleri yanýlgýsýna düþme.
Çünkü Yahudi olmayan annenin doðurduðu
çocuk Yahudi deðildir. Dahasý, senin, Yahudi
anneden doðmuþ olan öz oðlun da, yabancý gelininin ardýndan, Tora’nýn yolundan gittikçe ayrýlacaktýr” (Hirsch).
Buradaki ifadeden görüldüðü gibi, Yahudi bir
erkek ya da kýzýn Yahudi olmayan biriyle evlenmesi baþlý baþýna bir yasakken, bir ebeveynin de
çocuðunu Yahudi olmayan biriyle evlendirmesi
ayrý bir yasaktýr. Yahudi bir ebeveyn, çocuklarýnýn
yabancý eþlerle evlenerek Yahudilik’e sýrt
çevirmesine göz yummamalý, bunu engellemek
için elinden geleni yapmalýdýr. Bir Yahudi, üç bin
yýlý aþkýn bir süredir kopmadan gelen bir zincirin
halkasý olduðunu aklýndan çýkarmamalýdýr.
Kendisi ya da çocuklarý Yahudi olmayan biriyle
evlendiði takdirde, bunu yapmaktansa canlarýný
vermeyi göze almýþ olan tüm atalarýna sýrtýný
çevirmiþ, tüm Yahudilik’in kendisi için gerçekte
hiçbir þey ifade etmediðini fiili bir þekilde ortaya
koymuþ olur. Bir Yahudi ebeveyn çocuðunu en iyi
þeyler için yetiþtirir, yok olmasý ve soyunu
Yahudilik’ten bizzat yok etmesi için deðil. Bu
nedenle duyarlýlýk ve sevgi, ama ayný zamanda
ödün vermez bir kararlýlýkla, çocuklarýný sadece
Yahudi eþlerle evlendirmek için çabalamak, bir
ebeveynin ebeveynlik görevidir.
œ Karýþýk Evlilik Yasaðý.
Yukarýda açýklandýðý üzere Yahudi olmayan biriyle
evlilik ve birliktelik yasaktýr. Evlilik sadece kanuni
bir sözleþme deðildir. Yahudilik, evliliði “Kiduþin –
Kutsiyet ve Adanmýþlýk” olarak tanýmlar. Ýki kiþi
evlendiði zaman, bu sadece kâðýt üstünde bir
baðlýlýk antlaþmasý deðildir; bunun çok ötesinde,
ruhlar arasýnda kesin ve [boþanma ya da ölüm hali
dýþýnda] kopmaz bir bað oluþur. Ancak biz iþin
mistik kýsmýna girmeden, Tora’nýn bu bölümde
açýkça söylediði sebeplere yoðunlaþacaðýz.
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takdirde, Tanrý’nýn Öfkesi günahý iþleyen þahýslara yöneleceði gibi, bunun sonuçlarýndan,
Ülke’yi kaybetme suretiyle halkýn tümü de etkilenecektir (Hirsch). Putperestlik günahý,
Tanrý’nýn Yargý Niteliði’nin hemen sert cevap
vermesine neden olur ve bunun sonucu yok oluþtur (Daat Mikra; krþ. 11:16-17).
5. Aksine – “Çocuklarýnýzýn Yahudiliðini yabancý
kültürün etkisiyle tehlikeye atacak kiþilerle
dostluk peþinde koþmak yerine, onlarýn bu
yozlaþmýþ putperest kültürünün tüm ifadelerini
Ülkeniz’den kaldýrmalýsýnýz” (Ralbag).
Tahrip etmeli … parçalamalý – Bkz. Þemot
34:11-14. Bunlar yaklaþýk çevirilerdir. “Tahrip
edin” þeklinde çevirdiðimiz sözcük Titotsu daha
çok, bir þeyi parçalarýna ayýrma anlamý verir.
Sunaklar, birçok taþla inþa edildiði için (bkz.
Þemot 20:21), yýkýlmasý da bu birleþimin daðýtýlmasýyla olacaktýr. Anýtlar ise tek bir büyük taþtan
oluþur (bkz. Bereþit 28:22). Bu nedenle yekpare
bir þeyi kýrýp paramparça etme anlamýný taþýyan
Teþaberu sözcüðü kullanýlmýþtýr (Raþi; Maarik).
Ancak bu, güzel lisan kullanýmýnýn bir sonucudur ve uygulamada her fiil hepsi için geçerlidir.
Baþka bir deyiþle, putperestliðe ait her nesneyi
kullanýlmaz hale getirmek için ister kýrma, ister
parçalama, isterse de kesme yöntemi kullanýlabilir (Talmud Yeruþalmi – Avoda Zara 4:4). Yine de
sonuçta bir put tamamen yakýlarak imha edilmelidir ve küllerinden bile yarar saðlanamaz (bkz. p.
25 açk.).
Aþeralarýný – Bunlar, putperest amaçlarla
sunaklarýn yakýnýna dikilen aðaçlardýr (Talmud –
Avoda Zara 48a; Raþi; bkz. Þemot 34:13 açk.).
Ayrýca bkz. 16:21.
Kesmeli – Kullanýlan sözcüðün – Tegadeun –
genel anlamý “bir kýsmýný kesmek” þeklindedir.
Eðer bir aðaç en baþtan itibaren putpe-rest
amaçlarla dikilmemiþse ve daha sonra putperest
ibadetin hedefi haline getirilmiþse, o andan

itibaren uzayan kýsýmlar yasak olur ve “kesilmelidir”. Ancak en baþtan itibaren putperest amaçla
dikilmiþ olan bir aþera tamamen kesilmelidir.
Putlarýný ateþte yakmalýsýnýz – “Tanrý’yla aranýzdaki özel iliþki ve Torasý’na karþý sorumluluðunuzu çocuklarýnýza aktarabilmeniz için
Yahudilik içinde evlenmeniz gerektiði gibi, ayný
zamanda gelecek nesillere de, Ülke’de daha önce
iþlenen putperestliði anýmsatacak her þeyden
temizlenmiþ bir Ülke býrakmalýsýnýz” (Hirsch).
Yeuda krallarýndan Hizkiyau’nun bu pasuða
uygun davrandýðý görülmektedir (bkz. Divre
Ayamim II 31:1).
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zira [aksi takdirde] oðlunu ardýmdan ayýracak ve [çocuklarýn] baþkalarýnýn tanrýlarýna ibadet edecektir. [O zaman] Tanrý’nýn öfkesi size karþý alevlenecek, [Tanrý] seni hýzla
yok edecektir.
5
Aksine; onlara þöyle yapmalýsýnýz: Sunaklarýný tahrip etmeli, anýtlarýný parçalamalý,
aþeralarýný kesmeli ve putlarýný ateþte yakmalýsýnýz.
4. Oðlunu ardýmdan ayýracak – Moþe bu sözleri
Tanrý’nýn aðzýndan aktarmaktadýr.
Önceki pasukta karýþýk evliliðin iki þekli de
söylenmiþtir: [1] “Kýzýný onun oðluna verme” –
Yahudi olmayan bir erkekle Yahudi bir kýzýn
yasak evliliði. [2] “Onun kýzýný da kendi oðluna
alma” – Yahudi bir erkekle Yahudi olmayan bir
kýzýn yasak evliliði. Þimdi pasuk “oðlunu ardýmdan
ayýracak” derken hangi durumu kastetmektedir?
Þüphesiz, söylenen, her ikisi için doðrudur.
Karýþýk bir birliktelikte, çocuklarýn Tora yolunu
izlemesi olasýlýðý yok denecek kadar düþüktür ve
Yahudi olmayan tarafýn etkisi hiçbir zaman
küçümsenemez. Yine de kullanýlan fiilden, hiç
istenmese de, karýþýk bir birliktelikten çocuk doðduðu takdirde bu çocuðun hangi kimliðe sahip
olduðu öðrenilmektedir:
Ýlk bakýþta yukarýdaki sorunun cevabý basit
görünmektedir. Ýki pasuk art arda deðerlendirildiðinde “onun kýzýný kendi oðluna alma,
çünkü bu kýz senin oðlunu Tanrý’dan ayýracak”
anlamý çýkar gibidir. Ancak bu þekilde deðerlendirmek mümkün deðildir, zira buradaki fiil,
Yasir [=“ayýracak”], eril çekime sahiptir. Diþil
çekimle kullanýlýyor olsaydý Tasir denirdi. Yani
“bu kýz, oðlunu Tanrý’dan ayýracak” deniyor olamaz; ayýrma fiilini yapan bir erkektir. [Kýsacasý
pasuk “Yahudi olmayan gelin, senin Yahudi olan
oðlunu yoldan çýkaracak” demekte deðildir – bu
gerçeði ayrýca söylemeye gerek bile yoktur, çünkü
bunun son derece berbat bir örneðini Tora zaten
kaydetmiþtir (bkz. Bamidbar 25:1-8).] Öyleyse bu
fiili yapan erkek kimdir? Ýki olasýlýk vardýr.
[1] “Yahudi olmayanýn kýzýný kendi oðluna alma;
çünkü bunu yaparsan kýzýn babasý, senin kendi
oðlunu da Tanrý’nýn yolundan çýkaracaktýr” (Ýbn
Ezra). Rabenu Tam da birçok kanýt getirerek
ifadeyi benzer þekilde açýklar (bkz. Talmud –
Kiduþin 68b, Tosafot o.a., Binha k.b.). Burada
dikkati çeken bir nokta vardýr. Pasuk sadece
“oðlunu ardýmdan ayýracak” demekle yetinmiþ,
ama “torunlarýný” ya da “soyunu” demeye gerek
duymamýþtýr. Bu da, böyle bir evlilikte, Tanrý’nýn

yolundan alýkoyulabilecek torunlar ya da soyun
mevcut olmadýðýna iþaret eder. Yani “oðlunu
yabancý bir kýzla evlendirirsen, torunlarýn zaten
Yahudi olmayacak – yani senin gerçek “torunlarýn” sayýlmayacak. Böyle bir evlilikte Tanrý’nýn
yolundan alýkonabilecek tek kiþi, senin Yahudi
olan karýnýn doðurmuþ olduðu oðlundur ve binlerce yýllýk Yahudilik zincirinde sana gelen kol,
senin oðlunla son bulacak, artýk soyun bu köklü
zincirin bir halkasý olmayacaktýr”. Baþka bir deyiþle, pasuðun bu þekilde deðerlendirilmesi
karýþýk birliktelikten doðan çocuklarýn kimliðini
belirlemektedir: [a] Anne Yahudi deðilse, çocuk
da Yahudi deðildir. [b] Ama anne Yahudi’yse,
çocuk da Yahudi’dir.
[2] Raþi’ye göre burada önceki pasuðun ilk kýsmýyla baðlantý vardýr: “Kýzýný onun oðluna verme
… çünkü damadýn, senin oðlunu ardýmdan ayýracaktýr”. Yani yabancý damat, Yahudi kadýnla iliþkisinden doðan çocuðunu Tanrý’nýn yolundan
çýkaracaktýr – ve bu pasuk, söz konusu çocuðu,
yani doðan torunu “senin oðlun” olarak tanýmlamaktadýr; baþka bir deyiþle, iliþkiden doðan
çocuk Yahudi’dir. Böylece pasuk karýþýk birliktelik çocuklarýnýn kimliðini tanýmlamaktadýr: [a]
Anne Yahudi ise, çocuk da Yahudi’dir. Ama [b]
anne Yahudi deðilse, çocuk da Yahudi deðildir
(Talmud – Yevamot 23a; Talmud – Kiduþin 68b;
Raþi).
Yukarýdaki iki farklý bakýþ, metnin farklý yönlerden deðerlendirilmesini yansýtmakta olmasýna
raðmen, görüldüðü gibi varýlan kuralsal sonuç
tamamen aynýdýr: Karýþýk birliktelikte çocuðun
Yahudi olup olmamasý, annenin Yahudi olup
olmamasýna baðlýdýr.
[Çocuklarýn] Baþkalarýnýn tanrýlarýna ibadet
edecektir – “Eðer çocuklarýn Yahudi olmayan
eþlerle evlenirlerse, onlarýn kültürlerinden de gittikçe etkilenecekler, o kültürlerin bir parçasý
haline geleceklerdir.”
Seni hýzla yok edecektir – Yani “seni kýsa sürede
Ülke’den sürecektir”. Bahsedilen günahlar
halkýn çok sayýda bireyi tarafýndan iþlendiði
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Raþi de pasuktaki zorluk nedeniyle Midraþ’tan
buradaki “kalabalýk” [ya da “büyük”] ve “az
nüfuslu” [ya da “küçük”] sözcüklerini mecazi
olarak deðerlendiren bir açýklamayý aktarýr. Moþe
þöyle demektedir: “Tanrý size birçok olaðanüstü
iyilik bahþettiði zamanlarda bile kendinizi büyük
görüp böbürlenmiyorsunuz. Kendinizi buna raðmen diðer halklardan üstün görmediðiniz için
Tanrý size baðlandý ve sizi seçti. Böbürlenmediðiniz gibi, aksine, kendinizi küçültüp, tevazu
da gösteriyorsunuz. Sizin büyükleriniz, baþka
uluslarýn büyükleri gibi deðil. Örneðin Avraam,
Moþe ve Aaron, David kendilerini toz topraða
(Bereþit 18:27), “hiç”e (Þemot 16:7) ve “böceðe”
(Teilim 22:7) benzettiler. Oysa Babil Ýmparatoru
Nevuhadnetsar (bkz. Yeþayau 14.14), Asur kralý
Sanheriv (bkz. Yeþayau 36:20) ve Tsur kralý
Hiram (bkz. Yehezkel 28:2) kendilerini tanrý ilan
edecek ya da Tanrý’nýn yerine koyacak kadar
kibirlenmiþlerdi” (Talmud – Hulin 89a; Raþi).
Alternatif olarak “Normal þartlarda bir kralýn
onuru, kalabalýk bir halk kitlesi tarafýndan tanýnmasýdýr. Pasukta söylendiði gibi “Kalabalýk halktadýr kralýn görkemi” (Miþle 14:28). Bu nedenle
Tanrý Kendisi’ne kalabalýk bir halk seçebilirdi.
Ancak Tanrý’nýn kalabalýklarla övünme gibi bir
endiþesi yok. Siz az düþük nüfuslu olmanýza raðmen, Tanrý, O’nu seven Atalar’ýn soyu olduðunuz
ve Tanrý’yý diðer uluslara göre daha üst düzeyde
tanýdýðýnýz için size baðlandý ve sizi seçti”
(Ramban; krþ. Sforno).
Rabenu Behaye ise bu pasuktaki ifadelerden
Bene-Yisrael’in bu noktada gerçekten de çok kalabalýk olduklarý sonucunu çýkarýr: “Siz uluslar
içinde en kalabalýk olanýsýnýz, ama Tanrý’nýn sizi
seçmesinin sebebi bu deðil. Tüm halklarýn en
küçüðü olsaydýnýz bile yine sizi seçerdi. Asýl sebep
size derin bir sevgiyle baðlanmýþ olmasý ve atalarýnýza ettiði yemini korumasýdýr.” Rabenu
Behaye bu görüþünü, artýk çöldeki kýrkýncý yýlýn
içinde olunmasýna dayandýrýr; nitekim Moþe de

halkýn yýldýzlar kadar kalabalýk olduðunu
söylemiþtir (1:10). Dolayýsýyla Rabenu Behaye
pasuktaki ifadeyi, “siz halklarýn en küçüðü
müsünüz?! Deðilsiniz! Aksine en kalabalýk halksýnýz! Ama sizi bu yüzden deðil sevgisi ve yeminine baðlýlýðý nedeniyle seçti” olarak deðerlendirir.
En küçüðüsünüz – Tam çeviriyle “en azýsýnýz”.
Yani “en az nüfuslu halksýnýz”.
Ýbranice A-M’at. Bu sözcük E-Mem-Ayin-Tet
harfleriyle yazýlýr. Ýlk harf E’nin sayýsal deðeri
5’tir. Kalan harfler ise “Meat – Az” sözcüðünü
oluþturur. Hahamlarýmýz bu þekilde BeneYisrael’in, dünya ailelerine göre 5 aile daha az
olduklarýný söylerler. Nitekim dünya 70 temel
aileden oluþur. Bene-Yisrael’de ise 65 aile vardýr
(bkz. Bamidbar 26:51 açk., Sonuç k.b. en son
paragraf) (Rabenu Behaye).
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Çünkü sen Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ halksýn; Tanrýn Aþem, topraðýn üzerindeki tüm
halklarýn içinden, Kendisi’ne Özel halk olman için seni seçti.
7
Tanrý’nýn size baðlanýp sizi seçmesi[nin sebebi], tüm halklardan kalabalýk olmanýz
deðil; zira siz, tüm halklarýn en küçüðüsünüz.
6. Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ – Ya da “Tanrýn
Aþem Adýna kutsal”. Ya da “Tanrýn Aþem için kutsal”.
Bene-Yisrael’in kutsiyeti, cinsel yaþamlarý ve aile
hayatlarýndaki kutsiyetleriyle bire bir baðlýdýr.
Yabancýlarla karýþýk birliktelikler böyle bir kutsiyete elvermez. Hatta bazý örneklerde çocuklar
Yahudi bile olmayacaktýr. Bu nedenle Moþe bu
kutsiyeti de vurgulamaktadýr, zira “Þehina sadece
Yisrael’deki soylu ailelerin üzerinde barýnýr”
(Talmud – Kiduþin 70b) (Sforno).
Bene-Yisrael’in Tanrý’ya vakfedilmiþ olmasý da
onlarý diðer uluslardan farklý kýlan bir yandýr.
Diðer uluslarýn ulusal hedef ve ideallerinin
temelinde, milli varlýklarýný devam ettirmek
yatar. Yahudiler içinse yaþam görevi ve hedefi bu
temel idealin ötesindedir. Yisrael kendi efendisi
deðildir; Tanrý’nýn kuludur ve kendisini Tanrý’nýn
hizmetine adamakla yükümlüdür. Her türlü iliþkisi, bireysel, ailesel, toplumsal ve vatansal
yaþamýnýn tümü, Yaratýcý ve Efendi olan
Tanrý’nýn Bizzat belirlediði amaç ve görevlere
vakfedilmelidir. Dolayýsýyla bu hedeflere ulaþmasýný engelleyecek her türlü etkenden uzak durmalýdýr (Hirsch).
Tüm halklarýn içinden – Tam çeviriyle “tüm
halklardan”. Ya da “tüm halklardan daha çok”.
Yani “Tanrý’nýn sizin için yapmýþ olduðu tüm iyilikler, O’na sizin üzerinizde, diðer uluslara göre
daha büyük bir hak saðladý. Bu nedenle Tanrý’nýn
sizden taleplerde bulunma konusundaki hakký,
diðer uluslar üstündeki hakkýna göre daha büyük
ve benzersizdir” (Hirsch).
Özel halk – The Living Torah. Ýbranice Am
Segula. Buradaki Segula sözcüðü “çok kýymetli
ve benzersiz” anlamý taþýr (Ýbn Ezra) ve “özel”,
“deðerli”, “hazine” gibi sözcüklerle karþýlanmaya
çalýþýlabilir (bkz. Þemot 19:5). Alternatif olarak
“sevilen; arzu edilen” (Targum Onkelos).
Seni seçti – “Tüm halklarýn arasýndan seni seçti
ve baþkasýný seçmedi (Ýbn Ezra). Diðer tüm uluslarýn Tanrý katýnda bir temsilci ve aracý meleði

olmasýna raðmen, senin için böyle bir melek atamadý ve seninle doðrudan ilgileniyor. Bu nedenle
seni Kendisi’ne almýþ olan Tanrý’yý býrakýp
baþkalarýnýn tanrýlarýna inanman adi ve hain bir
günah olacaktýr (Ramban).”
Ya da “Seni, Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ bir halk
olman için seçti” (Hirsch).
7. Baðlanýp – Ýbranice Haþak. Bu, içten, mutlaka bir sebebi olmasýna gerek olmayan derin,
güçlü ve hiç kopmayacak bir sevgi baðýný belirtir
(Ramban). [Þemot 27:10’da ismi geçen “Haþuk –
Kuþak” sözcüðü de ayný kökten gelir – ki o da
“bað” temasý taþýr.] Alternatif olarak “seni kucakladý” (Radak, Þeraþim; The Living Torah). Ya da
“seni tercih etti” (Septuaginta).
Sizi seçmesi[nin sebebi]… – Çeviri serbest
yapýlmýþtýr. Tam çeviri þöyledir: “Tüm halklardan
çokluðunuzdan deðil Tanrý’nýn size baðlanmasý ve sizi
seçmesi; çünkü siz tüm halklardan en az [nüfuslu]
olanýsýnýz.”
Kalabalýk olmanýz deðil – Pasuk ilk bakýþta
“Tanrý sizi kalabalýk olduðunuz için seçmedi,
çünkü siz kalabalýk deðilsiniz, azsýnýz” der gibidir
– ki bu garip bir kullanýmdýr. Kalabalýk deðillerse,
zaten seçilme sebepleri kalabalýk olmalarý olamaz! Basit düzeyde anlam þöyledir: “Daha önce
size, Tanrý’nýn, Erets-Yisrael’deki yedi ulusu sizin
önünüzden defedeceðini söyledim. Ama bu zaferi
kendi kalabalýk ve güçlü oluþunuza baðlamayýn.
Çünkü gerçekte siz o halklara göre kalabalýk
deðil, aksine düþük nüfuslusunuz. Ve Tanrý sizi
seçtiyse kalabalýk olduðunuz için seçmedi. Sebep
baþka...” (Raþbam). Tanrý için önemli olan nicelik deðil, niteliktir. Tanrý bu tercihini, Altýn
Buzaðý olayýnda, Moþe’ye, tüm halký yok edip,
Atalar’a verdiði yemini sadece Moþe ve onun
soyu ile yerine getirmekte sakýnca görmediðini
söyleyerek açýkça ortaya koymuþtur (bkz. Þemot
32:9). Bu nedenle Bene-Yisrael’den çok daha
kalabalýk olan diðer halklarý deðil, Kendisi’ne
baðlýlýktan vazgeçmeyeceklerini bildiði BeneYisrael’i seçmiþtir.
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sadakatin gelmesi için bin nesil beklemeye gerek
olmadýðýný söylemektedir. “Eðer bu sadakati siz
gösterirseniz, Tanrý da atalara etmiþ olduðu
yemini sizinle yerine getirecektir” (bkz. p. 12)
(Raþbam).
Tanrý, On Emir’de “Sevenlerim ve emirlerimi
gözetenler söz konusu ise, Þefkatim’i binlerce [nesil]
için gösteririm” (5:10) demiþti ve oradaki çoðul
“binlerce” sözcüðü “en az iki bin” anlamýna gelir
(bkz. Þemot 20:6 açk.). Burada ise sadece “bin
nesil” denmektedir. Hangisi doðrudur?
Buradaki “sevenler” ve “emirleri gözetenler” iki
farklý gruptur. “Emirleri gözetenler”, Tanrý’nýn
emirlerini, sýrf O’na olan korkularýndan dolayý
uygulayan kiþileri tanýmlar. “Sevenler” ise bunun
da ötesine geçerek, Tanrý’ya olan korkularýnýn
yanýnda, O’na gerçek bir sevgi hissedenlerdir.
Onlar, emirleri korkudan deðil, sevgiden dolayý
yerine getirmektedirler. Bizim pasuðumuzda
“antlaþma ve sadakati, sevenleri ve emirlerini
gözetenler için bin nesil [boyunca] korur” denmektedir. Yani “emirleri gözetenler” ile “bin nesil” yan
yanadýr [Ýbranice söz diziliþinde de böyledir].
Önceki pasukta ise, [Türkçe çeviri sýrasýnda
bozulmuþ olmasýna raðmen] Ýbranice diziliþe
göre, “Þefkatim’i binlerce [=en az iki bin] [nesil]
için gösteririm – sevenlerim ve emirlerimi gözetenler
için” denmektedir. Yani “binlerce nesil” ifadesi,
“sevenler”in yanýndadýr. Böylece neden iki farklý
ifade kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. “Emirleri
gözetenler”, yani mitsvalarý sýrf Tanrý korkusu
nedeniyle yerine getirenler için liyakat bin nesil
için devam edecektir. “Sevenler”, yani mitsvalarý
ayný zamanda Tanrý sevgisi nedeniyle yerine
getirenler için liyakat en az iki bin nesil
sürecektir. Bu da Tanrý’ya sevgi nedeniyle ibadet
etmenin, korku nedeniyle ibadet etmekten

daha üst bir seviye olduðunu gösterir (Talmud –
Sota 31a; Raþi).
Bu yazýlanlardan, Tanrý’ya korku nedeniyle
ibadet etmenin hor görülecek bir düzey olduðu
sonucuna varýlmamalýdýr. Ýdealin sevgiden
kaynaklanan bir baðlýlýk olduðu doðrudur, ama
korku bunun temelidir. Ne kadar kulaða hoþ
gelse de, iþ “ben Tanrý’yý seviyorum” demekle
bitmemektedir. Tanrý sevgisinin ön þartý Tanrý
korkusudur. Bir kiþi gerçek sevgiye, ancak korku
aþamasýný geçtikten sonra ulaþabilir; zira sevgi,
yapýlabilecek tüm mitsvalarý titizlikle yerine
getirmekle ifade bulmadýðý sürece gerçekten
sevgi deðil, sadece bir yanýlsamadýr.
10. Düþmanlarý[ndan biri] – Tam çeviriyle
“düþmanlarý” ya da “[O’ndan] nefret edenler”.
Pasuðun devamýnda tekil olarak “onun þahsýna
ödeme yapar” dendiðine göre “düþmanlar” sýnýfýna
girenlerin her birinden bahsedilmektedir.
“Düþmanlar” ile kastedilen, Tanrý’yý inkâr eden
kiþilerdir (Meam Loez).
Þahsýna ödeme yapar – Her insanýn yaptýðý iyi
þeyler vardýr ve Tanrý kimseden hak ettiði ödülü
esirgemez. Ancak kötü insanlar söz konusu
olduðunda, bu ödüllerini Gelecek Dünya’da
almamalarý için, ödüllerini tümüyle hemen, onlar
hayattayken kendilerine verir ve diðer nesilleri
beklemez. Onkelos’un çevirisiyle: “Düþmanlarýný,
O’nun Huzuru’nda yaptýklarý [sayýlý] iyilikleri, [bu
kiþileri Gelecek Dünya’da tamamen] yok etmek
üzere, saðlýklarýnda öder. Düþmanlarýnýn, O’nun
Huzuru’nda yaptýklarý iyiliklere karþýlýk onlara iyilik
yapmayý geciktirmez; saðlýklarýnda ödeme yapar
onlara.” Böylece Tanrý kötülerin ödüllerini, düþük
düzeyli ve geçici olan bu dünyada vererek onlarý
ebedi ödülden mahrum býrakýr. Baþka bir deyiþle
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[Bu seçim,] Daha ziyade Tanrý’nýn size olan sevgisinden ve atalarýnýza etmiþ olduðu
yemini korumasýndan [kaynaklanýyor. Ýþte bu nedenle] Tanrý sizi [Mýsýr’dan] zor kullanarak çýkardý ve seni Mýsýr kralý Paro’nun elinden, köle evinden kurtardý.
9
[Þunu iyice] Bil ki, Tanrýn Aþem – [yalnýz] O’dur Tanrý!
Güvenilir Tanrý’dýr; antlaþma ve sadakati, sevenleri ve emirlerini gözetenler için bin nesil
[boyunca] korur.
10
Düþmanlarý[ndan biri söz konusu olduðunda] ise, onun þahsýna ödeme yapar – onu
yok etmek için. Düþmaný için [karþýlýðý] ertelemez – ödemeyi onun þahsýna yapar.
8. Size olan sevgisinden – “Tanrý, sizi Kendi
sevgisine özellikle layýk buldu.” Birini seven kiþi,
onun nedeniyle baþýna gelebilecek dertleri bile
sevgiyle kabullenir. Bene-Yisrael de tarih boyunca Tanrý’ya olan baðlýlýklarýný, gerektiðinde canlarýný feda ederek ortaya koymuþlardýr. Tanrý’nýn
bahsettiði sevginin nedeni bu olabilir. Zamanýn
üstünde olan Tanrý’nýn, Kendisi’ne daima sadýk
kalacaðýný bildiði bir ulusu seçmesi anlaþýlýr bir
durumdur (Ramban).
Atalarýnýza etmiþ olduðu yemini korumasýndan
– Atalar, Tanrý’ya, ileride Bene-Yisrael günah
iþlese bile onu terk etmemesi konusunda yalvarmýþlar, Tanrý da bunu yeminle kabul etmiþtir.
Bene-Yisrael çok aðýr günahlar iþleseler bile, belki
Tanrý onlarý büyük bir sertlikle cezalandýracaktýr,
ama onlarý hiçbir zaman terk etmeyecektir. Bu
nedenledir ki Bene-Yisrael Mýsýr’da manevi açýdan da oldukça düþük bir konumda olmalarýna
raðmen, Tanrý onlarý yine de kurtarmýþtýr
(Ramban; bkz. s.a.).
Kurtardý – Ýbranice Vayifdeha. Ya da “azat etti”.
Bu fiil “Pidyon – Fidye” ile ayný köktendir,
dolayýsýyla bir þeye karþýlýk kurtarmayý ya da
deðiþ-tokuþ etmeyi belirtir. Tanrý Bene-Yisrael’i
Mýsýr’dan Atalar’a etmiþ olduðu yemin nedeniyle
kurtarmýþtýr. Aslýnda Bene-Yisrael, oradaki düþük
manevi konumu nedeniyle cezayý hak ediyor
olmalarýna karþýn, Tanrý bu cezayý onlar yerine
Mýsýrlýlar’a vermiþtir (Ramban).
Pasuðun ikinci yarýsý þu þekilde de çevrilebilir:
“[Ýþte bu nedenle,] Tanrý sizi Mýsýr kralý Paro’nun
otoritesi altýndan zor kullanarak çýkardý ve seni köle
evinden kurtardý.”
9. [Þunu iyice] Bil ki… – Alternatif olarak
“[Þunu gayet iyi] Biliyorsun ki…” Yani “Mýsýr
Çýkýþý sýrasýnda yaþadýðý tecrübeyle þunu gayet iyi
biliyorsun ki, Tanrýn Aþem ayný zamanda
yeryüzünü ve gökleri Yaratan’dýr. Mýsýr Çýkýþý
tecrübesi sana ayný zamanda, Tanrý’nýn, antlaþma

ve sadakati de sevenleri ve emirlerini gözetenler
için bin nesil boyunca koruduðunu kanýtlamýþtýr;
zira Tanrý sizi Mýsýr’dan, Atalar’a verdiði söz
nedeniyle çýkardý. Ve yine Mýsýr Çýkýþý’ndan,
Tanrý’nýn, düþmanlarýnýn her birine de kötülüklerini ödettiðini öðrendin (bkz. s.p. açk.) –
Tanrý’yý tanýmayan Mýsýrlýlar’ýn ne büyük
mucizelerle cezalandýrýldýðýna tanýk oldun.
Böylece Tanrý’nýn iki çok önemli özelliðini görüyorsun: Ýyiliði ödüllendirir ve kötülüðü cezalandýrýr” (Ramban).
[Yalnýz] O’dur Tanrý; Güvenilir Tanrý’dýr – “Bir
konuda söz vermiþse, hiçbir þekilde deðiþmez ve
bundan dönmez (Sforno). O gerçek Tanrý’dýr;
hem her þeye kudreti vardýr hem de güvenilirdir.
Bu yüzden atalarýna etmiþ olduðu yemini (ö.p.)
daima koruyacaðýndan hiç þüphen olmasýn. Zira
bazýsý vardýr, güvenilirdir, ama gücü yoktur. Ya da
bazýsý vardýr, belli bir þey için gücü yeter, ama
güvenilir deðildir. Oysa Tanrý hem Kudretli hem
de Güvenilir’dir ve söz konusu yemini yerine
getirebileceðinden ve getireceðinden kuþkun
olmasýn” (Ýbn Ezra).
Sadakati – Ýbranice Hesed. Ya da “þefkati”.
Bin nesil [boyunca] korur – Yani “bin nesil
boyunca hatýrýnda tutar” (Aktav Veakabala; The
Living Torah; krþ. Bereþit 37:11 açk.). “Tanrý’nýn
sizi seçme sebebinin atalarýnýza etmiþ olduðu
yemin olmasýna bakýp, ‘Madem atalarýmýza böyle
bir yemin etti, biz Tora’nýn emirlerini uygulasak
da uygulamasak da Tanrý yeminini yerine
getirmek zorunda. Öyleyse neden Tora’ya baðlý
yaþayalým?’ diye düþünüyorsanýz, size cevabým
þudur: Eðer mitsvalarý yerine getirmezseniz,
Erets-Yisrael’i miras olarak alamayacaksýnýz, ama
bu, Tanrý’nýn yeminine sadýk kalmayacaðý
anlamýna gelmez; zira Tanrý, atalarla yaptýðý antlaþmayý ve sadakatini, Atalar’ýn kültürel mirasýna
layýk olacak þekilde O’nu seven ve emirlerini
gözeten bir nesil gelene kadar gerekirse bin nesil
boyunca koruyup bekleyecektir.” Sýradaki peraþa
olan Ekev’in ilk pasuðu da, antlaþma ve
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melidir; çünkü Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi
“Þimdi deðilse ne zaman?” (Miþna – Pirke Avot
1:14). Ýnsanýn bir þeyleri deðiþtirebileceði tek yer
bu dünyadýr. Burasý icraat dünyasýdýr; Gelecek
Dünya ise karþýlýk alma yeridir. Böylelikle
Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi, “Hafif [farz
edilen] bir mitsvaya da, en az ciddi [farz edilen]
mitsvalar kadar önem ver. Zira [iþin gerçeði,]
mitsvalarýn [gerçek] karþýlýklarýný bilmiyorsun”
(Miþna – Pirke Avot 2:1). Ýnsan mitsvalarýn
hangisinin gerçekten “hafif” ya da “aðýr”
olduðunu bilmediði için, kendi düþüncesine göre
“þu hafif mitsvayý bir kenara býrakýp ödülü yüksek
olan aðýr mitsvayý tercih edeyim” diyemez.
Böylece kiþi her mitsvayý mutlulukla yerine
getirmeye gayret etmelidir, çünkü Gelecek
Dünya’daki ödülü tamamen buna baðlýdýr ve
insanýn bu fiziksel ve bol tuzaklý dünyaya yerleþtirilmesindeki amaç da budur (Rabenu
Behaye).
Hükümleri ve kanunlarý gözet – “Ve bu yaptýklarýnýn karþýlýðýný bu dünyada almýyorsan bunu
dert etme. Ne de olsa asýl ödül Gelecek
Dünya’dadýr (Sforno). Nasýl ki güvenilir Tanrý,
antlaþma ve sadakati sevenleri ve emirlerini
gözetenler için nesiller boyunca koruyorsa, buna
karþýlýk olarak sen de Tanrý’nýn mitsvalarýný
gözetmekle yükümlüsün” (Ýbn Ezra). Ya da
“Önceki pasukta sözü geçen, ‘Tanrý’nýn
Düþmanlarý’ndan olma, zira onlarýn Gelecek
Dünya’da hiçbir payý olmayacaktýr; aksine
Tanrý’yý sevenlerden ol ve bunu mitsvalarý uygulayarak kanýtla; ki bu senin için iyilik ve ebedi
yaþam anlamýna gelecektir (Ramban). Ve [sýradaki peraþanýn baþýnda söylendiði gibi] Tanrý’nýn
mitsvalarýný yerine getirmenin akabinde, Tanrý da
atalarýna ettiði yemini senin için korumuþ olacak,
bu yeminin þartlarýný hemen sana yapacaðý iyiliklerle yerine getirecektir (Daat Zekenim).”
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Sana, onlarý yapmak üzere, bugün emretmekte olduðum emri, hükümleri ve kanunlarý gözet.
kötülerin bu dünyadaki rahat ve sorunsuz
yaþamlarý onlarýn iyiliðine deðil, aksine kötülüklerinedir (Rabenu Behaye).
Ýbn Ezra’yý takiben “þahsýna” þeklinde
çevirdiðimiz ifadenin tam karþýlýðý “yüzüne”
þeklindedir. “Yüz” sözcüðü ayný zamanda öfke
belirtebilir (bkz. Þemot 33:14 açk.) – ki bu
durumda çeviri “öfkeyle karþýlýk verir” þeklinde
yapýlabilir; bu öfkenin sebebi, günahkâr kiþinin
“gerçek”ten nefret eder bir tavýr takýnmýþ
olmasýdýr (Ýbn Ezra). Benzer þekilde
“Düþmanlarýna da gerektiði þekilde ödeme yapar
ve onlarý sertçe cezalandýrýr; gerekirse bu ceza
üçüncü ve dördüncü nesle kadar sarkabilir (krþ.
5:9). Bu da Tanrý’nýn verdiði iyi karþýlýðýn, kötü
karþýlýða göre üstünlüklerinden biridir. Tanrý
cezayý en çok üç ya da dört nesil için gündemde
tutar. Ama ödülü binlerce nesil için korur ve o
kadar nesil boyunca herkes günah iþlese bile, bir
tsadik çýkýp bu iyiliðe layýk olana kadar bekler
(Raþbam).”
Son iki pasuk, ezelden beri var olan “Neden
kötüler için her þey yolunda?” sorusuna da bir
cevap vermektedir. Bu iki nedenden olabilir: [1]
Kötü insanýn, Tanrý katýnda liyakate sahip
deðerli bir atasý vardýr ve Tanrý onun liyakatini
bin nesil koruduðu için, bu kötü kiþi de bundan
yararlanmakta, Tanrý ona sabýr göstermektedir.
[2] Veya o kötü kiþinin þahsi bir liyakati vardýr ve
Tanrý, ona bunun ödülünü Gelecek Dünya’da
vermemek için, tüm ödülünü bu dünyada
vermektedir (Sforno). Hahamlarýmýz da
Tanrý’nýn kötülere üç sebepten dolayý sabýr
gösterebileceðini belirtirler: [1] Teþuva fýrsatý
vermek için, [2] Bu kiþiler, Tanrý’nýn ödülü bu
dünyada vermeyi tercih ettiði bazý mitsvalar yaptýklarý için, [3] kendileri kötü olsalar bile, belki
onlardan ileride tsadik olacak çocuklar çýkabileceði için.
“Yüzüne” sözcüðü farklý bir bakýþla “kendi tarzýna
göre” þeklinde de anlaþýlabilir. Buna göre Tanrý,
günahkârlara ödüllerini verirken, onlarýn bencillik ve zevk düþkünlüklerini göz önünde tutar ve
ödüllerini de bu þekilde verir (Hirsch; krþ. Talmud
– Eruvin 22a).
Onu yok etmek için – “Ebedi ödülün olduðu
Gelecek Dünya’da hiç payý olmamasý için.” Bu

sözler, ödülün bin yýl boyunca korunmasýnýn tam
zýttýdýr (Hirsch).
Düþmaný için [ödemeyi] ertelemez – “Ama
Tsadikler için erteler” (Talmud – Eruvin 22a; bkz
s.a.). Midraþ þu öðretiyi aktarýr: Tanrý BeneYisrael’e þöyle der: Tora’yý, ödülünü hemen alma
beklentisiyle uygulamayýn. Zira bu tavýr içinde
olan kiþi “kötü” olarak adlandýrýlýr ve temizlenmez, çünkü kendi çocuklarý için geriye hiç liyakat
býrakmýþ olmayacaktýr. Bir düþünün. Eðer
Avraam, [Yitshak ve Yaakov] yaptýðý mitsvalarýn
karþýlýðýný hemen kendi yaþamýnda istemiþ olsaydý, Altýn Buzaðý olayý sonrasýnda Moþe nasýl
“Kullarýn Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna!”
(Þemot 32.13) diyebilirdi? (Midraþ – Yalkut
Þimoni).
11. Onlarý yapmak üzere, bugün – Emirlerin
yapýlmak üzere verildiði açýktýr. Ancak Tora yine
de bu pasukta bunu söyleyerek bir mesaj vermektedir (Maskil Ledavid): Pasuktaki Ýbranice sýralamaya göre “bugün” sözcüðü, “onlarý yapmak üzere”
ifadesinin hemen öncesinde gelmektedir.
Dolayýsýyla “bugün” – “yapmak için”dir. Ýnsan bu
dünyada olduðu sürece mitsvalarý yerine getirebilir; zira bu dünya icraat dünyasýdýr. Ancak
insan öldükten sonra bu fýrsat tamamen ortadan
kalkacaktýr. Bugün ne yaparsa, “yarýn” – Gelecek
Dünya’da – onun ödülünü alacaktýr. Baþka bir
deyiþle – özellikle belirtilmiþ olan, “Tanrý’nýn düþmanlarý” haricinde – “Sehar Mitsva Beay Alma
Leka – Bu dünyada mitsva ödülü yoktur” (Talmud
– Kiduþin 39b). Bu dünya icraat, Gelecek Dünya
da bunlarýn meyvelerini alma dünyasýdýr (Talmud
– Eruvin 22a; Raþi).
Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi: “Þabat
öncesinde gayret gösterenin, Þabat günü yiyecek
yemeði olacaktýr.” Þabat yemek hazýrlamak yasaktýr. Dolayýsýyla önceden hazýrlýk yapmayan bir
kiþi, Þabat günü yemeksiz kalýr. Benzer bir þekilde
Gelecek Dünya’da her þeyden yoksun kalmamanýn tek yolu, bu dünyada mümkün olduðu
kadar hazýrlýk – yani mitsvalar – yapmaktýr. Zira
Gelecek Dünya’da mitsva yapmak ve buradaki
hatalarý düzeltmek için artýk fýrsat olmayacaktýr.
Ýnsan bu nedenle, yaþantýsý boyunca sürekli
olarak mitsva yapmalý, Tora öðrenmeli ve hatalarýný düzeltmek için en üst düzeyde çaba göster-
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karþýsýnda korkup boyun eðerek cezayý uygulamaktan kaçýnabilir. Tora bu konuda da yargýçlarýn
kimseden çekinmemelerini emretmiþtir (1:17)
[bunun gibi baþka uyarýcý emirler de vardýr (ör.
13:9 ve 18:22)]. Bu gibi nedenlerle ceza hukukunun gerektiði gibi uygulanmamasý tehlikesi
bulunduðundan, Tora bu pasukta özellikle bu
konuda özen gösterilmesini emretmektedir.
Buna baðlý olarak, sýradaki pasukta “seni sevecek”
denmektedir: “Sen ceza hukukunu hiçbir dýþ
etkene boyun eðmeden Tanrý sevgisi adýna yerine
getirirsen, Tanrý da seni sevecektir.” Ya da ifade
“seni sevdirecek” þeklinde de anlaþýlabilir:
“Mahkûmlarýn aileleri tarafýndan sevilmeni
saðlayacak. Kendi çocuklarýný cezalandýrdýðýn
için senden nefret etmeyecekler, çünkü cezayý
kiþisel bir nefretle deðil, Tanrý’nýn bir emri olarak
uyguladýðýný bilecekler”. Daha sonra “seni
mübarek kýlacak – adaleti tecelli ettirdiðin için bir
zarar ya da kötülüðe maruz kalmayacaksýn.
Ayrýca Tanrý seni çoðaltacak – tamamen putperest
olmuþ bir þehir (13:13-19) örneðinde olduðu gibi,
çok sayýda insan günahý nedeniyle idamý hak
etmiþse bile, bunun nüfusta azalmaya yol açacaðý
gereçesiyle infazý gerçekleþtirmekte tereddüt
etme. Azalmayacaksýnýz; aksine Tanrý sizi çoðaltacak” (Ramban).
Rabi Samson Raphael Hirsch, önceki peraþanýn
sonunda söylenenlerle buradakiler arasýnda bir
ayrým yapar. Ona göre Vaethanan peraþasýnýn
sonunda tüm ödülün Gelecek Dünya’da olduðu
söylenirken bireysel yaþam kastedilmektedir. Bu
peraþada ise Bene-Yisrael’e bir bütün olarak
seslenilmektedir ve sýradaki pasuklarda sözü
geçen avantajlar, mitsvalarý yapmanýn hedefindeki ödüller deðil, mitsvalarý uygulamanýn doðal
“sonuçlarýdýr” (bkz. Sonucunda k.b.). Pasukta
özellikle Miþpatim denmesinin bir nedeni de
budur. Miþpatim, “kanunlar”, insanýn adaletin bir
sonucu olarak yapmakla yükümlü olduðu,
dolayýsýyla karþýlýðýnda bir teþekkür ya da ödül
beklemeden yapmasý gereken eylemleri belirtir.
Yine de bunlarýn yerine getirilmesi, otomatik
olarak ulusal yaþamýn üzerine genel bir bereketin
yayýlmasýný saðlayacaktýr. Sýradaki pasuklar, bu
otomatik bereketin içeriðini sýralamaktadýr.
Gözetip uygulamanýzýn – “Gözetmek” Tora

öðrenimini, “uygulamak” da mitsvalarýn yerine
getiriliþini belirtir. Tora öðrenimi, uygulamanýn
doðru ve uygun bir þekilde yapýlabilmesini saðlar
(Sforno). Baþka bir görüþe göre “dinlemek” Tora
öðrenimini, “gözetmek”, emirleri kalpte sadýk bir
þekilde korumayý, “uygulamak” da mitsvalarýn
yerine getirilmesini belirtir. Bu da mitsvalarýn,
sýrasýyla, zihinde, kalpte ve uygulamada kabulü
anlamýna gelir (Hirsch). Alternatif olarak “uygulamak üzere hatýrda tutmanýzýn” (Daat Mikra).
Sonucunda – Ýbn Ezra; Hizkuni; Hirsch. Ya da
“karþýlýðýnda” (Targum Onkelos; Saadya Gaon;
Ramban). Ýbranice Ekev. Sözcük temelde
“dönüþ”, “çevreleme” ya da “dolanma” temasý
taþýr (Ramban; bkz. 32:15 açk.).
Sözcük, buradaki basit anlamla, yapýlan þeyin
ardýndan gelen otomatik bir sonucu belirtir.
Türkçe’ye Arapça’dan girmiþ olan “akabinde”
sözcüðü de ayný kökten gelir. Kýsacasý, otomatik
bir sonuçtan bahsedilmektedir. Yukarýda deðinildiði üzere “Akev – Topuk” sözcüðü de ayný köktendir – hem yuvarlak þekli nedeniyle hem de
vücudun bitimini, onun “en arkadan gelen” kýsmýný iþaretlediði için.
œ “Hafif” Mitsvalar.
Burada elbette akla gelecek ilk soru, neden özellikle bu sözcüðün seçildiðidir. Tora genel olarak
þarta baðlý ödül ya da cezadan bahsederken “Ým –
Eðer” sözcüðünü tercih eder (ör. bkz. Vayikra
26:3, aþaðýda 11:13, 28:1 vs.). Dolayýsýyla bu
pasukta Ekev sözcüðünün tercih edilmesi, ek bir
mesaj olduðuna iþaret etmektedir. Midraþ’ý
(Tanhuma 1) takip eden Raþi bu mesajý, sözcüðün
“topuk” ile ayný kökten gelmesiyle açýklar: “Eðer
insanlarýn, ‘hafif’ diye deðerlendirip [deyimsel
olarak] ‘topuklarýyla ezdiði’ [yani yapýlmasý
karþýlýðýnda kaydadeðer bir ödülü getirmeyeceði
düþüncesiyle önem vermeyerek ihmal ettiði (Gur
Arye), ‘ayaklar altýna aldýðý’] mitsvalarý bile dinleyip onlara uygun yaþarsanýz, o zaman Tanrý,
bahsettiði yemini [özellikle] senin için korumuþ
olacaktýr.”
Miþna, bu pasukta söylenenleri daha geniþ bir
þekilde aktarýr: “‘Hafif’ [sanýlan] bir mitsvada,
‘aðýr’ [kabul edilen] bir mitsvadaki kadar dikkatli
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Bu kanunlarý dinlemenizin ve onlarý gözetip uygulamanýzýn sonucunda, Tanrýn Aþem,
[hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu antlaþmayý ve sadakati senin için koruyacaktýr.
œ Ýtaatin Ödülleri. Ekev peraþasý, mitsvalarýn
uygulanmasý halinde Tanrý’nýn “bu dünyada”
vereceði bazý avantajlarý sýralamaktadýr. Önceki
peraþanýn sonunda, gerçekte mitsvalarýn bu
dünyada ödülü olmadýðý belirtilmiþti. Bu
doðrudur, zira bu dünyadaki hiçbir þey, tek bir
mitsvanýn gerçek karþýlýðýný vermeye yeterli
deðildir. Günahkârlara yaptýklarý iyi þeylerin
karþýlýðýnýn bu dünyada verilmesinin (bkz. p. 10
açk.) sebebi de, onlarýn bunu tercih etmeleridir.
Günahkâr kiþi, davranýþýyla, bu dünyanýn geçici
zevklerini ebediyete tercih ettiðini ortaya koyduðundan, Tanrý da ona, yaptýðý az sayýda iyi
hareketin karþýlýðýný bu dünyada ve bu dünyanýn
sýnýrlamalarý içinde verir. Ancak Ekev peraþasýnýn bahsettiði “bu dünyadaki” ödül farklýdýr.
Mitsvalarýn gerçek karþýlýðý Gelecek Dünya’dadýr;
ancak Tanrý, Kendisi’ne baðlý kiþilere, Gelecek
Dünya’da daha da büyük ödülü hak etmelerini
saðlamak üzere, onlara bu dünyada rahat ortam
saðlar. Baþka bir deyiþle, bu dünyadaki “karþýlýk”,
gerçek bir ödül deðil, sadece “uygun ortam yaratma” ve Gelecek Dünya’ya daha rahat bir hazýrlýk
niteliðindedir. Gerçek ödül bu olmadýðý için, Tora
burada Ekev sözcüðünü kullanmaktadýr. Bu
sözcük, “Akev – Topuk” ile akrabadýr ve týpký topuðun insan vücudunun en alt noktasýný
iþaretlemesi gibi, bu dünyada alýnan karþýlýklarýn
da, Gelecek Dünya’da alýnacak gerçek ödülün
yanýnda, çok düþük düzeyde bir avantajdan öte
olmadýðýný ima etmektedir. Gelecek Dünya’daki
asýl ödül hakkýndaki ipucu ise, peraþanýn ilk
sözcüðü olan [çevirmeden býraktýðýmýz] “Veaya –
Olacak” sözcüðündedir – ki bu sözcüðün harfleri
farklý sýralandýðý takdirde Tanrý’nýn Ýsmi’ni oluþturur. Böylece Gelecek Dünya’daki büyük ödül
“Ziv Aþehina – Þehina’nýn Parýltýsý”nýn hazzýný
duymak þeklindedir [Þu halimizle bunu anlamamýz mümkün olmasa da, Hahamlarýmýz’ýn
“Gelecek Dünya’daki tek saatlik ruh huzuru, bu
dünyanýn tümünden daha iyidir” (Miþna – Pirke
Avot 4:22) þeklindeki öðretileri, bu konuda bir
fikir sahibi olmamýza yeterlidir]. Buna istinaden,
önceki peraþa “onlarý yapmak üzere, bugün” sözleriyle bittikten [ve böylece, tüm icraatin sadece
bu dünyada yapýlabileceði ima edildikten (bkz. p.
11 açk.)] sonra, Tora bu peraþaya Veaya sözcüðüyle
baþlayarak, bu dünyadaki uygulama sayesinde

Gelecek Dünya’daki büyük ödüle hak kazanýlacaðýný belirtmekte, ancak ardýndan Ekev
sözcüðünü de kullanarak, mitsva uygulamasýnýn,
sýnýrlý da olsa, bu dünyada bile bazý avantajlar
saðlayacaðýný vurgulamaktadýr. Bu þekilde Tora,
insanlarýn anlayabileceði karþýlýklardan bazý
örnekler vererek, asýl ödüle giriþ niteliðindeki bu
avantajlar yoluyla, þu anki halde insanýn kavrayamayacaðý Gelecek Dünya’daki ödülün büyüklüðü
hakkýnda bir ipucu vermektedir (Rabenu Behaye).
12. Bu kanunlarý – Kullanýlan sözcük
Miþpatim’dir. Basit anlamla, önceki peraþanýn en
sonunda sözü edilen “emir, hükümler ve kanunlar”ýn hepsi burada bu sözcük altýnda toplanmýþtýr. Ýfade o pasuða doðrudan baðlý olduðu için
pasuk onlara istinaden “bu” sözcüðüyle baþlamaktadýr (Daat Mikra).
Ancak özellikle Miþpatim kategorisindeki emirlerden bahsedildiði de söylenebilir; zira birazdan
açýklanacaðý üzere, pasuðun temel konusu hafife
alýnan mitsvalardýr ve insanlar arasý kanunlarý
düzenleyen Miþpatim türü mitsvalar, insanlarýn
hafife alma eðilimi gösterdiði birçok parasal
kanunu da içerir (Ramban).
Bir açýklama da þöyledir: Güzel bir ideal olmasýna
karþýn, çok sayýda bireyden oluþan kalabalýk bir
halkýn tümünün, tüm mitsvalarý sýrf kendi iradesiyle büyük bir titizlikle uygulamasý hayaldir.
Ýnsanlar çeþit çeþittir ve herkes ayný düzeydeki
titizliði göstermeyebilir. Bu nedenle Tora özellikle, tüm ceza hukukunu da içeren Miþpatim
sýnýfýný ön plana çýkarmaktadýr. Ceza hukuku
konusunda dikkatli ve özenli olunduðu takdirde,
diðer tüm mitsvalarýn uygulanmasý da, sadece
insanlarýn kendi iradelerine býrakýlmamýþ olacak,
hukukun yaptýrým gücü sayesinde, mitsvalarýn,
en kötü ihtimalle ceza korkusu nedeniyle uygulanmasý garanti altýna alýnacaktýr. Tora özellikle
ceza hukuku konusunda uyarýda bulunmaktadýr,
zira insanlar cezalarýn uygulanmamasý için birçok
“mantýklý ve vicdani” nedenler üretebilir.
Örneðin idamý hak etmiþ ve bu cezasý her þeye
raðmen kesinleþmiþ birinin infaz edilmesine merhamet gerekçesiyle sýcak bakmayabilirler. Tora
buna istinaden cezasý kesinleþmiþ birine acýmamayý emretmektedir (19:13). Dahasý, yaptýrýmý
uygulayacak kiþiler, dýþ etkenlerin tehdidi
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getirecektir. Hatta bazý nesiller bu antlaþmaya
sadýk olmayan bir yaþam sürseler bile antlaþma
iptal olmayacaktýr. Sadece o nesiller bundan
payýný alamayacaktýr, ama Tanrý yine de bu antlaþmayý sadýk bir þekilde koruyacak ve ona layýk
bir nesil gelene kadar bekleyerek, antlaþmayý
onlarýn yoluyla yürürlüðe koyacaktýr. Ýþte Tora
burada bir noktayý açýklýða kavuþturmaktadýr:
“Tanrý ‘bin nesil boyunca korur’ dediyse de
bunun böyle olmasý þart deðil. Eðer antlaþmaya
sen layýk olursan – eðer layýk olduðunu, en ‘hafif’
addedilen mitsvalarý bile titizlikle yerine getirme
suretiyle ispatlarsan; emirleri “bugün”, sevgiyle,
hiçbir ödül beklentisi olmadan uygularsan – o
zaman Tanrý, söz konusu antlaþmayý hemen
þimdi, seninle yerine getirecektir” (krþ. Sforno;
Ýbn Ezra; Raþbam).
13. Seni sevecek – Bu, mitsvalara baðlýlýðýn ilk
sonucudur: “Tanrý, O’nun Ýsteði karþýsýnda kendi
isteðinden feragat ettiðini gördüðünde, seni sadýk
bir kulu addedecek ve bir efendinin, sadýk bir
hizmetkârýný sevdiði þekilde sevecek” (Hirsch).
Sonrakiler ise bunun bir gerektirmesidir: “Seni
sevecek ve bunun bir sonucu olarak seni
mübarek kýlacak ve çoðaltacak” (Daat Mikra).
Mübarek kýlacak – “Sana bu geçici dünyada
verdiði Ülke içinde mutlu bir þekilde yaþayabilmen için maddi bereket saðlayacak; böylece atalarýna vermiþ olduðu þefkat yeminini yerine getirmiþ olacak” (Sforno). Ya da “senin yaptýklarýn
Tanrý’nýn Ýsteði ile uyum içinde olduðu zaman,
elde edeceðin baþarýlar otomatik olarak Tanrý’nýn
bu dünyadaki icraatinin baþarýsý anlamýna gelecektir. Ve bu nedenle, Tanrý seni mübarek kýlýp,
yaptýklarýnda baþarýya ulaþtýracaktýr” (Hirsch).
Çoðaltacak – “Sürekli olarak büyüyen ve
çoðalan nesillerle büyüyeceksin. Her bir nesil,
senin ruhunu, kalbini ve uygulamaya olan
sadakatini kat kat arttýrarak ifade edecek. Senin
çoðalman, Tanrý’nýn bu dünyadaki hissedilirliðini
de arttýracak” (Hirsch).
Rahminin meyvelerini – Yani “çocuklarýný”.

Tahýlýný, þýraný ve yaðýný – “Ve diðer tüm ürünleri”. Bunlar temel olduðu için pasuk özellikle
onlarý sýralamýþtýr (Ýbn Ezra). Erets-Yisrael’de
bunlar bol olacaktýr.
Seçkinlerini – Raþi. Ýbranice Aþterot. Bu sözcük
“güç” belirtir. Böylece davarýn en kuvvetli,
dolayýsýyla en seçkin (Mizrahi) üyelerinden
bahsedilmektedir. Onkelos ise bu sözcüðü “sürü”
olarak çevirir: “Davar sürülerini” (ayrýca Ýbn
Ezra). Hahamlarýmýz davar sürülerinin Aþterot
olarak adlandýrýlmasýnýn sebebini, bu sürülerin,
sahiplerini “zenginleþtirmesi” (Ýbr. Meaþerot)
þeklinde açýklarlar (Talmud – Hulin 84b; Raþi;
Gur Arye). Yani bu bakýþla Tora’nýn burada
normalde “sürü” için kullanýlan Eder yerine
Aþterot sözcüðünü tercih etmesinin nedeni budur.
14. Tüm halklardan [daha] – Rabenu Behaye.
Ya da “tüm halklar tarafýndan mübarek kýlýnacaksýn.
Senin seçkin yaþantýný onlar da takdir edecek” (a.k.).
Bereketli – Ýbranice Baruh. Bir görüþe göre söz
konusu bereket, pasuðun sonundaki “sende kýsýr
kimse olmayacak” vaadiyle ifade bulacaktýr. Yani
bu görüþe göre, nüfusa baðlý bir bereketten
bahsedilmektedir. Tanrý’nýn Avraam’a bu konuda
verdiði söz (Bereþit 15:5), Bene-Yisrael her önden
Tora’nýn kesin egemenliði altýnda yaþadýklarý
takdirde geçerli olacaktý (Hirsch).
Alternatif olarak “mübarek”. Bu sözcük “bereketli”
anlamýna gelebileceði gibi, ayný zamanda
[“mübarek insan” deyiminde olduðu þekilde] bir
insanýn yüksek düzeyine iþaret eden bir övgü sözü
de olabilir. Eðer öyleyse belki de burada bir
bereket sözünden bahsedilmemekte, onun yerine
Tanrý’nýn emirleri konusunda titiz davrandýklarý
takdirde Bene-Yisrael’in övgüye layýk mübarek
kiþiler olacaklarý vurgulanmaktadýr (Daat Mikra).
Hayvanlarýnda da – Tora, insanlarla hayvanlarý
ayný kefeye koymamak için “sende ve hayvanlarýnda kýsýr olmayacak” dememiþ, hayvanlarý bu
þekilde ayrý söylemiþtir (Rabi Moþe Zeydel; Daat
Mikra).
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7:13-14

13

Seni sevecek, mübarek kýlacak ve çoðaltacak; sana vereceðine dair atalarýna yemin
etmiþ olduðu topraðýn üzerinde, rahminin meyvelerini, topraðýnýn meyvelerini, tahýlýný,
þýraný ve yaðýný, sýðýrýnýn yavrularýný ve davarýnýn seçkinlerini bereketli kýlacak.
14
Tüm halklardan [daha] bereketli olacaksýn. Sende kýsýr erkek veya kadýn olmayacak
– hayvanlarýnda da.
ol, zira mitsvalarýn gerçek karþýlýklarýný bilmiyorsun” (Pirke Avot 2:1). Bir mitsvanýn aðýr ya da
hafif olduðunu deðerlendirmek insanýn yapabileceði bir þey deðildir. Tora normal þartlarda
mitsvalarýn karþýlýklarýnýn ne olduðunu açýklamamýþtýr. Bazý istisnalar vardýr ve bunlar arasýnda
ikisi, bu Miþna’da söylenenleri en güzel þekilde
örneklemektedir. Tora’nýn ödül olarak “uzun
ömür” vaat ettiði iki mitsva vardýr: Ebeveyni
onurlandýrmak (5:16) ve yavru kuþ ya da yumurtalarý almadan önce anne kuþu uzaklaþtýrmak
(22:6-7). Ýki mitsvanýn kolaylýk düzeyi arasýndaki
fark çok açýk olmasýna raðmen Tora her ikisi için
ayný ödülü öngörmüþtür. Bu da, gerçekten de
hangi mitsvanýn gerçekten “hafif” ya da “aðýr”
olduðunu bilemeyeceðimizi gösterir. Çünkü hafif
görünse bile, büyük ödüle sahip birçok mitsva
olabilir.
Tanrý mitsvalarýn karþýlýklarýný özellikle
bildirmemiþtir. Midraþ bunu bir örnekle açýklar.
Bir kral, bahçesinin çiçeklendirilmesini ve her
türlü çiçeðin dikilmesini emrederek, dikilen her
çiçek için ödül verileceðini vurgular, ama ödülü
açýklamaz. Böylece herkes bahçeye her türlü
çiçeði diker. Eðer hangi çiçeðin daha büyük ödülü
hak ettiði önceden bilinseydi, herkes ayný çiçeði
dikecek, bahçe de tek çiçekli yavan bir görünüm
alacaktý. Benzer þekilde eðer Tanrý mitsvalarýn
ödüllerini açýklamýþ olsaydý, herkes sadece en
büyük ödüllü mitsvayý yapýp, diðer mitsvalarý,
yani daha “hafif” olanlarý ihmal edecek, “topuklarýyla ezecekti”. Ama Tanrý bunu istememiþtir.
Herkesin, her mitsvanýn ödülünü hak etmesidir
O’nun Ýsteði.
Kral David “Kötü günden neden [mi] korkuyorum?
[Çünkü] Topuklarýmýn günahý etrafýmý sardý”
(Teilim 49:6) derken de bu pasukta deðinilen
“hafif” günahlardan bahsetmektedir: “Tora’nýn
aðýr mitsvalarý hakkýnda korkum yok. Hepsini
yerine getirdim. Ama insanýn topuðuyla ezdiði
hafif mitsvalardan korkuyorum, çünkü gözümden kaçmýþ, ya da yeterli önemi vermemiþ
olduðum için onlarý uygulama konusunda
gereken özeni göstermiþ olmayabilirim” (Daat
Zekenim). Kral David’in bu sözleri, hafif görünen
mitsvalarýn ihmalinin Tanrý katýnda büyük ciddiyetle deðerlendirileceðini vurgulamaktadýr
(Rabenu Behaye).

Bu söylenenlerin yanýnda, pasuktaki ifadeler
“özellikle ayaklarla (topuk) yapýlan mitsvalardan” bahsediyor da olabilir. Örneðin sinagoga,
Tora öðrenim yerlerine, hasta ziyaretlerine, yastakileri teselliye gitmek ve bir cenazeye eþlik
etmek, bu tip mitsvalar arasýnda sayýlabilir. Tüm
bunlar, insanýn yürüyerek, adým atarak yerine
getirdiði mitsvalardýr ve pasuk, Tanrý katýnda bu
mitsvalarýn ödülünün büyük olduðunu vurgulamaktadýr. Bunun tersi de doðrudur. Bir kiþinin
adýmlarý onu günaha götürüyorsa, attýðý her adým
onun için eksi bir puandýr (Rabenu Behaye).
Antlaþmayý ve sadakati – “Sadakat” olarak
çevirdiðimiz Hesed sözcüðü iyilik ve þefkat
anlamýna da gelebilir [bazýlarýna göre burada
Tanrý’nýn, Bene-Yisrael’in Kendisi’ne karþý gösterdikleri sevgiyi onlar adýna bir liyakat öðesi olarak
korumasýndan bahsedilmektedir (krþ. Yirmeyau
2:2, Midraþ Agada; The Living Torah)]. Tanrý’nýn
tsadiklere bu dünyada verdiði iyilik, onlarýn
liyakatinin gerçek karþýlýðý deðil, sadece Tanrý’nýn
onlara bahþettiði ek bir avantajdýr – bu nedenle
Tanrý adýna bir “Hesed – Þefkat” iþaretidir; ve
Erets-Yisrael’in Bene-Yisrael’e verilmesi de böyle
bir þefkat hareketidir. Böylece buradaki “antlaþma ve þefkat” sözcükleri, Tanrý’nýn Avraam’a vermiþ olduðu þu sözlere doðrudan baðlýdýr: [1]
Antlaþma: “Seninle ve ardýndan gelecek çocuklarýnla aramdaki antlaþmayý, nesiller boyu, ebedi bir
antlaþma olarak yerine getireceðim; hem senin
Tanrýn olacaðým, hem de ardýndan gelecek çocuklarýnýn” (Bereþit 17:7). [2] Þefkat: “Þu anda
yabancý olarak yaþadýðýn topraklarý – Kenaan
Ülkesi’ni – sana ve ardýndan gelecek çocuklarýna
ebedi bir mülk olarak vereceðim” (Bereþit 17:8)
(Sforno).
Senin için koruyacaktýr – “Ölçüye karþýlýk
ölçüyle (=Mida Keneged Mida). Siz emirleri gözetirseniz Tanrý da antlaþma ve sadakati sizin için
gözetecektir” (Daat Mikra).
Bu sözler, önceki peraþanýn son sözleriyle baðlanmaktadýr. Orada “[Þunu iyice] Bil ki, Tanrýn Aþem
– [yalnýz] O’dur Tanrý! Güvenilir Tanrý’dýr; antlaþma ve sadakati, sevenleri ve emirlerini gözetenler için
bin nesil [boyunca] korur” (p. 9) denmiþti. Bunun
anlamý þudur: Tanrý, Atalar’la yeminli bir antlaþma yapmýþtýr ve bu antlaþmayý mutlaka yerine
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18
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onlarýn doðasý, her türlü canlýya, ve elbette
insanlara, merhamet etme yönündedir. Tanrý’nýn
Kenaan uluslarýnýn imhasýna yönelik emirleri,
Bene-Yisrael’den, sadece bu özel dönemin þartlarýnýn gerektirmesi nedeniyle, kendi doðalarýna
istisnai bir þekilde karþý gelmelerini talep etmektedir (Hirsch).
Bu [ortamda, merhamet] – Pasuðun çevirisini
Rabi Samson Raphael Hirsch’in açýklamasý
doðrultusunda biraz da serbestçe yaptýk. Pasuðun
ikinci yarýsýnda üç cümlecik vardýr: [1] Gözün
onlara acýmasýn, [2] Onlarýn ilahlarýna ibadet etme,
[3] Çünkü bu senin için ölümcül bir tuzaktýr. Düz
okumayla, sanki “yabancý ilahlara ibadet etmek
senin için ölümcül bir tuzaktýr” anlamý çýkar
gibidir. Oysa bu böyle olamaz. Tuzak, bir düþüþün
“baþlangýç” aþamasýdýr. Oysa putperestlik, düþüþ
sonucunda varýlabilecek en “son”, en berbat noktadýr. Dolayýsýyla “ölümcül tuzak” olan þey,
Kenaan uluslarýna acýmaktýr. Böyle bir ortamda
bu uluslara merhamet etmek, Bene-Yisrael’in
düþüþünün baþlangýcý olacak, bu düþüþ de putperestliðe kadar gidebilecektir. Sonuç olarak
yukarýdaki üç cümlecik içinde [2], [1]’in doðal
sonucu olduðu için ortaya konmuþ bir parantezdir; ama [1]’de verilen emrin sebebi [3]’tür:
“Gözün onlara acýmasýn, çünkü bu, [yani merhamet,] senin için ölümcül bir tuzaktýr; zira
[böyle bir ortamda merhametli davranýrsan]
onlarýn ilahlarýna ibadet edecek kadar düþebilirsin”. Þofetim kitabýnda gördüðümüz üzere,
Tora’nýn bu uyarýsýný tamamen dikkate almamýþ
ve Kenaan uluslarýný tümüyle Erets-Yisrael’den
yok etmemiþ olan Bene-Yisrael, yavaþ yavaþ onlardan

etkilenmiþler ve putperestliðe kadar batmýþlardýr.
[Ölümcül bir] Tuzaktýr – The Living Torah. Bkz.
Þemot 23:33 ve 34:12.
17. Belki … dersin [diye söylüyorum] – Krþ.
Raþi. “Belki içinde kalabalýk olmalarý nedeniyle
onlarý yenemeyeceðin düþüncesi vardýr diye
söylüyorum: Böyle düþünme. Evet, kalabalýk
olduklarý doðru; ama korkma onlardan! Kalabalýk
olmalarý onlarý yenemeyeceðin anlamýna gelmiyor. Tanrý’nýn Mýsýr’a yaptýklarýný hatýrla” (Raþi).
Ýçinden – Tam çeviriyle “kalbinde”.
18. Çekinme – Ya da “korkma”. Sforno p. 17-18’i
þu þekilde açýklar: “‘Bu uluslar benden kalabalýk’
gerekçesiyle ‘onlarý sürmeyi nasýl baþaracaðým?’
dediðinde, bunu onlardan korkarak söyleme.
Bunu söylerken, Tanrý’nýn senden çok daha güçlü
ve kalabalýk olan Mýsýrlýlar’a yaptýklarýný hatýrlayarak, ‘Tanrý yanýmda olmasaydý böyle bir þeyi
gerçekten baþaramazdým; ama þimdi Tanrý
yanýmda olduðuna göre bu bir sorun deðil’ diye
düþün.”
Ýyice hatýrla – Ýbranice Zahor Tizkor. Bu
ikileme, Mýsýr’la ilgili hatýrlanacak iki noktaya
iþaret eder: [1] Mýsýrlýlar’ýn sizi yok etmek için
uyguladýklarý acýmasýz zulme raðmen Tanrý’nýn
sizi kalabalýk bir ulus olarak hayatta tuttuðunu
hatýrla. [2] O güçlü Mýsýrlýlar’ýn büyük maðlubiyeti ile Bene-Yisrael’in oradan muzaffer çýkýþýný
hatýrla (Meam Loez).
19. Meydan okumalarý… – Bu pasuktaki
ifadelerin açýklamalarý için bkz. 4:34 açk.
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Tanrý senden her türlü hastalýðý çekip alacak ve bildiðin tüm berbat Mýsýr illetlerini
sana yerleþtirmeyip, [aksine,] onlarý tüm düþmanlarýna verecek.
16
Tanrý’nýn sana teslim ettiði tüm halklarý tüketeceksin. Gözün onlara acýmasýn ki
[sonunda] onlarýn ilahlarýna ibadet etme; çünkü bu [ortamda, merhamet] senin için
[ölümcül bir] tuzaktýr.
[28. Özgüven]
17

Belki içinden “Bu uluslar benden kalabalýk. Onlarý sürmeyi nasýl baþaracaðým?”
dersin [diye söylüyorum:]
18
Çekinme onlardan! Tanrýn Aþem’in Paro’ya ve tüm Mýsýr’a yaptýklarýný iyice hatýrla.
19
Gözlerinle gördüðün büyük meydan okumalarý, Tanrýn Aþem’in seni çýkarýrken [gösterdiði] iþaretleri, harikalarý, Kuvvetli El’i ve Uzanmýþ Kol’u [anýmsa]! Ýþte Tanrýn Aþem,
kendilerinden korktuðun tüm halklara da aynýsýný yapacak.
15. Hastalýðý … Mýsýr illetlerini – Türkçe’de
hastalýk ve illet ayný anlamdadýr. Ancak Ýbranice’de eþ anlamlý sözcük yoktur ve her sözcük,
baþkasýna ne kadar yakýn anlamlý olsa bile, kendisine ait özel ve has bir anlama sahiptir. Burada
Ýbn Ezra’ya göre “Holi – Hastalýk”tan kasýt insanlarýn bildiði doðal hastalýklarken “Madve – Ýllet”
ile Mýsýr’da görülenler gibi doðaüstü ve alýþýlmadýk rahatsýzlýk türleri [örneðin çýbanlar (Daat
Mikra)] kastedilmektedir (Ýbn Ezra; Ramban).
Pasuðun devamýnda “Mýsýr illetlerini [tam çeviriyle]
senin içine yerleþtirmeyecek” dendiðine göre,
“illetler” ile kastedilenin, insanýn bedeninin içindeki kusur ya da bozukluklardan kaynaklanan
hastalýklar olduðu da söylenebilir. Bu durumda
“hastalýklar” sözcüðü insan bedeninin, dýþ etkenler nedeniyle yakalandýðý hastalýklarý belirtmektedir (Rabenu Behaye).
Bildiðin – “Þahit olduðun”.
Berbat – Tam çeviriyle “kötü”. Sforno’ya göre:
“bulaþýcý”.
Sana yerleþtirmeyip – Krþ. Þemot 15:26. Her
türlü hastalýðýn Bene-Yisrael’den uzak tutulacaðýnýn söylenmesi hayati önem taþýr, çünkü
önceki pasuklarda sözü edilen maddi bereket,
fiziksel saðlýðýn olmadýðý bir ortamda hiçbir
anlam ifade etmez (Meam Loez). Öte yandan
hastalýðýn uzak olacaðý garantisi de halkýn
mitsvalara uygun yaþamasý þartýyla geçerlidir.
Ama halk emirlere itaatsizlik ederse, tam tersi
olacaktýr (bkz. 28:60).
Düþmanlarýna verecek – “Düþmanlarýna verecek olmasýna karþýn, bunlar sana bulaþmayacak”
(Sforno). Ya da “Eðer kanunlarý titizlikle uygularsan, hastalýk ve illetleri düþmanlarýna verecek;
aksi takdirde bunlarýn hedefi sen olacaksýn”
(Ramban; krþ. 28:6).
16. Tanrý’nýn sana teslim ettiði – Yedi Kenaan ulusu.

Tüketeceksin – Ýbn Ezra’ya göre, sýradaki “gözün
onlara acýmasýn” sözlerinden de anlaþýldýðý üzere
bu bir emirdir.
Tam çeviriyle “yiyeceksin”. Bu ifadenin bir anlamý
da, “bu uluslarýn mallarýný yiyeceksin” þeklindedir (Targum Yonatan Ahadaþ; krþ. 20:14).
Ancak pasuktaki “Tanrý’nýn sana teslim ettiði” sözleri, sadece savaþ ganimetlerinden bahsedildiðini
gösterir. Baþka bir deyiþle, bunun dýþýndaki bir
durumda, Yahudi olmayan birinin malýna el uzatmak yasaktýr. Yedi ulusun haricindeki tüm uluslar
söz konusu olduðunda yaþam ve iyelik haklarýnýn
dokunulmazlýðýna dair kurallar her bakýmdan
geçerlidir (Talmud – Baba Kama 113b). Hatta
önce de belirtildiði gibi, Yahudi olmayan birinin
malýný çalmak, bir Yahudi’nin malýný çalmaktan
bile daha aðýrdýr; zira Yahudiler baþkalarýnýn mallarýný istedikleri gibi aldýklarý takdirde, Yahudi
olmayanlar doðal olarak “bunlarýnki ne biçim bir
Tanrý ki insanlarýn iyelik haklarýna tecavüzü hoþ
görüyor” diyecekleri için burada bir Hilul Aþem
söz konusudur (Rabenu Behaye; bkz. Vayikra
25:50 açk.).
Alternatif olarak “imha edeceksin”. Ancak Tora
burada özellikle “yiyeceksin” anlamýnda bir
sözcük kullanarak bu imhanýn amacýnýn, týpký
yemek ihtiyacý gibi, kendi varlýðýný devam ettirebilmek olduðunu vurgulamaktadýr. Yani bu imha,
keyfi deðil zaruridir: “Ya o, ya sen” (Hirsch).
Gözün onlara acýmasýn – “Ve bu sayede onlarýn
ilahlarýna ibadet etmeyeceksin. Çünkü ona acýrsan
önünde sonunda aklýný çelecek ve seni putlarýna çekecektir. Bu, senin için [ölümcül bir] tuzaktýr” (Sforno).
Tora, Kenaan uluslarýna acýmamayý birden çok
kez emretmiþtir. Bir emrin çok kez tekrar edilmesi, doðal olarak o emri uygulamaya yanaþmama
eðilimine iþaret eder. Baþka bir deyiþle, BeneYisrael’e bu emir birkaç kez tekrarlanmalýdýr, zira
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yetmeyecektir (Maskil Ledavid). Liyakatleri yeterli olsa, Tanrý, zaten, söz verdiði üzere, vahþi hayvanlarý Ülke’den uzak tutacaktýr (bkz. Vayikra
26:6). Ancak satýr arasýnda, Moþe, “vahþi hayvanlarýn çoðalmamasý için düþmanýn ancak aþamalar halinde yok edilebileceðini” söyleyerek,
halkýn liyakatinin vahþi hayvanlara karþý koruma
için yeterli olmayacaðýný ima etmektedir (Ramban).
23. Paniðe sokacak – Bkz. Þemot 23:27. Tanrý
bunu olasýlýkla büyük ve korkunç sesler yoluyla
yapacaktýr (Raþbam). Bkz. Yeoþua 10:10.
24. Krallarýný – Toplam 31 kral. Bunlar Yeoþua
12:7-24’te listelenmektedir ve belki de bu pasuktaki “isimlerini gökyüzünün altýndan yok edeceksin”
sözleri doðrultusunda, orada hiçbirinin ismi yer
almamaktadýr (Daat Mikra).
Yok edeceksin – Düþmanýn kraliyet soyunu hayatta tutmak her an yeni bir sorun çýkabileceði
anlamýna geldiðinden bu yapýlmalýdýr (Sforno).
Duramayacak – “Saðlam duramayacak”.
25. Ýlahlarýnýn heykellerini ateþte yakmalýsýn –
Krþ. p. 5. Pasuðun devamýndaki “kendine alma”
emri her ne kadar özellikle putlarýn üzerindeki
süsler için söyleniyorsa da, þüphesiz, putun kendisi için de geçerlidir. Bir Yahudi’nin bir putu,
tapýnma amacý olmasa bile kendisine almasý
yasaktýr. Eline bir put geçtiði anda, onu imha
etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük, insan
eliyle yapýlmýþ putlar için geçerlidir (Talmud –
Avoda Zara 45a). Dolayýsýyla bir hayvan putlaþtýrýlmýþsa bile yakýlmasý gerekmez [ama bu hayvan
korban olarak kullanýlamaz (bkz. Vayikra Kitabý, s.
8 açk.)]. Benzer þekilde bir aðaç, en baþtan
itibaren putperest amaçlarla dikilmemiþse,

toprakta kök salmaya baþladýktan sonra artýk
“taþýnabilir” deðildir; bu yüzden böyle bir aðaç
daha sonra putperest ibadetin hedefi haline getirilmiþse, o andan itibaren uzayan kýsýmlar yasak
olur ve sadece budanýr (bkz. 7:5 açk.). Ama eðer
en baþtan itibaren putperest amaçla dikilmiþse,
bu normal bir aðaç sayýlmaz, bir sabitliði yoktur
ve “taþýnabilirlik” özelliði devam eder; bu yüzden
yakýlmalýdýr (bkz. 12:3; Talmud – Avoda Zara 48a).
Genel bir kurala göre “[Tora’nýn emri gereði]
yakýlmasý gereken her þeyin külünden yarar
saðlanabilir; ama [yakýlmasý þart olmayýp] gömülmesi gereken bir [þey, yine de yakýlmýþsa, o] þeyin
külünden yarar saðlanamaz” (Talmud – Temura
35a). Ancak bu kural, putlar için geçerli deðildir;
zira Tora putlarla ilgili olarak istisnai bir kural
vererek bunlardan hiçbir þeyin “ele bile yapýþmamasýný” emretmiþtir (bkz. 13:18; Talmud – Temura
33b, Tosafot o.a.). Dolayýsýyla bir putun yakýlmasý
sonrasýnda kalan külden bile yarar saðlamak
yasaktýr (Talmud – Temura 35a) (Hirsch; bkz. 27:15 açk.).
Pasuðun devamýnda, basit anlama göre yaptýðýmýz çeviri doðrultusunda “üzerlerindeki gümüþ
ve altýný arzulayýp kendine alma” denmektedir. Ama
biraz dikkatli bakýldýðýnda, ifade tam olarak
“üzerlerindeki gümüþ ve altýný arzulama ve kendine
al” þeklinde de anlaþýlabilir. Bu iki farklý anlayýþ
olasýlýðý, iki farklý kuralý öðretir. Baþka bir deyiþle,
Tora her iki kanunu ayný sözlerle öðretmek için,
iki þekilde anlaþýlabilecek bir dil kullanmýþtýr.
Þöyle ki; “Pesile eloeem – ilahlarýnýn heykelleri”
ifadesinde yer alan “Pesel – Heykel” sözcüðünün
kökü olan “Pasal – Yontmak” fiili, ayný zamanda
“Geçersiz Kýlmak” anlamý taþýyabilir [böylece
geçerliliðini ya da uygunluðunu kaybetmiþ bir þey
Pasul olarak adlandýrýlýr. Örneðin bir mezuzanýn
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7:20-25

20

Tanrýn Aþem, yabanarýsýný da onlara musallat edecek – ta ki geri kalanlar ve senden
saklananlar [tamamen] yok olana kadar.
21
[Dolayýsýyla bu uluslarýn] Önlerinde kýrýlma, çünkü Tanrýn Aþem arandadýr – Büyük
ve Heybetli Tanrý[’dýr O].
22
Tanrýn Aþem bu uluslarý senin önünden azar azar dökecek. Onlarý hýzla tüketemeyeceksin ki [sonrasýnda] kýrýn hayvanlarý sana karþý çoðalmasýn.
23
Tanrýn Aþem [bu uluslarý] senin önüne teslim edecek. Onlarý büyük bir paniðe sokacak – ta ki [düþmanlarýn tamamen] imha olana kadar.
24
Krallarýný eline teslim edecek ve [sen, onlarýn] isimlerini gökyüzünün altýndan yok
edeceksin. Onlarý [tamamen] imha edene kadar önünde kimse duramayacak.
25
[Onlarýn] ilahlarýnýn heykellerini ateþte yakmalýsýn. [Bu heykellerin] Üzerlerindeki
gümüþ ve altýný arzulayýp kendine alma ki onun yüzünden [ölümcül bir] tuzaða düþme;
çünkü Tanrýn Aþem’in iðrendiði bir þeydir o.
20. Yabanarýsýný – Ýbranice Tsira. Raþi bunu,
zehir püskürterek insanlarý körelten ve kýsýrlaþtýran uçucu bir böcek olarak tanýmlar (Talmud
– Sota 36a). Böylece düþman etkisiz hale gelecek
ve kolayca öldürülecekti. Bu hayvan özellikle
gizlenen düþmana saldýrýrdý. Raþi, [Talmud –
Behorot 7b açýklamasýnda] bunun bir çekirge
cinsi olduðunu belirtir. Daha geniþ bilgi ve farklý
görüþler için bkz. Þemot 23:28 açk.
Ýki tür mucize vardýr: açýk ve örtülü. Önceki
pasukta açýk mucizelerden bahsedilmiþti: “iþaretler,
harikalar vs.” Burada ise yabanarýsýndan bahsedimektedir – ki bu, örtülü bir mucizedir. Bu tip
mucizelerin özelliði, dýþarýdan bakan birinin bunu
“doðal” olaylara baðlamasýdýr. Ne de olsa yabanarýsýnýn birini sokmasý çok olaðanüstü bir þey
deðildir. Ama gerçekte doðanýn ta kendisi de
Tanrý’nýn bir mucizesidir. Nitekim “Teva – Doða”
sözcüðü, “Tavua – Yüzeyin Altýnda Bulunan;
Görünmeyen; Gömülü” kelimesiyle akrabadýr ve
görünürde “doða” olan sistemin, aslýnda Tanrý’nýn
görünmeden, gizli ve “örtülü” bir þekilde yönlendirdiði bir mekanizma olduðunu belirtir.
Dahasý, A-Teva [Ýngilizce: the nature] sözcüðünün sayýsal deðeri ile “E-lo-im – Tanrý”
sözcüðününki eþittir (86). Sonuç olarak Tora,
Tanrý’nýn açýk mucizelerin yanýnda, yabanarýsý
örneðinde olduðu gibi, doðal görünen örtülü
mucizeleri de gerçekleþtireceðini söylemektedir.
Bu iki tür mucizeye paralel olarak sýradaki pasukta Tanrý hakkýnda da iki sýfat verilmektedir:
“Büyük ve Heybetli [=korku salan]”. Örtülü
mucizeler Tanrý’nýn büyüklüðünü, açýk mucizeler
de [gösterdikleri etkiyle] Tanrý’nýn heybetini yansýtýr (Rabenu Behaye).
Musallat edecek – Ya da “salýverecek”; “sana karþý
kýþkýrtacak” (Targum Onkelos).
21. [Bu uluslarýn] Önlerinde kýrýlma – Targum
Onkelos. Ya da “ezilme”. “Cesaretin kýrýlmasýn”.

“Korkudan kýrýlman gerekiyorsa, Tanrýn Aþem’den
kork; çünkü O, Büyük ve Heybetli Tanrý, arandadýr” (Ýbn Ezra).
Tanrýn Aþem arandadýr… – Ya da “aranda [bulunan] Tanrýn Aþem, Büyük ve Heybetli Tanrý’dýr”.
22. Hýzla tüketemeyeceksin – “Tüketemeyeceksin;
ama sebep bunun mümkün olmamasý deðil. Bu
mümkün; ne de olsa savaþý, düþmanýný büyük
paniðe sokacak olan Tanrý gerçekleþtirecek (s.p.).
Ama yine de, senin çýkarýn doðrultusunda, sonradan ayrýca vahþi hayvanlarla da mücadele
etmene gerek kalmamasý için, Tanrý zaferin bir
kerede deðil aþamalar halinde gelmesini saðlayacak” (Daat Mikra).
Kýrýn hayvanlarý sana karþý çoðalmasýn – Bkz.
Þemot 23:29-30. Tanrý’ya baðlý olunduðu takdirde,
insanýn hayvandan korkacak hiçbir þeyi yoktur
(bkz. Bereþit 9:2 açk.). Dolayýsýyla hayvanýn
çoðalmasý bir tehdit olmamalýdýr. Ancak
Moþe’nin bu sözleri, Bene-Yisrael’in gelecekte,
hayvanlara karþý Tanrýsal korumayý tam olarak
hak etmeyecekleri bir düþüþ yaþayacaklarýný
önceden görebildiðine iþaret eder (Sifre 50; Raþi).
Yine de bir noktayý anlamak gerekir. Ne de olsa
hayvanlarýn çoðalmasýna sebep olacak þey düþmanlarýn oradan yok edilmesidir. Yani BeneYisrael, düþmanlarýna karþý yine de zafer kazanacaktýr. Öyleyse manevi düþüþleri bu zaferi neden
etkilememektedir?
Vahþi hayvanlara karþý koruma, insanlara karþý
korumaya göre daha büyük liyakat gerektirir.
Dahasý, karþýdaki düþman, günahkârlýðý nedeniyle
yaþama hakkýný kaybetmiþ olan Kenaan uluslarýdýr. Dolayýsýyla, Ülke’nin fethi döneminde
ortalama bir manevi seviyede olan, yani ne çok
iyi ne de çok kötü durumda olan Bene-Yisrael’in
liyakati, insanlara karþý zafere olanak tanýyacaksa
da, hayvanlarýn saldýrýsýna karþý onlarý korumaya

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 10

172 Ekev

26

26. Evine iðrenç [þeyler] getirme – Putperestliðe
dair herhangi bir þeyi ondan yararlanma amacýyla iyelik dâhiline almak Tora’nýn yasaklarýndan
biridir. Mitsvat Lo Taase No. 250 (Sefer Ahinuh).
Hem Rambam hem de Ramban, bu pasukta
“iðrenç [þey]” ifadesiyle kastedilenin, putlar ve
aksesuarlarý ya da putlara sunulan þeyler olduðu
konusunda hemfikirdir. Sefer Ahinuh ise bunu
geniþletir ve Tora kanununun ihlali yoluyla elde
edilmiþ olan her türlü kâr ve yararýn da “iðrenç
[þey]” sýnýfýnda kabul edildiðini belirtir. Bunun
nedeni, insaný yasak eylemler yoluyla para elde
etmeye yönlendiren dürtünün, putperest tapýnmaya
yönlendiren dürtüyle temelde ayný olmasýdýr.
Hahamlarýmýz bir putpereste ev kiralamayý
yasaklamýþlar ve bu yasaða dayanak olarak bu
pasuðu göstermiþlerdir. Kiralanmýþ bir ev, hâlâ
sahibinin malýdýr. Dolayýsýyla bir putpereste ev
kiralamak, o kiþinin yaþadýðý yer olan bu eve put
getirmesine imkân tanýmak anlamýna gelir; oysa
burasý bir Yahudi’nin evidir ve bir Yahudi’nin
evine putperestliðe dair bir þey – “iðrençlik” –
girmesi yasaktýr. Öte yandan, otoriteler bu
yasaðýn Erets-Yisrael içindeki evlerle sýnýrlý
olduðuna iþaret ederler. Baþka bir deyiþle,
Diaspora’da evi olan bir Yahudi, bunu putperest
birine bile kiraya verebilir (Rabenu Hananel;
Rabenu Behaye). Ancak Ramban, Tanrý’nýn
Ýsteði’ni pürüzsüz bir þekilde yapmak isteyen
birinin Diaspora’da bile bundan kaçýnmasý gerektiðini kaydeder. Her durumda yasak, bir putperest
için söz konusudur. Yahudi olmayan biri putperest
deðilse, ona ev kiralamakta hiçbir sakýnca yoktur.
Onun gibi – Putlara baðlý olup yok edilmeyi
gerektiren bir þey, baþka bir nesne ya da parayla
deðiþ-tokuþ edilse bile, bu yok edilme gerekliliði,
putun yerini alan nesne ya da paraya da yayýlýr.
Rambam’a göre tekrar tekrar deðiþ-tokuþ yapýlsa
bile bu kural geçerlidir (Yad – Avodat Kohavim
8:1; krþ. Talmud – Avoda Zara 54b). Genel kurala
göre putperestlikle en ufak bir ilgi içinde olan her
þey, putlarýn kendisi gibi yok edilmelidir.
Rambam’ýn belirttiði gibi: “Putlar, onlarýn
hizmetinde kullanýlan eþyalar ve kullanýlan
sunularýn en önemsiz miktarý bile yasaktýr. Nasýl?
Eðer bir put, normalde putperestlikle ilgisi
olmayan birçok deðerli süslemeyle [ayýrt edilemeyecek þekilde] karýþmýþsa; bu put tüm
karýþýmýn sadece binde biri bile olsa tüm karýþým
Ölü Deniz’e atýlýr. [Bu, ‘yok edilir’ anlamýnda bir
deyimdir]” (Yad Avoda Zara 7:9).

Herem – Bu sözcük farklý yerlerde farklý manalar
içerir. Temel anlamý, “balýk aðý”dýr (bkz.
Habakkuk 1:15, krþ. Yehezkel 26:5). Balýk aðýnýn
temel özelliði, balýklar için tam bir kýsýtlama ve
sýnýrlama ortamý oluþturmasý ve elbette, onlarý
doðal yaþam ortamlarýndan çekip yaþamlarýný
sonlandýrmasýdýr. Bu temel özellik, Herem sözcüðünün kullanýldýðý her yerde, farklý yansýmalarla
da olsa açýða çýkar. Örneðin bu sözcük bazý yerlerde “imha etmek” anlamý taþýr (ör. p. 2; bkz.
Bamidbar 21:2-3). Genel olarak bu imhanýn
amacý, imhasý emredilen þeyin baþka þeylerle temas
ya da iliþki olasýlýðýný tamamen ortadan kaldýrmaktýr. Dolayýsýyla bu bakýþla bakýldýðýnda, Herem,
normal kullanýmdan tamamen kaldýrýlan þeyleri
tanýmlar. Pasuðumuzdaki kullanýmý da bu þekildedir. Putperestliðe dair hiçbir þeyin var olma
hakký yoktur ve bu pasuk dâhilinde anlam, “var
olma hakký olmayýp yok edilmeyi hak eden þey”
þeklindedir (Vayikra 26:28, Hirsch o.a.). [Bunun
yanýnda, Herem’in ayný zamanda Bet-Amikdaþ’a
özel bir statüyle adanmýþ olan þeyleri tanýmlamak
için kullanýldýðýný da görüyoruz (bkz. Vayikra
26:28). Biraz derine inildiðinde orada da buradaki temel anlamýn bir yansýmasýnýn söz konusu
olduðu görülecektir; ancak buradaki konumuz bu
deðildir.]
Kesinlikle tiksinmeli, katiyetle iðrenmelisin –
“Kesinlikle itici addetmeli, tamamen reddetmelisin.” Bu sözler, bir Yahudi’nin, putperestliðe
dair her þeyi hakir görmesi gerektiðini belirtir.
Tanrý’nýn tiksindiði bir þey onu da tiksindirmelidir.
Eyleme döküldüðünde, bu emir, söz konusu tiksinme ve hakir görmeyi teþvik eden davranýþlarda
bulunmayý gerektirir. Örneðin, bir puta aþaðýlayýcý
bir isim takmak mitsvadýr (Talmud – Avoda Zara
46a). Benzer þekilde Hahamlarýmýz þöyle öðretmiþlerdir: “Her türlü alaycýlýk yasaktýr – putlara
yönelik alaycýlýk hariç” (Talmud – Megila 25b).
Buradan öðrenilen ikinci bir kural da þöyledir:
Tora daha önce yenmesi yasak olan, ayrýca cesetleri birer tuma kaynaðý olan hayvanlar hakkýnda
“Þekets – Tiksinti Kaynaðý” ifadesini kullanmýþtý
(bkz. Vayikra 11:10 v.d.). Burada da putlar için
“Teþaketsu – Tiksinin / ‘Tiksinti Kaynaðý’ Addedin”
emrini vererek, putlarýn da birer tuma kaynaðý
olduðunu belirtmektedir (Miþna – Avoda Zara 3:10;
Talmud – Avoda Zara 47b; Yad – Avot Atumaot 6:2).
Putperestliðe dair yasaklar burada tümüyle ele
alýnamayacak kadar geniþ bir yelpazeyi içerir. Ve
bu kurallarýn günümüzdeki Yahudi’yi de ilgilendiren
önemli açýlýmlarý olduðunu bilmekte fayda vardýr.

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 11

Ekev 173

7: 26

26

Evine iðrenç [þeyler] getirme; [aksi takdirde týpký] onun gibi herem olursun. [Bu
þeylerden] Kesinlikle tiksinmeli, katiyetle iðrenmelisin – çünkü heremdir o.
üzerindeki yazý gerektiði gibi deðilse, bir harf
eksik ya da fazlaysa ya da þekli bozuksa, bir siliklik varsa veya baþka bir kurala aykýrýlýk söz
konusuysa, o mezuza “Pasul – Geçersiz”dir]. Buna
baðlý olarak pasuktan iki farklý sonuç çýkarýlabilir:
[1] Çeviride olduðu gibi “ilahlarýnýn heykellerini …
kendine alma”; veya [2] “geçersiz kýlýnmýþ ilahlarýný
… kendine alabilirsin”. Bu ikinci ihtimalde, eskiden bir put iken sonralarý onun “put” niteliði
bozularak geçersiz kýlýnmýþ bir heykelin kullanýlabileceði söylenmektedir. Ama þu þartla: Bu eski
“ilah”, “geçersiz kýlýnmýþ” – yani bir Yahudi’nin
eline geçmeden önce, onun “put” olma özelliði
Yahudi olmayanlar tarafýndan [heykelin bir tarafý
bozularak] iptal edilmiþ olmalýdýr. Böyle bir
durumda söz konusu heykel ya da onun bozulmasýyla elde edilmiþ eþyadan yarar saðlanabilir.
Ancak eðer bir heykel, Yahudiler tarafýndan ele
geçirildiði sýrada halen “put” olarak kabul ediliyorsa, Yahudiler’in ondan yarar saðlamasý yasaktýr ve bu pasukta belirtildiði gibi yakýlmalýdýr
(Talmud – Avoda Zara 52a; Rabenu Behaye).
Sonuç olarak bir putun “put” olma sýfatýný Yahudi
olmayanlar iptal ettiði zaman bu iptal geçerlidir,
ama Yahudiler ettiði zaman geçersizdir ve o
heykel, yok edilmeyi gerektiren bir “put” niteliði
taþýmayý sürdürür (Talmud – Avoda Zara 52b).
[Not: Bu baðlam içinde “Yahudi olmayanlar”
ifadesi “Yahudi olmayan putperestleri” tanýmlamaktadýr. Fakat Yahudi olmayan ama putperest
de olmayan bir kiþi, putlarýn geçersiz kýlýnmasý
konusundaki kanunlar açýsýndan Yahudiler’le
denktir (Meam Loez).]
Ýfadenin “yontulmuþ ilahlarý” þeklinde anlaþýlabilmesi bir kuralý daha öðretir: Bir heykel, Yahudi
olmayanlar tarafýndan put olmasý amacýyla yontulmasý tamamlandýðý anda “put” sýfatý alýr. Yani bir
Yahudi o putu ele geçirdiði zaman henüz ona hiç
tapýnýlmamýþsa bile bu heykel yine de yok
edilmeyi gerektiren bir puttur (a.k. 52a). Buna
karþýlýk bir Yahudi kendisine tapýnma amacýyla
bir heykel yapmýþsa, ona tapmadýðý sürece o
heykel henüz “put” sýfatý almaz ve yok edilmesi
gerekmez (Hirsch).
Üzerlerindeki gümüþ ve altýný … alma –
Ramban. “Bu gümüþ ve altýný alýp, sonra yaptýðýn
iþlerde bereket görürsen, söz konusu baþarýyý bu
gümüþ ve altýný aldýðýn puta baðlama yanýlgýsýna
düþebilirsin – ki bu senin için ölümcül bir tuzak
olacaktýr” (Sforno).
Bu emir, putlarýn kaplamalarýný da putlarla ayný
þekilde yasak sýnýfýna sokar. Bu, 613 emirden

biridir. Mitsvat Lo Taase No. 249 (Sefer Ahinuh).
Bu kaplamalardan herhangi bir yarar saðlamak
yasaktýr (Yad – Avodat Kohavim 8:7).
Putlara baðlý olan üç ek yasak vardýr: [1] Bir putu
süslemek ya da güzelleþtirmek için kullanýlan
süslemeler: “Noy – Süs”. [2] Bir puta yönelik
ibadete yardýmcý olan eþyalar: “Meþameþim –
Hizmet Edenler”. [3] Bir puta ibadet amacýyla
sunulmuþ nesneler: “Tikrovet – Sunu”. Bunlardan
Tikrovet, sadece Bet-Amikdaþ’taki ibadette olanlara benzer bir uygulama olduðu takdirde yasak
olur; böyle bir durum yoksa yasak deðildir
(Talmud – Avoda Zara 50a-51b). Ama Noy ve
Meþameþ týpký putun kendisi gibi her þekilde
yasaktýr. Ancak bunlar puttan baðýmsýz deðildir;
dolayýsýyla Yahudi olmayan biri, bir putun
geçerliliðini bozacak bir þey yapmýþsa, ona baðlý
olan Noy ve Meþameþ sýnýfýndaki eþyalarýn
üzerindeki yasak da otomatik olarak ortadan
kalkar; onlarý ayrýca geçersiz kýlmaya gerek yoktur (Talmud – Avoda Zara 52b; Bet Yosef – Tur
Yore Dea 139; Hirsch).
Alternatif olarak “onlara karþýlýk gümüþ ve altýn
alma. Yani onlarý yok etmeme karþýlýðýnda onlara
inananlardan rüþvet alma” (Ýbn Ezra).
Onun yüzünden – “Gümüþ ve/veya altýn yüzünden” (Daat Mikra).
Ölümcül bir tuzaða düþme – Tora, sadece putlarý deðil, putlara baðlý þeyleri de yasaklamýþtýr
(bkz. yukarýda Üzerlerindeki… k.b.). Amaç, putperest tapýnmayý hatýrlatan her þeyin ortadan
kaldýrýlmasýdýr. Zira tüm bunlar “Tanrýn Aþem’in
iðrendiði” þeylerdir. Ýlah olduðu düþüncesiyle
tapýnýlan bir heykel, onun süsleri, ona sunulan
sunular ve ibadet gereçleri, putperestlik yanlýþýnýn sembolleridir ve bu, Tanrý’nýn tüm insanlýk
için hedeflediði yüksek manevi düzeyle tam bir
çeliþki içindedir. Tanrý, bu yanlýþtan önce
Yahudiler’i çýkarmýþtýr ve tüm insanlýðý da ayný
þekilde bu yanlýþtan kurtulmaya çaðýrmýþtýr. Zira
Tanrý’yý tanýma þeklindeki manevi hedef, sadece
Yahudiler deðil, insan ýrkýnýn tümü için geçerlidir.
Sonuç olarak Tora, putperestliði hatýrlatan her
þeyi kesin bir þekilde reddetmeyi emretmektedir
(Hirsch). Putperestliðe pek rastlamadýðýmýzý
düþündüðümüz günümüz için bile bu kurallarýn
mesajý açýktýr. Yahudiler, Tanrý hakkýndaki saf
bilinçlerinin ve O’nunla olan özel iliþkilerinin
gevþemesine neden olabilecek her þeyden kaçýnmalýdýrlar.
Aþem’in iðrendiði bir þeydir o – Yani put [ve ona
baðlý þeyler]. Krþ. 27:15.
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tümünü de halk yapmýþ gibi deðerlendirilmiþtir
(Midraþ – Tanhuma 6; Raþi; Daat Zekenim).
Ýfadenin “tüm emirleri” þeklindeki basit anlamý da
bir mesaj içermektedir: “Size bu peraþanýn baþýnda, bu kanunlarý (Miþpatim) dinlemenizin sonucunda neler olacaðýný söylemiþtim. Özellikle
Miþpatim sýnýfýndaki emirleri vurgulamamýn bir
sebebi vardý (bkz. 7:12 açk.); ancak bu, diðer
mitsva sýnýflarýný ihmal edebileceðiniz anlamýna
gelmiyor. Sizler tüm emirleri uygulamakla yükümlüsünüz ve yukarýda sözü edilen uzun ömür,
çocuklar ve topraðýn size saðlayacaðý serveti elde
etmeniz bunu yapmanýza baðlýdýr” (Ramban).
Titizlikle yerine getirmelisiniz – Önceki pasuklarda Tora, putlarýn ve onlara dair her þeyin kesin
bir tiksintiyle karþýlanmasýný emretmiþtir. Bunun
ardýndan Tora’nýn “tüm emirlerinin” uygulanmasýndan bahsedilmesi, iki yönlü bir mesaj verir:
Putperestliðe tam bir tiksintiyle yaklaþan kiþi,
sanki Tora’nýn tüm emirlerini uygulamýþ gibidir.
Zira Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi:
“Putperestliði tamamen reddeden kiþi, Tora’nýn
tümünü kabul etmiþ sayýlýr ve putperestliði kabul
eden kiþi, Tora’nýn tümünü reddetmiþ sayýlýr”
(Rabenu Behaye; bkz 11:28 açk.).
Ancak yine de bu, iþin “prensip” kýsmýdýr.
Pratikte ise, pasukta söylendiði gibi titiz uygulama þarttýr. Önceki kýsýmda verilen putperestliðe
dair her þeyi reddetme ve yok etme emirleri
Yahudiler’in bu dünyadaki görevlerini yerine
getirebilmeleri için önemli bir ön þarttýr.
Putperestliðe dair en önemsiz görünen þey bile bu
görevin önünde engel teþkil edebilir; bu yüzden
yok edilmelidir. Ancak Teilim’de söylendiði gibi
“Sur Mera Vaase Tov – Kötüden Uzaklaþ, Ýyiyi
Yap” (Teilim 34:15). Sadece kötüden uzaklaþmak
yeterli deðildir; iyiyi de fiilen yapmak gerekir.
Tanrý’nýn, Tora’da açýklanan Ýsteði’nin yerine
gelmesi için aktif olarak mitsvalarý içtenlikle
uygulamak þarttýr. Putperestliðe dair her kýrýntýdan uzak olan evin (7:26), ayný zamanda
mitsvalarýn uygulanmasý için bir merkez olmasý
da gerekir. Putperestler kendi evlerini putlarýn
koruduðuna inanýrlar. Yahudiler’in evi ise mitsva
uygulamasý tarafýndan korunur. Bu uygulamanýn
sonuçlarý pasukta söylenmektedir: “Yaþayacak,
çoðalacak, … Ülke’yi miras alacaksýnýz.” Mitsva

uygulamasý bireysel olarak yaþam verdiði gibi,
yeni nesiller konusundaki bereketle ifade bulan
geliþimi de beraberinde getirir. Bunun yanýnda
Yahudiler’in bir ulus olarak baðýmsýz olmalarýný
ve ülkelerinde refah içinde yaþamalarýný saðlar.
Bireysel yaþam, aile bereketi ve ulusal refah,
sadece mitsvalarýn uygulanmasý ile garanti altýna
alýnabilir. Mitsvalarý gözetmek, mutluluðumuzu
gözetmekle eþdeðerdedir (Hirsch).
Yaþayacak, çoðalacak … miras alacaksýnýz –
Ýnsanlar putlardan üç temel konuda medet umarlar: Uzun ömür, çocuklar ve para. Tora önceki
pasukta putperestlik konusundaki kesin yasaðý
bir kez daha tekrarladýktan sonra, Bene-Yisrael
için bu üç temel konunun putperestliðe kayma
yönünde bir bahane teþkil etmeyeceðini belirtmektedir; zira Tora’nýn emirlerini uygulamak,
bunlarýn üçünü de onlara saðlayacaktýr: “Emrin
tümünü titizlikle yerine getirmelisiniz. Bu sayede
yaþayacaksýnýz – zira Tanrý, emirlerin uygulanmasý
için Gelecek Dünya’da uzun ömrü garanti etmesine raðmen, bunun bu dünyada bile uzun yaþamanýz þeklinde yan etkileri vardýr. Ayrýca çoðalacaksýnýz – bol çocuðunuz ve geleceðiniz olacak.
Buna ek olarak gelip … Ülke’yi miras alacaksýnýz –
ve bu size zenginlik ve þeref kazandýracak”
(Sforno).
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[29. Aþýrý Özgüvenin Tehlikeleri]
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Sana bugün emretmekte olduðum emrin tümünü titizlikle yerine getirmelisiniz. Bu
sayede yaþayacak, çoðalacak, gelip Tanrý’nýn, [hakkýnda] atalarýnýza yemin ettiði Ülke’yi
miras alacaksýnýz.

8.
Önceki kýsmýn sonlarý putlarýn ve putperestliðin
beyhudeliðini ele almýþ ve hem putlarýn hem de
onlara baðlý olan her þeyin kesin bir þekilde
reddini ifade eden emirler içermiþtir. Bu yeni
kýsýmda ise ona tezat oluþturacak þekilde,
Tanrý’nýn yüce mevcudiyeti ön plana çýkarýlmaktadýr. Bu mevcudiyet Bene-Yisrael’in kendi
gözleriyle tanýk olduklarý bir olgudur ve onlar
bunu daima hatýrlarýnda tutmakla yükümlüdürler. Bunun bir sonucu olarak Tanrý’nýn emirlerini
sadakatle yerine getirecekler ve ebedi hedeflerine
de sadece bu yolla ulaþabileceklerdir (Hirsch).
Bu pasuklarda yine mitsvalarýn titiz uygulamasý
sonucunda elde edilecek bereketten söz edilmekte, Tanrý’nýn çöl yolculuðu boyunca BeneYisrael’in ihtiyaçlarýný giderdiði hatýrlatýlmaktadýr. Bu, önceki bölümün sonunda yapýlan
uyarýya baðlý olabilir. Tora orada, putperestlere
üstün gelindikten sonra onlarýn putlarýna baðlý
altýn ve gümüþleri arzulamamayý emretmiþtir.
Burada da böyle bir arzuya kapýlmaya gerek
olmadýðý vurgulanmaktadýr; zira Tanrý, çölde bile
tüm gereksinimleri karþýlamýþsa, Erets-Yisrael’de
de Bene-Yisrael’in her türlü ihtiyacýný giderecektir. Tek þart halkýn mitsvalara baðlý kalmasýdýr
(Hizkuni; Daat Mikra).
1. Emrin tümünü – Ýbranice Kol Amitsva. Ýfade
“tüm emri” – yani Tora’yý (Gur Arye), ya da “tüm
emirleri” (Mizrahi) þeklinde anlaþýlabilir ve basit
anlam bunlardan biridir (Raþi). Dolayýsýyla basit
anlama göre kimse Tora’nýn mitsvalarýndan
istediklerini seçip istediklerini býrakamaz. Tora
tek bir bütün olarak ele alýnmalýdýr. [Elbette hiç
kimse mükemmel deðildir ve bir insan elinden
gelenin en iyisini yapmalýdýr. Burada söylenmek
istenen, Tora’nýn “baðlayýcýlýðýnýn” kýsmî deðil bir
bütün olduðudur. Baþka bir deyiþle, kimse
Tora’nýn belirli bir kýsmýnýn kendisini baðladýðýný,
ama diðer kýsýmlardan muaf olduðunu iddia
edemez. Tora’nýn istisnasýz tümü baðlayýcýdýr ve
kiþi bu bütünlüðe ulaþamýyorsa bile bunu hedeflemeli, o yönde çabalamalýdýr.]

Öte yandan, gerçek çeviriye göre ifadedeki kullaným farklý bir nüans içermektedir: “Emrin
tümünü”. Bu tekil kullaným, herhangi bir mitsva
uygulandýðý zaman, bunun sanki Tora’daki tek
mitsva oymuþ gibi tam bir adanmýþlýkla gerçekleþtirilmesi gerektiði mesajýný verir. Bu nedenle
Tanrý’ya sýkýca baðlý insanlar bir mitsvayý yapmadan önce, o mitsvayla ilgili birçok niyet tutup,
onunla ilgili bazý pasuklar okurlar.
Kullanýmýn tekil olmasýnýn verdiði baþka bir
mesaj da, Tora’nýn tüm emirlerinin tek bir
organik bütün oluþturduðudur. Bu sayede,
[örneðin sadece Koenler tarafýndan yerine getirilen mitsvalarý uygulamasý mümkün olmayan bir
Yisrael’in durumunda olduðu gibi,] þartlar
nedeniyle bir kiþinin bazý mitsvalarý uygulamasý
mümkün deðilse, ama uygulayabileceði mitsvalarý
titizlikle uyguluyorsa ve uygulayamadýðý
mitsvalarla ilgili kurallarý da Tora öðrenimi
mitsvasýnýn bir parçasý olarak öðreniyorsa, uygulayamadýðý mitsvalarýn ödülünü de sanki uygulamýþ gibi hak eder (Meam Loez).
Hahamlarýmýz bu kullanýmdan bir de prensip
öðrenirler: “Bir mitsvaya baþlayana ‘Tamamla!’
denir”. Kiþi, herhangi bir emri yerine getirmeye
baþladýðý zaman, onu tamamlamalýdýr; çünkü bir
mitsvayý sadece tamamlayan “yapmýþ” olarak
kabul edilir. Baþka bir deyiþle bir kiþi bir mitsvaya
baþlamýþ ama tamamlamamýþsa, onu tamamlayan
bir baþkasý, mitsvanýn tümünü yapmýþ gibi kabul
edilir. Bunun bir örneðini Tora’da görüyoruz.
Yosef ölmeden önce kemiklerinin Erets-Yisrael’de
gömülmesini vasiyet etmiþ, Moþe Rabenu bu
vasiyet doðrultusunda Yosef’in kemiklerini
Mýsýr’dan çýkarken yanýna almýþtýr (Þemot
13:19). Ancak Moþe Erets-Yisrael’e giremediði
için gömme görevini halka býrakmak zorunda
kalmýþtýr. Buna istinaden pasuk “Ve BeneYisrael’in Mýsýr’dan çýkarmýþ olduklarý Yosef’in
kemiklerini Þehem’de gömdüler” (Yeoþua 24:32)
demektedir. Kemikleri Mýsýr’dan çýkaran Moþe
olmasýna raðmen, gömme mitsvasýný tamamlayan
Bene-Yisrael olduðu için, sanki çýkaran da BeneYisrael’miþ gibi bir kullaným söz konusudur. Baþka
bir deyiþle, mitsvayý halk tamamladýðý için,
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zorluk sürecinden geçirilmiþ, zorlu idmanla daha
üst düzeyi yakalamalarý saðlanmýþtýr (krþ. Bereþit
22:1, Ýbn Ezra o.a.).
3. Sana eziyet etti – Zorlu yolculukla (krþ. Teilim
102:24).
Seni aç býraktý – “Sana Man’ý vermeden önce
yiyecek eksikliðini hissetmeni istedi” (Ýbn Ezra).
Rabenu Behaye bu açlýðýn bir amacý olduðunu
belirtir. Man, tamamen manevi kaynaklý bir yiyecek olduðu için, Bene-Yisrael’in maneviyatýný
geliþtirme, Tora’nýn derin konularýný tam olarak
anlamalarýný saðlama etkisine sahipti. Böylece
Tanrý, Man’ý vermeden önce, Bene-Yisrael’in
daha önce yedikleri fiziksel yiyeceklerin etkisinin
tamamen geçmesi için, halký aç býrakmýþ (bkz.
Þemot 16:3), bu fiziksel yiyeceklerin tüm artýklarýnýn da bedenden çýkmasýný garantilemiþtir. Bu
sayede Man’ýn manevi etkisi saf ve katýþýksýz bir
þekilde gerçekleþecek, Tanrý’nýn kutsiyetine,
hiçbir engel olmaksýzýn baðlanabileceklerdi. Bir
baþka görüþe göre halkýn Man öncesinde aç
býrakýlmasýnýn amacý baþkadýr: Eðer Man diðer
yiyecekleri rahatça yiyebildikleri bir ortamda verilseydi, halk bunu takdir etmeyecekti (Hizkuni).
Alternatif olarak “Seni, sana Man vererek aç býraktý. Size Man’ý sadece günlük porsiyonlar halinde
verdi ve ertesi günün yiyeceði için beklenti içinde
olmanýzý saðladý”. Bu beklenti açlýkla eþdeðerdir,
zira Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi, “sepetinde
ekmek olanla sepetinde ekmek olmayan ayný
deðildir” (Daat Zekenim). Baþka bir deyiþle burada psikolojik bir açlýk söz konusudur. Bir insan
ertesi günkü yemeðinin elinde olduðunu bilmekten rahatlýk duyar. Ama elindeki yiyecek sadece
bugün için yetecekse ve ertesi gün ne olacaðý
belli deðilse, bu belirsizlik onu rahatsýz eder –
psikolojik olarak “acýktýrýr” (Rabenu Meyuhas).
Tanrý Man’ý günlük porsiyonlar halinde vererek,
insanlara, aslýnda her günün yiyeceðinin tek kaynaðýnýn Kendisi olduðu bilincini aþýlamayý amaçlamýþtýr. Bu da “sýnavlardan” biridir, yani BeneYisrael’i geliþtirme politikasýnýn bir parçasýdýr.
Bkz. Þemot 16:4.

Bir baþka görüþe göre açlýðýn temelinde, halkýn
yediði tek yiyeceðin Man olmasý vardýr. Yiyecek
olarak Man vardýr, ama bu, halkýn diðer “normal”
yiyecekler için açlýk ve istek duymasýný engellememiþtir (bkz. Bamidbar 11:6 ve 21:5) (Rabi
David Tsvi Hoffman). Buna baðlý olarak
Talmud’da þöyle denmektedir: “Bir yiyeceði görerek yiyen, onu görmeden yiyene benzemez”
(Talmud – Yoma 74b). Bu da Man’ýn baþka bir
yönüdür. Man [belki birkaç istisna haricinde]
istenen her yiyeceðin tadýný alma özelliðine
sahipti; ama bu sadece tatla sýnýrlýydý ve Man’ýn
þeklinde bir deðiþiklik yoktu. Dolayýsýyla istedikleri tadý alýyorlardý ama aðýzlarýnda tadý olan yiyeceði “görmüyorlardý”. Tek gördükleri Man’dý.
Bilmediðin, atalarýnýn da bilmediði – “Man’ýn
gerçek niteliði hakkýnda ne kendinizden bir bilginiz vardý, ne de atalarýnýz Avraam, Yitshak ve
Yaakov’dan bu konuda size gelen geleneksel bir
bilgi. Man sizin için tamamen yeni bir þeydi ve
onunla uzun süre yaþayabileceðinizi en baþta
bilmiyordunuz” (Ramban). Alternatif olarak
“Tanrý size, kutsal atalarýnýzýn bile nail olamadýðý
iyilikler yaptý. Atalar, Tanrý’yý, kendilerine vermiþ
olduðu her emirde hiçbir sorgu sual olmaksýzýn
tam bir baðlýlýkla takip ettiler. Ancak buna raðmen, Tanrý’nýn onlarý göksel bir yiyecekle doyurmasýna nail olamadýlar. Ama siz, Moþe’nin
liyakati sayesinde, kutsal atalarýnýzýn bile
bilmediði Man’ý yeme ayrýcalýða sahip oldunuz”
(a.k.). Tanrý, Avraam, Yitshak ve Yaakov’a “E-l
Þa-da-y – Her Þeye Yeten Tanrý” Ýsmi ile tanýnmýþtýr. Baþka bir deyiþle, asýl Ýsmi’ni onlara da
bildirmiþ olmasýna karþýn, Kendisi’ni onlara bu
asýl Ýsmin gerektirdiði olaðanüstü dýþavurumlarla
deðil, E-l Þa-da-y Ýsmi’nin belirttiði “doðal”
mucizelerle göstermiþtir (krþ. Þemot 6:3).
Örneðin Man gibi, hiçbir þekilde doðal olmayan
bir yiyeceði onlar tanýmamýþtýr. Ama Tanrý, BeneYisrael’e, atalarýnýn bile sahip olmadýðý bu avantajý vermiþtir.
Sadece ekmek sayesinde yaþamaz insan – “Bu
nedenle güvenini ekmeðe ve yiyeceklere baðlama.
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Tanrýn Aþem’in seni kýrk yýldýr çölde yürüttüðü tüm yolu hatýrla. [Bunu,] Kalbinde
olanýn – [O’nun] emirlerini gözetip gözetmeyeceðinin – bilinmesi amacýyla seni sýnava tabi
tutmak üzere, sana eziyet etmek için [yapmýþtý].
3
Sana eziyet etti, seni aç býraktý ve [sonra] sana bilmediðin, atalarýnýn da bilmediði
Man’ý yedirdi. Þunu bilmeni saðlamak için ki, sadece ekmek sayesinde yaþamaz insan;
daha ziyade Tanrý’nýn Aðzý’ndan çýkanlarýn tümü sayesinde yaþar insan.
2. Tüm yolu hatýrla – “Bu yol boyunca Tanrý’nýn
sana doða kurallarýna tabi olmayacak þekilde
yiyecek, içecek ve giyecek saðladýðýný hatýrla.” Bu
doðrultuda, pasukta bahsedilen sýnav, BeneYisrael’in, bu denli kolay bir þekilde, hiçbir zahmete girmeden yiyecek ve giysi sahibi olmalarýna
raðmen Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirip
getirmeyecekleri – emirlerini gözetip gözetmeyecekleri – konusundadýr (Sforno).
Alternatif olarak “Bu yolculuk boyunca bazý istisnai olaylar haricinde Tanrý’ya baðlý kaldýðýn için,
Tanrý sana birçok mucize gerçekleþtirdi. Böylece
tsadiklerin ekmeðe muhtaç kalacak þekilde terk
edilmeyeceðini gördün. Dolayýsýyla gelecek için
de þunu biliyorsun ki, mitsvalarýn uygulanmasý
eksiksiz iyiliði beraberinde getirir”. Her þey bir
yana, bu denli kalabalýk bir halkýn hiçbir yiyecek
bulunamayacaðý açýk olan çöl gibi bir yere gitmeyi en baþtan itibaren göze almasý, Tanrý’ya
duyduklarý güvenin açýk bir iþaretiydi. Daha
sonra kendilerine verilen Man da sadece bir güne
yeterliydi, fazla Man eriyip gidiyordu. Bu þekilde
Bene-Yisrael, Tanrý’ya hep baðlý kalacaklarýnýn ilk
sinyalini vermiþlerdir. Tanrý da onlarý yiyecek
bulabilecekleri yerleþim birimlerinin yakýnlarýndan deðil de özellikle hiçbir þeyin olmadýðý
çölden yürüterek, Bene-Yisrael’in Kendisi’ne
olan baðlýlýklarýný tüm dünyaya göstermiþtir.
Onlarýn bu ilk baðlýlýklarý, tarih boyunca devam
edecek sadakatin garantisi olacaktýr (Ramban).
Emirlerini gözetip gözetmeyeceðinin –
Pasuktaki “kalbinde olanýn – emirlerini gözetip
gözetmeyeceðinin – bilinmesi konusunda sýnava tabi
tutmak için” sözleri kendi içinde tezat gibi görünmektedir. Ne de olsa, emirlerin gözetilip
gözetilmemesi kalbe deðil uygulamaya baðlý bir
konudur. Bir kiþi uyguluyorsa uyguladýðý bilinir,
uygulamýyorsa uygulamadýðý bilinir – bunun
kalpte olanla bir ilgisi olmamalýdýr. Dolayýsýyla
çöl yolunda deðerlendirilecek iki farklý konu
vardýr. [1] Uygulamanýn olup olmadýðý hareketlerden anlaþýlacaktýr. [2] Ama ayný zamanda
Tanrý, Bene-Yisrael’in, sýradaki pasukta sözü
geçen, eziyet, aç býrakýlma ve sonrasýnda Man’ýn
yedirilmesi karþýsýnda “kalplerinde olaný”, yani
Tanrý’nýn verdiði kararlar hakkýndaki tepkilerini
de deðerlendirecektir. Halk, Tanrý’nýn kararlarýný
ve adaletini sorgulamamalý, O’nu sýnamamalýdýr

(Raþi; Beer Basade; bkz. 6:16 ve 18:13). Bu da
Tanrý’nýn, onlarý ulaþtýrmayý amaçladýðý yüksek
bir düzeydir (bkz. Sýnava tabi tutmak için k.b.).
Bilinmesi amacýyla – Tam çeviriyle “bilmek için”.
Tanrý bu sýnavýn sonucunu merakla bekliyor
deðildir – o zaten sonucu bilmektedir. Ama bu
sayede halkýn “kalbinde olan” tavýr, fiiliyatta açýða
çýkmýþ olacak, Bene-Yisrael’in Tanrý’ya olan
baðlýlýðý “bilinecektir”. Bu açýdan sözcük “bildirmek
için” þeklinde de anlaþýlabilir (Rabenu Behaye).
Rabenu Behaye’ye göre amaç diðer tüm uluslarýn
bilmesi iken Sforno’ya göre burada kastedilen
meleklerin bilmesidir. Bene-Yisrael’in, çöl yolculuðu sýrasýnda, her ihtiyaçlarý karþýlanýrken bile
þýmarmayýp Tanrý’ya baðlýlýk göstermeleri, onlarýn
yüksek hizmet meleklerinden bile daha üst
düzeyde olduklarýnýn bir iþareti olmuþtur (Sforno).
Bir baþka olasýlýk ise sözcüðü “bilmen için” þeklinde anlamaktýr. “Kendini tanýmayý öðrenmen
için, mitsva uygulamasý yönünde gereken ahlaki
gücün ne kadarýný elde ettiðini bilmeyi öðrenmen
için.” Tanrý’nýn Sözü’ne itaat iki þeye baðlýdýr:
Ýnsanýn kendisini tümüyle Tanrý’nýn yönetimine
teslim etmesi ve Tanrý’ya güvenmesi. Dolayýsýyla
bu pasuk ahlaki gücünün düzeyini anlamak
isteyen birinin kendisine þu soruyu sormasý
gerektiðini belirtmektedir: “Acaba gerektiði
takdirde, Tanrý’ya sadýk kalýp O’nun Sözü’ne
itaat etme uðruna karým ve çocuklarýmý alýp çöle
çýkmaya ne kadar hazýrým?” Bu sorunun cevabý,
insanýn Tanrý’ya baðlýlýðýnýn düzeyini gösterecektir (Hirsch).
Sýnava tabi tutmak üzere – Yukarýda da
deðinildiði üzere, sýnavý yapan Tanrý olduðuna
göre sýnavýn amacý bu sýnavdan geçip geçmeyeceklerini öðrenmek deðildir. Tanrý insanlarý bu
amaçla sýnamaz, çünkü buna gerek yoktur.
Amacý insanlara, geçmek için kendilerini
geliþtirmek ve potansiyellerini eyleme dönüþtürmek
zorunda kalacaklarý bir durum yaratmaktýr. Bu
þekilde insan, gösterdiði çaba sonunda geliþim
gösterecek, buna ek olarak Tanrý da onun
çabasýný ayrýca ödüllendirecektir. Nitekim
“Nisayon – Deneme” sözcüðü, ayný zamanda
“yükseltme” anlamý taþýr. Tanrý’nýn Avraam’a
uyguladýðý “sýnavlar” da ayný amacý gütmüþtür ve
onun çocuklarý olan Bene-Yisrael de benzer bir
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dünyaya hükmeden insan zekâsýnýn ortak
ürünüdür. Dolayýsýyla ekmek, insanýn doðaya
egemen olan zekâsýný temsil eder. Ýnsan zekâsý
baþka etkenlerle birleþerek devamlýlýðýný saðlamak için gereken araçlarý üretir.
Bunun bir sonucu olarak insanýn yaratýcý
gücünün, onun dünyevi varoluþunun tek þartý
olduðu sanýlabilir ve böylece yiyeceði saðlayan
öncelikli etkenin Tanrý’nýn yönetimi olduðu
unutulabilir – ki bu, bizi doyuran her bir dilim
ekmeðin Tanrý’nýn nezaretine ve cömertliðine
tanýklýk ettiði gerçeðine raðmen gerçekleþebilir.
Ancak insanýn yiyeceðinin sadece kendi yaratýcý
gücüne baðlý olduðu þeklindeki yanlýþ düþünce,
Yahudi’nin, yükümlülüðüne olan sadakatini
tehlikeye atabilir. “Eþin ve çocuklarýn geçimini
düþünmek” insanýn eylemleri için geçerli bir
motivasyon kaynaðýdýr, ama ayný zamanda insaný
önemli olan diðer þeyleri göz ardý etme yanlýþýna
sürükleyebilir. Eðer kendimizin ve ailemizin geçimi için tüm araçlarý saðlayanýn sadece ve sadece
kendimiz olduðunu, elde etme uðruna her türlü
mücadeleyi verdiðimiz servetin tümünün, bizim
ve ailemizin geçimini kesin olarak garanti edeceðini düþünürsek bu yanlýþa sürüklenme tehlikesi en üst düzeye çýkar. Kendimize daima sormamýz
gereken bir soru vardýr: Acaba “ekmeðimizi”
Tanrý’nýn emirlerini koruma suretiyle ve sadece
bize Tanrý tarafýndan izin verilen yollarla mý elde
ettik, yoksa payýmýza düþen ekmeði, Tanrý’nýn
mutabakatý konusundaki gerekliliði hatýrýmýza
getirmeksizin, kurnaz ve çabukçu hilelerle mi
kaptýk?
Bu, iþin bir yönüdür. Ancak “ekmek endiþesi”,
adalet ve yükümlülük yolundan sapma yönünde
aklýmýzý çelmediði zamanlarda bile bizim için
tehlike teþkil eder; zira eðer tüm ümidimizi
sadece kendi kol gücümüze baðlarsak, sadece
mevcut ihtiyaçlarýmýza odaklanmakla kalmaz,
bunun ötesinde çok uzak geleceði bile endiþemizin bir parçasý haline getiririz. Bu þekilde, “artýk
tüm gereksinimleri elde ettim” diyebileceðimiz bir
zaman hiç gelmez. Ne de olsa gelecek için
gereksinimleri karþýlama endiþemiz sürekliliðini
korur: Kendimiz için her þey tamamsa, bu kez
çocuklarýmýzýn ihtiyaçlarýný düþünürüz; onlarýnki
tamamsa torunlarýmýz vardýr. Bu hiç bitmez.
Böylelikle “ekmek endiþesi”, hiçbir sonu ve

gerçek amacý olmayan bir para açlýðýna dönüþür.
Artýk kalbimizde, manevi ve ahlaki anlam
taþýyan baþka hiçbir þey için yer kalmaz.
Ýþte tüm bunlar nedeniyle, Tanrý Bene-Yisrael’i
kýrk yýl boyunca çölde yürütmüþtür. Orada BeneYisrael, insanýn, ekmeðini doðal yollardan kendi
gücüyle elde etmesi için ihtiyaç duyacaðý her
türlü malzeme ve araçtan yoksundular. Bu
ortamda, halk, insanýn geçiminin normal þartlarda kolayca unutulan asýl Kaynaðý’ný açýk bir þekilde görmüþtür. Yarattýklarýný doyuran ve ayakta
tutan Tanrý’nýn nezaretine kendi gözleriyle þahit
olmuþtur; zira orada “insan mücadelesi mührü”
ile mühürlenmiþ normal “ekmeði”, deðil,
Tanrý’nýn ona saðladýðý Man’ý yemiþtir. Tanrý’nýn
her gün her çadýra, oradaki mevcut oranýnda
belirli bir miktarda verdiði bu besin, her yönüyle,
Tanrý’nýn, küçük-büyük her bir bireye karþý geçerli olan Özel Nezareti’ni (Aþgaha Peratit) ortaya
koymuþtur. Ýþte bu þekliyle, çöl, Bene-Yisrael için
gelecekteki “normal” yaþantýlarý öncesinde bir
okul görevi görmüþtür. Halk orada bir konuyu
açýkça öðrenmiþtir: Ýnsanýn yaþamý sadece
“ekmek” ile simgelenen, “doðanýn desteðiyle
yapýlan insani mücadeleye” baðlý deðildir.
Tanrý’nýn “her” emri, “Aðzý’ndan çýkanlarýn tümü”,
insana hayat verme kuvvetine sahiptir ve insanýn
yapay bir þekilde elde ettiði ekmeðin besleyici
niteliði de, Tanrý’nýn emirlerinden biri olmaktan
öte deðildir. Ýnsan, Tanrý’ya olan sadakati uðruna,
kendisine insani çaba ve doða tarafýndan
saðlanan her þeyden feragat etmek durumunda
kalsa bile “kayýp” deðildir. Ve doðanýn insan gücü
ile bir araya gelip ona her türlü bolluðu saðladýðý
zamanlarda bile, beslenmesini saðlayan gerçek
Kaynak, Tanrý’nýn Özel Nezareti’dir (Hirsch).

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 17

Ekev 179
4

8:4

[Nitekim] Kýrk yýldýr üzerindeki giysin yýpranmadý; ayaðýn da þiþmedi.

Zira gerçekte insaný yaþatan þey, Tanrý’nýn
Aðzý’ndan çýkan Söz’dür” (Daat Zekenim).
Ýnsanýn geçimini belirleyen Tanrý’dýr. Man, bunu
en iyi þekilde ortaya koyan türde bir mucizedir.
Ýnsanýn yaþamýný belirleyen, Tanrý’nýn karar ve
hükümleri olduðuna göre, siz de hakkýnýzda iyi
kararlarýn çýkmasýna hak kazanmak için O’nun
emirlerine baðlý kalýn ve “yaþayýn” (Ramban).
Bu ifade farklý bir þekilde de deðerlendirilebilir.
Halk, insanýn sadece bildik ekmek veya normal
yiyecekler sayesinde yaþayabileceðini düþünmekteydi. Tanrý ise onlara normal bir yiyecek
olmayan, tamamen manevi kaynaklý olan Man’ý
vermiþ, onlarý kýrk yýl boyunca gerçek niteliðini
bilmedikleri bu yiyecekle yaþatmýþtýr. Bu þekilde
halk, bir yiyeceðe insaný hayatta tutma kuvvetini
veren gerçek etkenin Tanrý’nýn Sözü olduðunu
öðrenmiþtir. Man bunun bariz örneðidir, ama
böylece halk, sadece Man’da deðil, “normal”
yiyeceklerde bile, insaný hayatta tutma gücünün,
kendilerinden kaynaklanan deðil, “Tanrý’nýn
onlara verdiði” bir özellik olduðu gerçeðini özümsemiþtir. Gerçekte “doðal” hiçbir þey yoktur; her
þey Tanrý’nýn Sözü’nün bir yansýmasýdýr ve ekmek
insaný besliyorsa, bunun sebebi onun kendisinden kaynaklanan bir besleme gücüne sahip
olmasý deðil, ona böyle bir gücü Tanrý’nýn vermiþ
olmasýdýr (krþ. Rabenu Behaye). Tanrý, isteseydi,
alelade bir taþ parçasýna da insaný besleme özelliði verebilirdi.
Tanrý’nýn Aðzý’ndan çýkanlarýn tümü sayesinde
– “Ýnsana hayat veren gerçek þey, Tanrý’nýn
Aðzý’ndan çýkan emir ve hükümlerdir. Ýnsan bunlarý yerine getirdiði zaman hem bu dünyada hem
de Gelecek Dünya’da uzun ömre nail olur” (krþ.
Ýbn Ezra; Daat Zekenim).
4. Üzerindeki giysin yýpranmadý – Tam çeviriyle
“giysin üzerinden yýpranmadý”. Yani “hiç deðiþtirmediðin halde bunca yýl hiç yýpranmadý”. Bu,
çöldeki açýk mucizelerden biridir. Giysi giyildikçe
çeþitli etkenlerden dolayý yýpranýr. Ama BeneYisrael’in giysileri çöl yolculuðu boyunca yýpranmamýþ, kirlenmemiþ ve buruþmamýþtýr. Kampý
çevreleyen Onur Bulutlarý, bu konudaki
ihtiyaçlarý karþýlamýþ, giysileri temizlemiþ ve
düzeltmiþtir. Bunun yanýnda giysiler insanlarýn
vücutlarýna göre rahat bedeni korumaktaydý.
Çocuklar büyüdükçe, üzerlerindeki giysiler de
onlarla birlikte büyüyordu – týpký bir salyan-

gozun, büyüdükçe kendisiyle birlikte büyüyen
kabuðu gibi (Midraþ – Þir Aþirim Raba 4:11; Raþi).
Pasuk buna [çoðul “giysilerin yýpranmadý” yerine]
tekil olarak “giysin yýpranmadý” diyerek iþaret
etmektedir – yani herkesin tek giysisi vardý.
Ayrýca “üzerinden” sözcüðü de, giysinin temizlik
amacýyla çýkarýlmasýna gerek kalmadýðýný ima
etmektedir (Maskil Ledavid). Bu ancak
bahsedilen mucizelerle mümkündür.
Þiþmedi – Tam çeviriyle “hamur olmadý”. Yani
“normal þartlarda çýplak ayakla yapýlan
yürüyüþler ayaðýn þiþmesine neden olur. Ancak
senin ayaklarýn, mayalanan hamurun þiþtiði gibi
þiþmedi (Raþi), çünkü çýplak ayaklý deðildin;
ayakkabýn vardý (Devek Tov; Maarik; Miþmeret
Akodeþ) ve yolculuk boyunca bu ayakkabýlarýn da
hiçbir þekilde yýpranmadý (Targum Onkelos;
Rabenu Behaye; bkz. 29:4)”. Alternatif olarak
burada özellikle Aron’un taþýnmasýndan sorumlu
görevlilerden bahsediliyor olabilir. Bu görevliler
çýplak ayakla yürümek zorundaydý; ama Tanrý
onlarýn bile ayaklarýnýn þiþmemesini saðlamýþtýr
(Rabenu Behaye). Ayrýca bkz. Nehemya 9:21.
Alternatif olarak “ayaklarýnýn derisi, kurumuþ
hamur gibi sertleþmedi” (Rabi Þemuel David
Luzzato).
Moþe’nin bunlarý söylemesinin amacý, konuþmasýnýn, “mitsvalarýn titizlikle uygulanmasý
konusunda halký teþvik etmek ve onlara tembihte bulunmak” þeklindeki ana temasýyla paraleldir. Kýrk yýllýk çöl yolculuðu boyunca Tanrý
halkýn sadece yiyecek deðil, giyecek ihtiyacýný da
karþýlamýþtýr. Bu, Tanrý’ya baðlý kalmanýn getireceði avantajlarýn bir devamýdýr. Ýnsanýn geçimi ve
tüm maddi kazancý Tanrý’nýn Kararý’nýn bir sonucudur. Sonuç olarak kiþi, Tanrý’ya her durumda
baðlý kalýp emirlerini titizlikle yerine getirmeli ve
geçimini saðlama konusunda Tanrý’ya güvenebileceðini bilmelidir. Tanrý, insana, hangi iþte
çalýþýyor olursa olsun bereket ve refah saðlama
gücüne sahiptir (Ramban). Ýnsanýn geçim derdi,
Tora’nýn emirlerini ihmal etmek için geçerli bir
bahane deðildir.
œ Geçim ve Tanrýsal Nezaret. Ýbranice “Lehem
– Ekmek” ve “Milhama – Savaþ” sözcükleri ayný
köke sahiptir. Ekmek, insanýn elde etmek için
doðaya ve diðer canlýlara karþý mücadele verdiði,
uðruna savaþtýðý yiyecektir. Ekmek, doða ile
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için þarký söyleyeceðim” (Teilim 101:1) demiþtir
(Meam Loez).
6. [Bu nedenle] – “Tanrý’nýn seni sevdiðini ve
tüm emirlerin senin iyiliðin için olduðunu
bildiðine göre…” (Daat Mikra). Ya da “Tanrý’nýn
sana bir baba gibi davrandýðý söylendiði için, sen
de þýmarýk bir çocuk gibi davranabileceðini,
canýnýn çektiði gibi yaþayabileceðini düþünme.
Tanrýn Aþem’in emirlerini, O’nun yollarýnda
yürümek ve O’ndan çekinmek üzere gözetmelisin!”
(Meam Loez).
Aþem’in emirlerini … gözetmelisin – “Tanrý’nýn
her olayý seni eðitmek için bir araç olarak kullandýðýný bilmen, baþka bir bilgiyi de beraberinde
getirmelidir: Kaderinin iyi yönde þekillendirilmesine etki edebilmenin tek yolu, Tanrý’ya yönelik
yükümlülüklerine tam bir teslimiyettir. Tanrý seni
ahlaki bütünlüðe ulaþman için eðitmektedir ve
bu bütünlüðe ulaþma yeteneði tümüyle senin
eline teslim edilmiþ olan tek þeydir – ki bu yolla,
dolaylý olarak, kendi kaderin de eline teslim
edilmiþtir. Söz konusu ahlaki bütünlüðe ulaþmanýn tek yolu Tanrý’nýn emirlerini yerine
getirmektir. Bu doðrultuda, O’nun yollarýnda
yürümelisin, O’nun tarzýný kendine örnek
almalýsýn [örneðin O nasýl Merhametli’yse sen de
merhametli olmalýsýn, O nasýl Þefkatli’yse sen de
þefkatli olmalýsýn (Rambam, Sefer Amitsvot, Ase
8)]; ve O’ndan çekinmelisin, O’nun daima karþýnda seni gözetlemekte olduðunu bilmelisin”
(Hirsch).
7. Zira – “Tanrý’nýn emirlerini gözet ve böylece
O’nun yollarýnda yürü ve O’ndan çekin. Bunu
özellikle söylüyorum, zira Tanrý seni çok iyi bir
Ülke’ye getiriyor ve burada elde edeceðin bolluk
nedeniyle kalbin kibirlenebilir ve bu seni büyük
yanlýþlara sürükleyebilir. Bu nedenle çöl yolculuðunu hiçbir zaman unutma, çünkü bu yolculuk
sayesinde öðrendin ki, insaný baþarýya ve rahata
ulaþtýran kendi gücü deðil, Tanrý’dýr” (Raþbam).
Seni iyi Ülke’ye getiriyor – Moþe daha önce
“Tanrýn Aþem seni, sana sýkýntý verme suretiyle

terbiye ediyor” demiþti. Bu sýkýntýlarýn bir amacý
da, Ülke’nin iyiliðini takdir etmelerini saðlamaktýr. Bu nedenle þimdi, Ülke’nin iyiliklerinden
bahsetmektedir (Ramban).
Tanrý, Bene-Yisrael’e üç tane özel armaðan
bahþetmiþtir ve bunlarýn her birini de sýkýntý ve
zorluklarla vermiþtir. Bunlardan biri, bu pasuklarda belirtildiði gibi Erets-Yisrael’dir. Diðer ikisi ise
Tora ve Gelecek Dünya’dýr (Talmud – Berahot 5a).
Burada Erets-Yisrael’in beþ niteliði vurgulanmaktadýr: [1] “Suyollarý [olan] bir Ülke” – EretsYisrael’in suyu eksik deðildir [ama bu da þarta
baðlýdýr (bkz. 11:10-17)]; [2] “Buðday, arpa…
ülkesi” – tahýl yetiþtirmeye uygundur; [3] “Yaðlýk
zeytin ve bal [veren hurma] ülkesi” – kral sofralarýna yaraþýr yiyecekler yetiþtirir; [4] “Ýçinde ekmeði
yoksullukla yemeyeceksin” – bol ekonomik imkâna
sahiptir; [5] “Taþlarý demirdir ve daðlarýndan bakýr
çýkaracaksýn” – saðlam ve güzel yapý hammaddeleri olan bir Ülke’dir (Sforno).
“Ýyi Ülke” ile, sýradaki pasuktan anlaþýldýðý üzere,
“kaliteli ürünlere sahip Ülke” kastedilmektedir.
Bu pasuklarda (p.7-10) Ülke sözcüðü toplam yedi
kez kullanýlmaktadýr. Bu da Ülke’nin öneminin
ve takdire þayanlýðýnýn bir ifadesidir. Yine ayný
doðrultuda, bu dört pasuktan oluþan kýsým, “Ýyi
Ülke” tanýmýyla baþladýðý gibi, yine “Ýyi Ülke”
tanýmýyla sonlanmaktadýr (p. 10) (Daat Mikra).
Vadiden ve daðdan çýkan… – “Pýnarlar”, yaðan
yaðmurlarla ýslanan topraðýn emmesiyle oluþan
birikimin dýþarý çýktýðý kaynaklardýr. “Yeraltý
sularý” ise topraðýn derinlerinde mevcut su
havzalarýdýr. Erets-Yisrael’de bunlarýn her ikisi,
hem daðlarda hem de vadilerde vardýr [dolayýsýyla su için daðdakilerin vadiye inmesine, vadidekilerin daða çýkmasýna gerek yoktur (Hizkuni)]
ve buradan çýkan suyollarý Ülke’nin temel su
ihtiyacýný karþýlamaktadýr (Ramban). Ancak tüm
bu sularýn kaynaðý yaðan yaðmurlar olduðu için
yerel halkýn yaðmura sürekli ihtiyacý vardýr (bkz.
11:10).
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Kalpten bilmelisin ki, bir adamýn, oðlunu terbiye ettiði þekilde terbiye ediyor seni
Tanrýn Aþem.
6
[Bu nedenle] Tanrýn Aþem’in emirlerini, O’nun yollarýnda yürümek ve O’ndan
çekinmek üzere gözetmelisin.
7
Zira Tanrýn Aþem seni iyi Ülke’ye getiriyor – vadiden ve daðdan çýkan, pýnarlar ve
yeraltý sularý[nýn beslediði] suyollarý [olan] bir Ülke;
5. Kalpten bilmelisin – “Þunu kalpten bilmelisin
ki, her þeyin esasý Tanrý’dýr ve seni çeþitli zorluklarla, ‘eziyetlerle’, açlýk ve susuzlukla terbiye eden
Tanrý’yý dinlemenin ödülü olarak, Tanrý sana Ýyi
Ülke’yi verecek” (Ýbn Ezra). Ýfade tam olarak
“Veyadata Ým Levaveha – Kalbinle Bileceksin”
þeklindedir. Bu, kalpte saðlam bir þekilde
sabitlenmiþ bir dünya görüþünü tanýmlar:
“Geçmiþteki tecrübelerin sana, Tanrý’nýn, baþýndan geçen tüm olaylarda seni bir babanýn oðlunu
terbiye ettiði þekilde terbiye ettiðini bilmeyi
öðretti. Bu senin için hayatýnda ve tüm geleceðinde sana yol gösterecek bir bilgi olmalýdýr”
(Hirsch).
Terbiye ediyor – Krþ. Targum Onkelos. “Seni,
mitsvalarý yoluyla disipline sokup, senin için
niyetlendiði bütünlüðe ulaþtýrýyor (Sforno), sana
dersler veriyor, karakterini þekillendiriyor ve seni
belli deðerler yönünde eðitiyor (Hirsch). Önceden bahsettiðim eziyetlerin amacý da bir nefretin
sonucu ya da sana kötülük yapma amaçlý deðil.
Tanrý’nýn amacý senin gelecekte daha üst düzeyi
elde edip iyiliðe ulaþmandýr. Bir baba oðluna
bazen zorluk verir; ama bu, çocuðun iyiliði için,
sevgiden kaynaklanan bir zorluktur (Daat
Mikra). Burada da çöldeki zorluklarýn amacý,
Erets-Yisrael’in güzelliklerini takdir etmeni saðlamaktýr (Ramban).”
Ýbranice Meyasereka. Sözcüðün kökü, “Yisurin –
Sýkýntý” sözcüðününkü ile aynýdýr. Ýnsan eðitiminin temeli, zorluklarla baþa çýkma idmanlarýdýr. Bir antrenör, eðittiði sporcuyu sürekli
olarak mevcut becerilerinin üstünde zorlar. Bu
sayede bir süre sonra sporcu, en baþta potansiyel
yeteneði dâhilinde olup henüz becerisi dâhilinde
olmayan o noktaya ulaþýr. Ona bunu saðlayan,
öðretmeninin onu sýkýntýya sokup zorlamasýdýr.
Tanrý da benzer þekilde Bene-Yisrael’e her yönden rahatlýk saðlamamýþ, çeþitli mucizelerle
onlarýn temel ihtiyaçlarýný karþýlamýþ, ama yine
de onlarý zor þartlar altýnda yürütmüþ, yiyeceklerini sadece günlük porsiyonlar halinde vermiþ,
böylece onlarý sürekli olarak zorluklar ve sýkýntýlarla baþ etmek zorunda býrakmýþtýr. Bu kýrk yýllýk eðitim süreci Bene-Yisrael’i manevi potan-

siyellerini açýða çýkarma zorunda býrakmýþtýr. Bu
zor þartlar, Bene-Yisrael’in Tanrý’ya olan güven
duygusunu pekiþtirmiþ ve en üst düzeye çýkarmýþtýr (krþ. Rabenu Behaye).
Açýklamamýzda Tanrý’nýn uyguladýðý idman þeklini bir antrenörünkine benzettik. Ancak Tora’nýn
metni “bir babanýn, oðlunu terbiye ettiði þekilde”
demektedir. Modern dünyada, birçok konuda
ebeveynler çocuklarýný zorlamamayý, onlara istediklerini vererek memnun etmeyi tercih etmektedirler. Bunun ardýnda “eksiklik hissetmesinler”
mantýðý yatmaktadýr. Ancak buradaki sözler, bir
babanýn “doðal tavrýnýn”, çocuklarýný her zaman
memnun etmek deðil, onlarý, bazen zorluk verme
suretiyle terbiye etmek olmasý gerektiðini vurgulamaktadýr. Kuþkusuz, bu, çocuklarý sefalete terk
etmek anlamýna gelmemektedir. Ama kesin bir
þey vardýr ki, çocuklara bazý þeyleri kendi baþlarýna baþarma fýrsatý tanýmak, hatta onlarý buna
zorlamak, çocuklar için sadece kazanç olacaktýr.
Elbette bunu “bir baba gibi” yapmak gerekir. Bir
yandan disipline sokarken diðer yandan gerçek
sevgiyi göstererek.
Ýnsan hayatýnda ortaya çýkabilecek sýkýntýlý
durumlarýn baþka rolleri de vardýr. Kral Þelomo
bu konuda þöyle demiþtir: “Tanrý, sevdiðini paylar”
(Miþle 3:12). Bir insanýn çektiði en ufak sýkýntý
bile hatalarýnýn tamirinde rol oynar (bkz. Vayikra
16:30 açk., Günahlarýn Affý ve Onarýmý k.b.).
Hahamlarýmýz, bir kiþinin yaþamýnda sýkýntýlar
çekmeye ve gidiþatýnýn kötüye gitmeye
baþladýðýný gördüðünde kendi davranýþlarýný gözden geçirmesini ve teþuva yapmasýný tavsiye
ederler (Talmud – Berahot 5a). Bunun anlamý,
sýkýntý çeken kiþinin, baþýna gelenlerdeki adaleti
görmek için gayret göstermesi gerektiðidir.
Peygamber Yirmeyau, Eha kitabýnda “yollarýmýzý
araþtýralým ve [hatalarýmýzý] tespit ederek Tanrýya
dönelim” (Eha 3:40) tavsiyesinde bulunmaktadýr.
Böylece sýkýntýlar hem bizi eðitme ve geliþtirme,
hem günahlarýmýzý tamir etme, hem de yanlýþ
yolda yürüdüðümüz konusunda bizi uyarma
iþlevini görür. Ýnsan baþýna gelen iyi ya da kötü
her þeyi mutlulukla karþýlamalýdýr. Kral David
bu konuda “Sana [hem] þefkat [hem de katý] yargý
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belirtir: “Erets-Yisrael’in Torasý gibi Tora yoktur;
Erets-Yisrael’in bilgeliði gibi bilgelik yoktur.”
Hahamlarýmýz ayrýca “Erets-Yisrael’in havasý
insaný bilge yapar” demiþlerdir. Dolayýsýyla EretsYisrael’de öðrenilen Tora’yla karþýlaþtýrýldýðýnda,
bu avantajlara sahip olmayan diðer yerlerde
öðrenilen Tora, “fakirlik içinde yenen ekmek”
gibidir. Tanrý Ülke’nin manevi havasýný özellikle
mübarek kýldýðý ve bu beraha her þeyin üstünde
etkili olduðu için, pasuk “içinde hiçbir eksiklik
duymayacaksýn” diye devam etmektedir (Rabenu
Behaye). Talmud da “Demir gibi sert [ve ödün
vermeyen karakterde] olmayan Haham, Haham
deðildir” (Talmud – Taanit 4a) prensibine
dayanak olarak bu pasuktaki “taþlarý demirdir”
sözlerini gösterir. Buradaki “Avanea – Taþlarý”
sözcüðü ile “Bonea – Ýnþa edenleri” sözcüðü benzerlik içerir. Miþna’nýn “Dünya üç þey üstünde
durur: Tora, ibadet ve iyilikseverlik” (Miþna –
Pirke Avot 1:2) sözleriyle ifade ettiði üzere, Tora
öðrenimi dünyanýn ayakta durmasýný saðlar. Bu
nedenle Tora otoriteleri de “inþa edenler” [ya da
“yapý taþlarý”] olarak tanýmlanýr.
Böylece Tora burada sýkýntý ya da idarelilikten
bahsederken, sadece yiyeceklerdeki yetersiz
kaloriden ya da yiyecek almak için yeteri kadar
paraya sahip olamamaktan deðil, ayný zamanda
manevi fakirlikten de bahsetmektedir. Diðer
ülkelerde, insanýn, yaþamýný sürdürebilmesi için
yiyecek ve konforun yanýnda maneviyata da
ihtiyacý olduðunu anlamasý nispeten daha güçtür.
Ancak Moþe, Erets-Yisrael’de Bene-Yisrael’in,
Tanrý’nýn Eli’ni her bir buðday baþaðýnda görebileceklerini ve ayný zamanda manevi alanda da
yoksulluk hissetmeyeceklerini garanti etmektedir.
Ýçinde hiçbir eksiklik duymayacaksýn – “EretsYisrael’de eksik olan hiçbir þey yoktur” (Talmud –
Berahot 36b).
Taþlarý demirdir… – Ramban’a göre bu sözler,
önceki “içinde hiçbir eksiklik duymayacaksýn” söz-

lerinin devamýdýr. Demir ve bakýr birçok eþyanýn
hammaddesi olduðu için insanlarýn birçok ihtiyacýný karþýlar. Öte yandan altýn ve gümüþ gündelik eþya üretiminde çok kullanýlan maddeler
olmadýðýndan, Ülke’nin övülmesinde bunlardan
bahsedilmemiþtir (Rabenu Behaye). Ayrýca krþ.
33:25.
Targum Yeruþalmi’deki çeviri “demir gibi sert taþlar”
þeklindedir. Baþka bir deyiþle Erets-Yisrael, Mýsýr
ya da ona benzer baþka ülkeler gibi gevþek
topraða sahip bir yer deðil, büyük ve saðlam kaya
kütlelerinin bulunduðu bir yerdir. Buralardan
düzgün taþlar kesilip saðlam binalar inþa etme
imkâný vardýr (Ramban). Baþta “Kotel Amaaravi
– Batý Duvarý” [=Aðlama Duvarý] olmak üzere,
Erets-Yisrael’de eski dönemden kalma yapýlarda
kullanýlan devasa ebatlara sahip düzgün kesimli
taþlar, burada söylenenleri doðrulamaktadýr (bkz.
Melahim I 5:31).
Çýkaracaðýn – Yani “[bir madenin çýkarýldýðý
þekilde] kazýp çýkaracaðýn”. Ýbranice Hatsav kökü.
Bkz. 6:11 açk. Tanah’ta, gerçekten de EretsYisrael’deki madenlerde demir ve bakýr
çýkarýldýðý zikredilmektedir (bkz. Divre Ayamim I
22:3). Sonuç olarak bu pasuklarda EretsYisrael’in hem tarýma hem de sanayiye olanak
saðlayacak nitelikte olduðu belirtilmektedir
(Hirsch).
Bazýlarýna göre pasuktaki ifadeler þöyle de
anlaþýlabilir: “[Çok fazla amaçla kullanýlan]
Demiri, taþ gibi [bol ve kolay bulacaksýn. Daha az
kullanýlan bakýrý da daðlardan kazýp] çýkaracaksýn” (Daat Mikra, dipnot).
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buðday, arpa, üzüm, incir ve nar ülkesi, yaðlýk zeytin ve bal [veren hurma] ülkesi;
[bir] Ülke ki içinde [maddi] sýkýntý olmadan ekmek yiyeceksin, içinde hiçbir eksiklik
duymayacaksýn; [bir] Ülke ki taþlarý demirdir ve daðlarýndan bakýr çýkaracaksýn.
9

8. Buðday, arpa… – Bu pasukta Erets-Yisrael’in
özellikle övülmesine vesile olan yedi ürün sayýlmaktadýr. Bir kiþi ayný ortamda bu meyvelerden
birini ve onlar arasýnda olmayan bir baþka
meyveyi yiyecekse, önceliði bu listedeki meyveye
vermeli ve berahayý onun için söylemelidir. Bu,
Erets-Yisrael’e yönelik özel bir onurlandýrma
ifadesidir.
Bu ürünlerin kendi içlerinde de bir öncelik sýrasý
söz konusudur. Bu, pasukta “Erets – Ülke”
sözcüðünün ikinci kez geçmesinden anlaþýlmaktadýr. Sadece bir kez geçmesi yeterli olurdu. Bu
sözcüðün, sayýlan ürün listesinin ortasýnda bir kez
daha kullanýlmasý, belirli bir amaca hizmet
ettiðine iþaret eder. Hahamlarýmýz bunu þöyle
açýklarlar: Pasuktaki söz diziliþinde “Erets – Ülke”
sözcüðüne daha yakýn olan ürün, nispeten uzak
olan ürüne göre önceliklidir. Erets sözcüðü
pasuðun Ýbranice diziliþinde, bir en baþta bir de
“nar”dan hemen sonra olmak üzere iki kez
geçmektedir: “Ülke – [1] buðday, [3] arpa, [5]
üzüm, [6] incir, [7] nar; Ülke – [2] yaðlýk zeytin ve
[4] hurma balý”. Bu durumda bunlarýn hepsini
yemek isteyen biri þu sýrayý izler: Buðday, zeytin,
arpa, hurma, üzüm, incir ve nar (Talmud –
Berahot 41b). Yani üzüm ve hurma yemek isteyen
biri, önceliði hurmaya vermelidir, çünkü hurma
“Ülke” sözcüðünden sonra ikincidir, üzüm ise
üçüncüdür (Yad – Berahot 8:13). Tu Biþvat
geceleri düzenlenen Seder’de de bu sýra izlenir
(bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama Rehberi, s.
321-323). [Bu sýralama sadece bir kiþinin sayýlan
meyveleri yemek istemesi durumunda geçerlidir.
Ama örneðin bir kiþinin önünde üzüm ve hurma
varsa, ama o hurma yemek istemiyorsa, sýrf hurmaya öncelik vermek için hurmayý yemek
zorunda deðildir (Meam Loez).]
Alaha’da miktarlar önem taþýr. Örneðin bir kiþi
Yom Kipur’da “bir hurma kadar” yemek yemediði
takdirde, bu önemli oruç gününde yemek yediði
için cezayý hak etmez. Ceza ancak bu miktar
yendikten sonra hak edilir. Ya da baþka bir örnek:
Bir ölüye ait kemik, ona deðen insaný tame yapar,
ama bunun için o kemiðin en az “bir arpa kadar”
olmasý gerekir; bundan küçük bir kemik parçasý
insaný tame yapmaz. Ya da baþka bir örnek: Biraz
aþaðýda görüleceði üzere (p. 10 açk.), “bir zeytin

kadar” (Kazayit) ekmek yemiþ bir kiþi, bundan
sonra Birkat Amazon adý verilen, yemek sonrasý
berahayý söylemekle yükümlü hale gelir; ama
bundan az yediyse beraha söylemez. Bunlar gibi
Alaha’da önem taþýyan birçok “miktar” vardýr.
Hahamlarýmýz, bu “miktar” kýstaslarýnýn hepsinin
bu pasuktan öðrenildiðini belirtirler. Burada sözü
geçen ürünlerin her biri, Alaha’da belli baþlý miktarlar için ölçüt görevi görür (Talmud – Berahot
41a).
Yaðlýk zeytin – Erets-Yisrael’deki zeytinlerin
yaðýnýn özellikle kaliteli olmasýndan dolayý bu
taným kullanýlmýþtýr. Ama yað çýkarýlmaya uygun
olmayan bir zeytin için de, önceki açýklamada
belirtilen sýralama önceliði geçerlidir.
Bal [veren hurma] – Tora’da “bal” hurma özünü
tanýmlar ve burada Ülke’ye özgü ürünler
sayýldýðýna göre “bal” ile kastedilen, hurmadýr
(Talmud – Berahot 41b; Raþi o.a. Ayrýca bkz.
Vayikra 2:11 açk.). Onkelos’un çevirisi “zeytinleri
yað üreten ve kendisi bal üreten Ülke” þeklindedir.
9. [Maddi] Sýkýntý olmadan – Tam çeviriyle
“fakirlik içinde deðil”. Ülke’de, fakirlerin yediði
gibi kuru ekmek yemek zorunda kalýnmayacaktýr.
Zira burada sadece buðday ve arpa deðil, ayný
zamanda üzüm, incir, nar ve hurma gibi tatlý
ürünler de vardýr (Raþbam). Dahasý, Ülke, sakinlerinin ihtiyaç duyacaklarý her türlü eþyayý elde
edebilmelerini saðlayacak baþarýlý bir ekonomiye
sahip olacaktýr (Sforno). Alternatif olarak “idareli deðil” (Hirsch).
Rabenu Behaye ise buradaki “ekmek” sözcüðünün
Tora bilgisi için bir simge olduðu açýklamasýnda
bulunur. Ýnsan Tora’yý ve bilgeliði elde etmek için
ön hazýrlýk yapmak zorundadýr. Ama bunun
yanýnda çevresel etkenlerin de buna olanak
tanýmasý gerekir. Örneðin temiz hava insanýn zihnini açar. Bu nedenle Tora, Erets-Yisrael’deyken
bu konuda bir fakirlik olmayacaðýný söylemektedir. Ülke’nin þartlarý o kadar uygundur ki, bunun
saðladýðý olanaklar sayesinde bilgelerin öðrenim
kapasiteleri azami düzeyde olacaktýr. Midraþ bu
nedenle “O ülkenin altýný [özellikle] iyidir” (Bereþit
2:12) sözleriyle, Erets-Yisrael’in, bilgelik edinmek
için özellikle uygun olduðunun ima edildiðini
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Yosef o.a.). Bu Alaha olarak kabul edilmemiþtir,
ama yine de, uygulamada, bu ürünlerden belirli
bir miktar yendikten sonra, Birkat Amazon’un
kýsa bir prototipi olan “Meen Þaloþ – [Birkat
Amazon’daki Ýlk] Üç [Berahanýn] Benzeri” adý verilen kýsa bir beraha okunur.]
Birkat Amazon ile ilgili emrin geçtiði baðlamýn
geneline bakýldýðýnda, bu emrin sadece nezaketten kaynaklanan bir teþekkür etme gerekliliðinin
çok ötesinde olduðu anlaþýlmaktadýr. Birkat
Amazon, tüm mevcudiyetimizin yalnýz ve yalnýz
Tanrý’ya baðlý olduðunu hatýrlatýr.
Tora burada yiyip doyduktan sonra beraha söylemeyi emretmektedir ama bu, ayný zamanda
yemekten önce de bir beraha söylemenin gerekli
olduðunu ima eder. Zira bir kiþinin doyduktan
sonra Tanrý’yý mübarek kýlmasý gerekiyorsa,
elbette aç olduðu zaman da, yiyip açlýðýný giderebileceði yiyecekler bahþettiði için Tanrý’yý mübarek
kýlmasý gerekir. Hahamlarýmýz bu þekilde, aðza
herhangi bir yiyecek kýrýntýsý bile koymadan önce
de bir beraha söylemek gerektiðini öðretirler
[ayrýca bir yiyecekten belirli bir zaman dilimi [=4
ila 7 dakika] içinde belirli bir miktar (Kazayit)
yendiði ya da bir içecekten bir kerede belirli bir
miktar (Reviit) içildiði takdirde, yeme-içme iþlemi
tamamlandýðýnda da ayrý bir beraha söylenmelidir]. Bu berahanýn niteliði, yenen-içilen
þeyin niteliðine göre deðiþkendir. Genel prensip,
bu dünyadan fiziksel bir zevk almadan önce, bu
olanaðý saðlayan Tanrý’yý mübarek kýlmaktýr. Bu
þekilde davranmak, dünyanýn ve onun sunduðu
her þeyin gerçekte Tanrý’nýn bize bahþettiði
armaðanlar olduðunu kabullenip beyan etmektir.
Yukarýda söylenenlerle paralel olarak, “Tanrýn
Aþem’i mübarek kýl” emri, Hahamlarýmýz’ýn, hayatýn her alanýyla ilgili olarak organize ettikleri
bir berahalar sistemi için de örnek teþkil etmiþtir.
Hahamlarýmýz bu þekilde Yisrael’in ulusal ruhunu
þekillendirmiþlerdir. Burada bizzat Tora, EretsYisrael’e ait ürünleri yediðimizde nasýl davranmamýz gerektiðini açýk bir þekilde belirlemiþtir:
Yediðimiz ürün, kalbimizi ve dikkatimizi, Ülke’yi
ve o ürünü bize saðlayan Tanrý’ya yöneltmemiz
için bir araç olarak kullanýlmalýdýr. Bunun bir
sonucu olarak da hayatýmýzýn her alanýnda bu

temel bilince uygun hareket etmemiz beklenmektedir. Hahamlarýmýz da bu temadan yola
çýkarak hayatta karþýmýza çýkan her türlü durum
için beraha sistemini geniþ bir organizasyon þeklinde düzenlemiþlerdir. Bu durumlarýn her biri
Yahudi için Tanrý bilincini geliþtirmek ve O’na
karþý yükümlülüklerimizi sürekli olarak aklýmýzda
tutmak için birer vesile olarak kullanýlmaktadýr.
Hahamlarýmýz bizlere her fýrsatta gözlerimizi
tekrar Tanrý’ya çevirmemiz ve hayatýmýzýn hedefine “Baruh Ata Aþem – Mübareksin Sen Aþem”
sözlerinin rehberliðiyle yoðunlaþmamýz talimatýný
vermiþlerdir. Bu berahalarýn her birinde Tanrý’nýn
Ýsmi ve krallýðý vurgulanmalýdýr.
Üç farklý türde beraha vardýr: [1] Dünyanýn fiziksel zevklerinden yararlanýldýðýnda, örneðin bir
þey yendiðinde ya da içildiðinde, güzel bir koku
koklandýðýnda beraha söylenir. [2] Tora’nýn
mitsvalarý yerine getirildiðinde beraha söylenir.
[3] Þükraný belirtme amaçlý berahalar vardýr.
[Bunlar ana türlerdir. Ayrýca bu üç türden birine
dâhil olmayan berahalar da vardýr. Örneðin
gökkuþaðý veya þimþek görüldüðünde, gök gürültüsü duyulduðunda da belli berahalar söylenir.]
Bu þekilde Hahamlarýmýz, hayatýn her alanýnda
Tanrý’yý hatýrýmýzda tutmamýz, bu dünyada tamamen kendimize ait bir mevcudiyetin olmadýðýný,
aksine her þeyimizle her yönden Tanrý’ya baðýmlý
olduðumuzu unutmamamýz için köklü bir beraha
sistemi oturtmuþlardýr. Söz konusu bilinç, yani
Tanrý’nýn, her þeyin kaynaðý olan Bir ve Tek Kral
olduðunun kabulü, Yahudilik’in baþlýca destek
sütunlarýndan biridir (krþ. Hirsch).
Diðer berahalardan farklý olarak, ekmek yendikten sonra söylenen Birkat Amazon, doðrudan
Tora’nýn bir emridir. Dolayýsýyla þüphe zamanýnda
bile söylenmelidir. Örneðin bir kiþi Birkat Amazon
söyleyip söylemediðinden emin deðilse, Tora’nýn
emrini ihmal etmiþ olmamak için, þüpheye raðmen Birkat Amazon’u okumalýdýr [bazý otoritelere
göre Tora öðrenmeden önce söylenen beraha da
doðrudan Tora’nýn bir emridir (Talmud – Berahot
21a)]. Diðer tüm berahalar ise, Birkat Amazon’u
prototip kabul etmiþ olan Hahamlarýmýz tarafýndan emredilmiþtir. Bu nedenle þüphe söz konusu
olduðunda, Tanrý’nýn Ýsmi’ni boþ yere kullanma
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Yiyeceksin, doyacaksýn ve Tanrýn Aþem’i, sana vermiþ olduðu iyi Ülke nedeniyle
mübarek kýlacaksýn.
11
Çok dikkatli ol! Sakýn Tanrýn Aþem’i unutup, O’nun sana bugün emretmekte
olduðum emirlerini, kanunlarýný ve hükümlerini gözetmezlik etme!
10. Mübarek kýlacaksýn – Tora’da “mübarek
kýlma” fiili, kullanýldýðý þekle göre farklý anlamlardadýr: [1] Tanrý’nýn insaný “mübarek kýlmasý”,
o insana bereket ve bolluk bahþetmesi anlamýna
gelir. [2] Ýnsanýn insaný “mübarek kýlmasý”, onun
için bereket “dileðinde” bulunmasý anlamýna gelir
[zira þahsen ona bir bereket saðlama gücü yoktur.
Sadece Tanrý’ya bu konuda dua eder. Ýnsan-insan
arasýndaki “mübarek kýlma”, bir kiþinin diðerini
iyi dileklerle selamlamasý anlamýna da gelebilir].
[3] Ve bu pasukta olduðu gibi, insanýn Tanrý’yý
“mübarek kýlmasý”, Tanrý’nýn her türlü bereketin
tek Kaynaðý olduðunu içtenlikle dile getirip, ilan
ve beyan etmesi anlamýna gelir. Ýnsanlarýn bir
beraha söyleyerek Tanrý’yý “mübarek kýlmalarýndan” kasýt budur. Yoksa insanýn Tanrý’ya katabileceði hiçbir þey yoktur.
Çevirimiz basit anlamý takip etmektedir: “Yiyip
doyacaksýn ve doyduðun zaman, bu halini,
Mýsýr’daki kölelik dönemiyle ve çöldeki zorlu yýllarla karþýlaþtýrarak doðal olarak þükran duygularýyla dolup Tanrý’yý mübarek kýlmadan edemeyeceksin” (Ramban).
Öte yandan burada Tora bir emir de vermektedir:
“Yiyeceksin ve doyacaksýn. [O zaman,] Tanrýn
Aþem’i, sana vermiþ olduðu iyi Ülke nedeniyle
mübarek kýlmalýsýn.” Ýnsan yiyeceði için Tanrý’yý
mübarek kýldýðý zaman, tüm bu refahýn kaynaðýnýn Tanrý olduðunu hatýrýna getirir, bunu
kabul ve beyan etmiþ olur (Sforno). Tora burada,
yemek yedikten sonra Tanrý’yý mübarek kýlmayý
emretmektedir (Talmud – Berahot 48b). Ramban
bu sözleri þöyle açar: “Yiyeceksin ve doyacaksýn. [O
zaman,] Bu doygunluk nedeniyle ve sana vermiþ
olduðu iyi Ülke nedeniyle Tanrýn Aþem’i mübarek
kýlmalýsýn.” Baþka bir deyiþle þükranýn iki kaynaðý
vardýr: Doygunluk ve Ülke. Böylece Erets-Yisrael
içinde olunmadýðý zamanlarda bile, bir Yahudi,
yiyip doyduðu her yerde ve her durumda Tanrý’yý
bu doygunluk nedeniyle mübarek kýlmakla
yükümlüdür.
Yemekten sonra bir beraha söylemek, Tora’nýn
613 emrinden biridir (Talmud – Berahot 21a).
Mitsvat Ase No. 180. Söz konusu berahaya
“Birkat Amazon – Besin Berahasý” adý verilir.
œ Yemek Berahalarý ve Diðer Berahalar.
Yemekten sonra söylenen beraha temelde
Tanrý’nýn, Man mucizesiyle açýk bir þekilde kendini gösteren Özel Nezareti’ni kendimize hatýrlatmayý amaçlar. Bu beraha da Man’ýn verdiði

mesajýn normal yiyecekler için de geçerli olduðu
gerçeðini, gündelik öðünlerimiz vesilesiyle sürekli beslemeye ve korumaya hizmet eder. Bu þekilde
yenen her bir dilim ekmeðin, týpký Man gibi,
doðrudan Tanrý’dan gelen bir hediye olduðu fikri
zihnimizde yerleþir.
Talmud’dan (Berahot 44a) öðrenildiði üzere “yiyip
doyduðunda Tanrýn’ý mübarek kýl” emri, özellikle
bir önceki pasukta zikredilen “ekmek” için geçerlidir, ondan önceki pasukta sözü geçen yedi ürün
için deðil. Baþka bir deyiþle emir, “Önceki pasukta maddi sýkýntý olmaksýzýn yiyeceðini belirttiðim
ekmeði yiyip doyduðunda Tanrýn’ý mübarek kýl”
þeklindedir. Buna baðlý olarak, Tora’ya göre Birkat
Amazon söyleme yükümlülüðü, sadece [en az
Kazayit kadar] ekmek yenen öðünlerin sonrasý
için geçerlidir.
Tora’nýn özellikle ve sadece ekmek için beraha
söylemeyi emretmesinin felsefi bir mesajý vardýr:
“Tanrý’nýn sadece lüks niteliðindeki mal, mülk ve
zevkleri karþýladýðýný, ama temel ihtiyaçlarý
karþýlama iþini bize býraktýðýný düþünmeyin.
Ýnsanýn en temel ihtiyacý olan ekmek bile bizim
elimize býrakýlmýþ deðildir. Ýnsanýn en basit düzeydeki varlýðý bile doðrudan Tanrý’nýn bir hediyesidir (krþ. p. 14-18). Her þey Tanrý’nýn Aðzý’ndan
çýkan Söz’ün bir sonucudur; insanýn her bir nefesi Tanrý’nýn Sözü’ne baðlýdýr.”
Burada bahsedilen kuralýn bakýþ açýsýndan,
“ekmek”, sadece beþ temel tahýl maddesinden
mamul ekmeklerdir. Bu beþ tahýlýn dördü buðday,
arpa, yulaf ve çavdardýr. Beþincisini Hahamlarýmýz Kusmin olarak tanýmlarlar – ki bu, düþük
kaliteli bir buðday cinsidir [Triticum spelta veya
Triticum dicoccum]. Diðer maddelerden yapýlan
ekmekler bu kanun açýsýndan “ekmek” sayýlmaz.
Söz konusu beþ tahýl, Erets-Yisrael’in övüldüðü
yedi ürün içinde buðday ve arpa ile temsil edilir
[Bir buðday türü olan Kusmin, buðdaydan; yulaf
ve çavdar da arpadan öðrenilir (Sefer Ahinuh)].
Tora’nýn metninde de görüldüðü kadarýyla,
teoride, berahayý söyleme yükümlülüðü sadece
ekmek yenerek “doymanýn” gerçekleþtiði durumlar için geçerlidir. Ancak uygulamada bir kiþi eðer
sadece bir Kazayit (farklý görüþlere göre 18-27gr.)
kadar ekmek yemiþse, doymasa bile, bu berahayý
söylemelidir (bkz. Bamidbar 6:26 açk.). [Tora’nýn,
p. 8’de listelenen yedi üründen geri kalanlar için
bile Birkat Amazon söylemeyi emrettiðini savunan bir ekol vardýr (Tur – Orah Hayim 209; Bet

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 24

186 Ekev

12
13
14

den, “sürüler” (ticari mal) ve “altýn-gümüþ”
(para) sahibi olmasýndan bahsedilmektedir.
Dolayýsýyla bu üçlüyle Bene-Yisrael kendisini
güvende hissetmeye baþlayacaktýr. Ancak bu
özgüven, onlarýn Tanrý’yý unutmalarý tehlikesini
de beraberinde getirmektedir (Meam Loez).
14. Kalbin kibirlenip – Tam çeviriyle “kalbin
yükselecek”. “Maddi bolluk karþýsýnda böbürlenip,
önceleri sinmiþ bir köle olduðunu, çöldeyken de
açlýk, susuzluk ve yol eziyeti çektiðini, ama bunlara raðmen Tanrý’nýn senin ihtiyaçlarýný
karþýladýðýný unutma” (Ýbn Ezra).
œ Kibir.
Kibir, insanýn gerçekleri görmesini engeller, her
þeyin temeli olan Tanrý’yý unutmasýna neden olabilir. Refah ve huzurun bolluðu karþýsýnda insanýn
kötü dürtüsü onun kibirlenmesine neden olur ve
böylece insanýn kendi arzularý esas halini alýrken
Tanrý’nýn emirleri ikinci plana düþer (Rabenu
Behaye). Bu kiþi artýk kendisini Tanrý’nýn kanunlarýnýn bile üstünde görmektedir. Maddi bolluðun
insaný kibire sürüklemesinin kolaylýðý nedeniyle,
Talmud, o dönemde yaygýn olan bir sözü aktarýr:
“Ýþkembeyi doldurmak en kötü günahlardan
biridir” (Talmud – Berahot 32a). Ayrýca Talmud
buradaki sözleri, kibire karþý uyarýnýn yapýldýðý
yerlerden biri olarak gösterir (Talmud – Sota 5a).
Tora, 7:26’da putlar hakkýnda “Toeva – Ýðrenç”
sözcüðünü kullanmýþtý. Miþle kitabýnda “Gururlu
kalp sahibi herkes Tanrý’nýn iðrendiði bir þeydir”
(Miþle 16:5) sözleriyle, kibirli insanlar da
Tanrý’nýn Gözü’nde “Toeva – Ýðrenç” olarak
tanýmlanmaktadýr. Hahamlarýmýz hem putlar
hem de kibirli insanlar için ayný olumsuz
sözcüðün kullanýlmasýndan bir sonuç çýkarýrlar:
“Kalbinde kibir olan kiþi, putpereste denktir”
(Talmud – Sota 4b). Biraz düþünüldüðünde, bu
mukayesenin sadece ortak sözcükten türetilmiþ
bir slogan olmadýðý anlaþýlacaktýr. Kibirli kiþi,
kendisine tapan kiþidir.
Tora çeþitli yerlerde suya benzetilmiþtir. Suyun
doðasý yüksek yerden alçak yere doðru akmaktýr.

Dolayýsýyla Tora da kendisini daima mütevazý
kiþilere sunar.
Kibir insaný birçok günaha sürükler. Bunlardan
bazýlarý þöyle sýralanabilir: [1] Kibirli kiþinin
yapacaðý her türlü iyi hareket, sadece kendi kibrini daha da kuvvetlendirme amaçlýdýr ve
Tanrý’nýn Onuru’na deðildir. [2] Böyle biri,
bulunduðu ortamda fakir ya da düþkün bir kimsenin bulunmasýna tahammül edemez. [3] Böyle
kiþiler hatalý olabileceklerini hiçbir zaman kabul
etmezler. Hatalarýný kabul etmektense gerçeði
çarpýtýp inkâr etme yolunu tercih ederler. [4]
Kendilerine bahþettiði güzel þeyler için Tanrý’ya
hiçbir zaman þükran duymazlar; aksine ellerindeki her þeyi bizzat hak ettiklerini iddia ederler. Bu
listeyi uzatmak mümkündür. Þu bir gerçektir ki,
Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi “Kýskançlýk,
arzu ve kibir insaný dünyadan çýkarýr” (Miþna –
Pirke Avot 4:28).
Kibirli olmayan bir insan altý özellikle kendini
belli eder: [1] Kendisine bir yanlýþ yapýldýðýnda,
karþýlýk verme gücü varsa bile bunu yapmaz. [2]
Baþýna bir felaket geldiðinde bunu geçmiþ hatalarý için bir uyarý olarak kabul edip kendisini
geliþtirir. [3] Yaptýðý iyi bir þey için övüldüðü
zaman, daha iyisini yapamadýðý için üzülür ve eðer
kompliman yerinde deðilse bundan samimi bir
rahatsýzlýk duyar. [4] Eðer maddi durumu iyiyse
yardýma ihtiyacý olanlara elini uzatýr ve her
insana güleryüzle yaklaþýr. [5] Biri onu incittiði
zaman bile ona nezaketle davranýr. [6] Ailesine
ve konuþtuðu her insana karþý baðýrýp çaðýrmadan,
nazik ve tatlý bir sesle hitap eder (Meam Loez).
Alçakgönüllü kiþi, Bet-Amikdaþ’taki tüm korbanlarý yapmýþ addedilir. Bu kiþinin dualarý geri
çevrilmez. Teilim’de söylendiði gibi: “Tanrý’ya
yapýlan korbanlar mahçup bir ruhtur; mahçup ve
ezik bir kalbi, ey Tanrý, hor görmezsin” (Teilim
51:19). Moþe Rabenu da, tüm muhteþem
nitelikleri içinde, özellikle tevazuu nedeniyle
övülmüþtür (bkz. Bamidbar 12:3).
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Sakýn!... Yiyip doyacak, iyi evler inþa edip oturacaksýn.
Sýðýrýn ve davarýn artacak, gümüþün ve altýnýn çoðalacak. Sana ait her þey
çoðalacak.
14
[Bunlar olduðunda] Kalbin kibirlenip de seni Mýsýr’dan, köle evinden çýkaran Tanrýn
Aþem’i unutma!
13

olasýlýðý nedeniyle berahayý söylememek gerekir.
Ancak bu, insana sürekli olarak þüphede olma
[ve beraha söylememe] hakký tanýmaz. Zira
Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri üzere “Bu dünyadan
beraha söylemeden yarar saðlayan kiþi, Tanrý’ya
ait bir þeyi yetkisiz olarak kullanmýþ [kýsacasý
çalmýþ] olur”. Dolayýsýyla hiçbir þüpheye düþmeden, hangi durumda hangi berahayý söylemek
gerektiðini bilmek için kiþinin kendisini bu konuda eðitmesi büyük önem taþýr (bu kurallarýn
önemli bir bölümü için bkz. Rabi Nisim Behar,
Dini Uygulama Rehberi). Bunun yanýnda ekmek
yenen bir öðünde dikkat edilmesi gereken baþka
kurallar da vardýr (bkz. a.k., s. 123-130).
11-19. Refahýn Cazibesi Konusunda Uyarýlar.
Sýradaki pasuklarda Moþe refah ve güven
dönemlerinin yaklaþmakta olduðunu söylemekte
ve Yisrael’i, refahýn, tüm bu bereketin Kaynaðý
olan Tanrý’yý görmelerini engelleyecek þekilde
köreltmesine izin vermemeleri uyarýsýnda bulunmaktadýr (Rabenu Matsliah). Moþe benzer bir
uyarýyý daha önce de yapmýþtýr (6:10-12). Ancak
oradaki uyarý Erets-Yisrael’in yeni yeni
fethedildiði dönemler için iken, burada ise fetih
sonrasýnda aradan uzun bir süre geçtikten sonrasý
için uyarý vardýr. Aradan geçen zaman hem
geçmiþ olaylarýn artýk taze olmayacaðý bir dönemi
getirecek, hem de bu süre zarfýnda Ülke içinde
halkýn kendi çalýþmasýyla elde ettiði baþarýlar da
belirli bir düzeye ulaþmýþ olacaktýr (Daat Mikra).
Böyle bir ortam, Tanrý’yý unutmak ve tüm
baþarýlarý þahsi çalýþmaya baðlamak için uygun
olduðundan, Moþe o dönemler için de þimdiden,
Yazýlý Tora’ya kaydedilen bu uyarýda bulunmaktadýr. Ancak yine de, daha ileride Peygamber
Yirmeyau, halký buna raðmen Tanrý’yý unutmuþ
gibi bir tavýr içinde olduklarý için sertçe eleþtirecektir (Yirmeyau 2:32).
12-17. Çok dikkatli ol… – Tam çeviriyle “kendini koru…”.
p. 12’deki Pen sözcüðünü “sakýn” anlamýnda
çevirdik ve bu sözcük p. 12-17 pasuklarýnýn
tümüne etki eden bir olumsuzluk anlamý vermektedir. Buna baðlý olarak metinde olumlu
görünen fiiller, aslýnda olumsuz yapýda emirlerdir:
“Tanrýn Aþem’i unutma!” (p. 14), “‘Bana bu serveti
kuvvetim ve kol gücüm saðladý’ deme!” (p. 15).

Baþka çeviriler ise bu sözcüðü, olasýlýk anlamý
verir halde deðerlendirmektedir. [Ayrýca p. 1516, Tanrý için yazýlmýþ çok uzun sýfat cümleleridir.] Bu doðrultuda pasuklar, [uzun sýfat
cümlelerinin de devrik olmayan bir yapýda
düzenlenmesiyle, serbest olarak] þöyle de
çevrilebilir: “Yiyip doyacak, iyi evler inþa edip oturacaksýn. Sýðýrýn ve davarýn artacak, gümüþün ve
altýnýn çoðalacak. Sana ait her þey çoðalacak.
[Bunlar olduðunda hataya düþüp,] Kalbin kibirlenebilir, seni Mýsýr’dan, köle evinden çýkaran, seni
yýlan, engerek ve akrep[lerin bulunduðu] büyük ve
korkunç çölde, suyun olmadýðý bu kurak yerde seni
[güvenle] yürüten, çakmaktaþý [gibi çok sert]
kayadan sana su çýkaran ve bu sana çölde,
nihayetinde sana iyilik etmek üzere, sana eziyet
etmek ve seni sýnamak için atalarýnýn tanýmadýðý
Man’ý yediren Tanrýn Aþem’i unutabilir, içinden
‘Bana bu serveti kuvvetim ve kol gücüm saðladý’
diyebilirsin [=deme hatasýna düþebilirsin. Bu hataya
düþme! Aksine,] Tanrýn Aþem’i hatýrla…”
12. Ýyi evler – Tarým ürünlerinin bolluðunun
insanýn çalýþmasýndan çok Tanrý’nýn bereketine
baðlý olduðu kolayca anlaþýlabilir. Ancak binalar
ve insan iþi olan diðer tüm yapýlar, tamamen
insanýn elinin ürünüdür. Dolayýsýyla kibire yol
açma olasýlýðý bunlar için daha yüksektir (Hirsch).
Gözetmezlik etme – Tanrý’yý unutmak, mitsvalarýn
gözetilmemesine yol açacaktýr (Daat Mikra). Bu
pasuðun gerçek anlamýdýr. Ancak tersi de
düþünülebilir. Mitsvalara önem vermemek,
sonunda Tanrý’nýn unutulmasýna yol açacaktýr.
13. Sana ait her þey çoðalacak – Pasuklarda
temelden lükse doðru artan bir sýralama vardýr.
“Yiyip doyacaksýn” – temel besin ihtiyacý. “Ýyi evler
inþa edip oturacaksýn” – barýnak. “Sýðýrýn ve davarýn
artacak” – geçim. “Gümüþün ve altýnýn çoðalacak”
– lüks ve servet. “Sana ait her þey çoðalacak” –
genel olarak yaptýðýn her þeyde bereket göreceksin (Daat Mikra).
Talmud (Baba Metsia 42a) bir insanýn maddi açýdan kendisini güvende hissetmesi için parasýný
üçe bölüp, bir payý gayrimenkule, bir payý ticari
mala yatýrmasýný, kalan üçte biri de nakit halde
tutmasýný öðütler. Burada p. 12-13’te BeneYisrael’in “iyi evler” (gayrimenkul) inþa etmesin-
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bunun ön þartý, gereken kuvveti sana saðlayanýn
Tanrý olduðunu bilmen ve kabullenmendir”.
Ayrýca “Tanrý sana bu kuvveti, baþarýya ulaþmak
üzere çalýþman için verdi. Sana kuvvet veren
O’dur; ama bu potansiyeli gerçeðe dönüþtürmek
senin görevindir. Oturduðun yerden bir bereket
bekleme.”
“Servet” þeklinde çevirdiðimiz Hayil sözcüðü
diðer anlamýyla “güç” olarak da deðerlendirilebilir: “Sizler güçlü ve kahraman askerlersiniz. Ama savaþta Kenaan krallarýný maðlup
ettikten sonra bunu kendi kuvvetinizle elde
ettiðinizi düþünme yanlýþýna düþmeyin. Sizi,
hiçbir gücünüzün olmadýðý bir zamanda
Mýsýr’dan çýkarmýþ olan Tanrý’yý hatýrlayýn (krþ.
p. 14). Ayrýca normalde yaþama konusunda
hiçbir ümidinin olamayacaðý çöl ortamýnda
Tanrý’nýn tüm ihtiyaçlarýnýzý giderdiðini de anýmsayýn (p. 15-16). Dolayýsýyla kibirlenme aþamasýna geldiyseniz, hemen anlayýn ki, týpký geçmiþte
bariz bir þekilde gördüðünüz bu olaylar gibi, þimdi
de size bu kuvveti veren Tanrý’dan baþkasý
deðildir. Ama eðer Tanrý’yý unutursanýz, o kuvvetiniz de gittikçe azalacaktýr ve bu sizi yok oluþa
götürecektir (p. 19-20). Bu gerçeði anlamanýz
için size bir iþaret daha vereceðim. Yakýnda kendinizden çok daha büyük ve güçlü uluslarla
yüzleþmek durumunda kalacaksýnýz. Onlarý
savaþta nasýl yenebilirsiniz? Üstelik onlarýn çok
büyük ve güçlü surlara sahip þehirleri de var.
Oralarý nasýl ele geçireceksiniz? Dahasý orada
devler soyundan çok iri cüsseli bir ýrk yaþýyor. Ne
yapacaksýnýz? Bunlarý iyice bir düþünün. Bu yüzden, þu andan itibaren bir þeyi bilip inanmanýz
gerekiyor: Tanrý, yakýp tüketen bir ateþ misali
gelip bu düþmanlarý sindirip imha etmediði

sürece, sizin geçip bir baþarý etme þansýnýz yok
(9:1-3). Sonuç olarak bilin ki, bunu gerçekleþtirme kudreti o güvendiðiniz kendi kuvvetiniz
ve kol gücünüzde deðil, Tanrý’nýn Eli’nde mevcuttur” (Ramban).
Targum Onkelos’a göre çeviri “servet edinmen için
sana fikir veren” þeklindedir.
19. Tamamen unutur – “Eðer tüm baþarýlarýný
kendi gücüne baðlarsan ve bu baþarýlarýn sebebiyle Tanrý’yý mübarek kýlmazsan, sonunda olacaðý budur” (Sforno). Birkat Amazon ve onun
benzeri uygulamalar insana her fýrsatta Tanrý’yý
hatýrlatma özelliðine sahiptir. Ýnsan Tanrý’yý bir
anda unutmaz. Bu, ihmalkârlýkla baþlayýp gittikçe yabancýlaþma þeklinde geliþen bir süreçtir.
Ve bu tehlike için en uygun ortam, refah ve doygunluk ortamýdýr (Hirsch).
Ýbranice Þahoah Tiþkah. Görüldüðü gibi burada
bir ikileme vardýr. Tora sanki iki kez “unutursan”
der gibidir. Talmud açýklar: “Ýnsan bir mitsvayý
unutursa, Gökler’den ona baþka mitsvalarý da
unuttururlar” (Mehilta, Beþalah). Baþka bir deyiþle “eðer unutmaya baþladýysan [yani öðrendiklerini tekrarlama konusunda ihmalkâr davrandýysan, önlem almadýðýn takdirde] sonunda her
þeyi unutursun”.
Megilat Hasidim’de söylendiði gibi: “Sen Beni bir
gün terk edersen, Ben seni iki gün terk ederim”
(11:13, Raþi o.a.). [Megilat Hasidim artýk elimizde
olmayan, Talmud öncesi döneme ait, hatta belki
de Tanah dönemine dayanan antik bir eserdir.]
Hahamlarýmýz bunu sýrt sýrta vermiþ iki kiþinin
ters yönde ilerleyiþine benzetirler. Ýkisi de bir günlük yol ilerledikten sonra, aralarýnda iki günlük
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8:15-19

15

[Aþem’dir] Seni yýlan, engerek ve akrep[lerin bulunduðu] büyük ve korkunç çölde,
suyun olmadýðý bu kurak yerde seni [güvenle] yürüten, çakmaktaþý [gibi çok sert] kayadan
sana su çýkaran
16
ve sana bu çölde, sana eziyet etmek ve seni sýnamak için atalarýnýn tanýmadýðý Man’ý
yediren. [Bunlarýn hepsi] Nihayetinde sana iyilik etmek içindi.
17
[Bu yüzden, bolluða eriþtiðinde de] Ýçinden “Bana bu serveti kuvvetim ve kol gücüm
saðladý” deme!
18
Tanrýn Aþem’i hatýrla; çünkü, bugün [olduðu] gibi, [hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ
olduðu antlaþmasýný yerine getirmek üzere sana servet edinecek kuvveti veren O’dur.
[30. Putperestliðe Karþý Uyarý]
19

Ve eðer Tanrýn Aþem’i tamamen unutur, baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek
onlara ibadet edip eðilirsen, size bugün tanýklýk ediyorum ki kesin olarak yok olacaksýnýz.
15. Engerek – Ýbranice Saraf. Bu, zehri özellikle
yakýcý olan bir yýlan türüdür (bkz. Bamidbar 21:8
ve 21:9 açk.). Çevirimiz The Living Torah’tan
alýntý ve serbesttir.
Akrep[lerin bulunduðu] – Alternatif olarak
pasuktaki “çölde” sözcüðü uzun bir zincirleme
isim tamlamasýnýn tamlananý olarak da görülebilir. “Yýlan, engerek ve akrep” ise tamlayanýn bir
bölümüdür: “Yýlan, engerek ve akrep … çölü”.
Çölü “korkunç” yapan bunlardýr (Ýbn Ezra).
Suyun olmadýðý bu kurak yerde – Krþ. Targum
Onkelos.
Çakmaktaþý – Septuaginta; The Artscroll
Chumash – Stone Edition. Ýbranice Halamiþ. Ya da
“çok sert taþ” (Targum Onkelos; Ýbn Ezra; Ýbn
Canah; Radak, Þeraþim). Alternatif olarak “elmas
kadar sert taþ” (Targum Yonatan; Aruh, Þamir k.b.)
Teilim’de Tanrý, “kayayý su havuzuna, çakmaktaþýný
pýnara dönüþtüren” (Teilim 114:8) olarak tanýmlanmaktadýr. Dolayýsýyla burada kastedilen,
“kayadan su çýkmasýndan” çok, “kayanýn suya
dönüþmesi” olabilir (Sforno). Bkz. Bamidbar 20:11.
16. Nihayetinde sana iyilik etmek içindi –
Çöldeki tüm eziyet ve Yisrael’in orada yaþadýðý
zorluklarýn temel amacý halkýn doðasýný Tanrý’ya
güven kavramýna alýþtýrmak ve kalplerine Tanrý
inancý sokmaktý (Rabenu Behaye).
17. Ýçinden – Tam çeviriyle “kalbinde”.
Serveti – Ýbranice Hayil. Bu, “güç” anlamýna
gelir. Ancak konunun baðlamýnda maddi gücü
tanýmlamaktadýr; zira maddi olanaklar da çaba
ve çalýþmanýn bir sonucudur (Ýbn Ezra; krþ. Teilim
49:11). Ya da “malý-mülkü” (Targum Onkelos).
Kral Þelomo “Zengin ve yoksul rastlaþtýlar, hepsini
yapan Tanrý” (Miþle 22:3) demiþtir. Rabenu
Behaye bu ifadeyi “zenginin zengin olmasý, yok-

sulun da yoksul olmasý, Tanrý’nýn ayarlamýþ
olduðu bir rastlantýdan ibarettir” þeklinde açýklar.
Ne zengini zengin yapan onun zekâsý veya çalýþmasýdýr, ne de fakiri fakir yapan akýlsýzlýðý ya da
tembelliðidir. Hepsini yapan, Tanrý’dýr.
Kuvvetim – Ýnsana baþarý saðlayan öðelerin tümü:
Zekâ, yetenek, olaylarý tartmayý ve hesaplamayý
saðlayan anlayýþ ve türetme gücü, fiziksel ve ruhsal saðlýk; kýsacasý insanýn mevcudiyetinin tüm
varlýðý, isteði ve kabiliyeti (Hirsch). Sýradaki
pasuk bunlarýn hepsini Tanrý’nýn verdiðini hatýrlatmaktadýr.
18. Tanrýn Aþem’i hatýrla – “Tüm bunlarý sana
kendi kuvvetinin saðladýðýný düþünürsen bile,
sana bu kuvveti verenin Tanrý olduðunu hatýrla”
(Ýbn Ezra).
Çünkü – Alternatif olarak pasuk þu þekilde de
çevrilebilir: “Tanrýn Aþem’i – bugün [olduðu] gibi,
[hakkýnda] atalarýna yemin etmiþ olduðu antlaþmasýný yerine getirmek üzere sana servet edinecek
kuvveti verenin O olduðunu – hatýrla.”
Bugün [olduðu] gibi – “Antlaþmasýný bugün yerine
getirmekte olduðu gibi” (Aderet Eliyau; Aktav
Veakabala). Veya “[size baþarýyý saðlayanýn kendi
kuvvetiniz olmadýðýný] bugün [açýkça bildiðiniz] gibi
[o zaman da aklýnýzda tutun]” (Abravanel).
Antlaþmasýný yerine getirmek üzere – “Tüm
bunlarý atalarýnýn liyakatinin bir sonucu olarak
elde ettin, dolayýsýyla böbürlenecek bir þeyin yok”
(Hirsch).
Sana servet edinecek kuvveti veren O’dur –
“Serveti sen edinmiþ olabilirsin; ama bunun için
gereken kuvveti sana Tanrý verdi.”
Bu sözler önemli bir mesaj vermektedir. Tanrý
insana “sen bir hiçsin” demekte deðildir. Aksine
“Baþarýya ulaþmak için çalýþtýðýn takdirde, bu
baþarýdan kendine bir pay çýkarabilirsin. Ama

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 28

190 Ekev

20

1
2

3

çekmek istiyorum: Yarden’i siz geçeceksiniz; ama
ben geçemeyeceðim! Bu konuda çok dua ettim,
ama Tanrý dualarýmý kabul etmemekle kalmadý,
ayrýca artýk bu konuda bir daha dua etmememi
de istedi. Dolayýsýyla Erets-Yisrael’e girebilmem
konusunda benim yapabileceðim bir þey yok. Ama
belki sizin yapabileceðiniz bir þey vardýr. Ben artýk
bu konuda dua edemiyorum, ama belki bunu
benim için siz yaparsýnýz ve belki bir halk olarak
ettiðiniz dua, hakkýmdaki kararý iptal ettirebilir!”
Ancak halk Moþe’nin açýkça dile getirmeyip
sadece ima ettiði bu ümidine onun beklediði
cevabý vermemiþtir.
Senden büyük ve güçlü uluslar – Pasuk sadece
“büyük ve güçlü uluslar” demekle yetinmeyip,
karþýlaþtýrma amacýyla “senden” sözcüðünü de
kullanmýþtýr. Bu, Bene-Yisrael’in de çok güçlü bir
ulus olduðunu ima eder. Pasuk Kenaan uluslarýnýn evrensel anlamda güçlü ve kuvvetli
olduklarýný vurgulama amacýnda olduðuna göre,
Bene-Yisrael’in zayýf bir ulus olduðu söylenemez;
zira öyle olsa “senden” sözcüðü, Kenaan uluslarýnýn evrensel anlamda deðil, sadece BeneYisrael’e göre güçlü olduðunu belirtiyor olabilirdi.
Oysa pasuðun amacý Kenaan uluslarýnýn mutlak
kuvvetini vurgulamaktýr. Ve eðer pasuk sadece
Kenaan uluslarýnýn kuvvetini vurgulamak istiyor
olsaydý, “senden” sözcüðüne ihtiyaç yoktu.
Dolayýsýyla bu kullanýmýn amacý Bene-Yisrael’in
de kuvvetli bir ulus olduðuna dikkati çekmektir.
Sonuç olarak anlam þöyledir: “Sen diðer uluslardan güçlüsün; ama Kenaan uluslarý senden bile
güçlü” (Sifre 50; Raþi; 11:23, Raþi o.a.).
Geçmek üzeresin – Ya da “geçmeye hazýrlanýyorsun” (Hizkuni). Tam çeviriyle “geçiyorsun”. Ancak
Moþe pasukta “bugün” demektedir ve geçiþin o
gün gerçekleþmediði açýktýr. Dolayýsýyla Moþe’nin

sözleri “geçmek üzeresin” anlamýndadýr. Alternatif
olarak “Bu sýralarda geçeceksin” veya “bugün
geçtiðini farzet” (Ýbn Ezra).
2. Devler soyundan – Bkz. 1:28, 2:10-11 ve
2:20-21.
Bildiðin … duyduðun – “Onlarý görmüþ olan
casuslarýn verdikleri bilgiyle bildiðin ve eski
dönemlerden kalma ‘devler soyunun önünde kim
durabilir?’ þeklindeki yaygýn halk deyiþlerinden
duyduðun” (Ramban).
3. Bil ki – Ya da “[þüphe kalmayacak þekilde] bileceksin ki” (Daat Mikra).
Önüne geçecek – “Savaþta senin önüne geçip
senin adýna savaþacak” (a.k.). Krþ. 1:29-30 ve 31:3.
[Yakýp] Tüketen bir ateþ [gibi] – Hizkuni. Ateþ
yaktýðý þeyleri hýzla tüketir. Bu nedenle pasuðun
devamýnda “onlarý sürecek ve hýzla yok edeceksin”
denmektedir (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye).
Alternatif olarak “Tanrýn Aþem senin önünden
yakýp tüketen bir ateþ gönderecek” (Aktav
Veakabala). Ya da “Tanrýn Aþem, [yakýp] tüketen
bir ateþtir” (Daat Mikra; krþ. 4:24).
O – “Ve senin kendi kuvvetin deðil” (Daat Mikra).
Ýmha edecek … sindirecek – Yani “sinmesini
saðlayacak”. Mantýken sýranýn ters olmasý gerekirdi; zira imhadan sonra sindirecek kimse yoktur.
Dolayýsýyla anlam “imha edecek [ama öncesinde]
sindirecek” þeklinde olabilir. Gerçekten de henüz
Bene-Yisrael Ülke’ye girmeden önce bile yerel
halkýn büyük bir korkuya kapýlmýþ olduðunu
görmekteyiz (bkz. Yeoþua 5:1). Kenaan uluslarý
Bene-Yisrael’e karþý savaþlarýna bu korkuyla ve
moralsiz bir þekilde çýkacaklar, kolayca yok edileceklerdir (Ramban). Alternatif olarak iki farklý
gruptan bahsediliyor olabilir. Moþe, Ülke’de
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Tanrýnýz Aþem’in Sözü’nü dinlememenizin sonucunda, týpký Tanrý’nýn sizin önünüzden yok etmekte olduðu uluslar gibi, [siz de] ayný þekilde yok olacaksýnýz.

9

[31. Erdemli Geçinmeye Karþý Uyarý]
1

Dinle Yisrael; bugün, gelip senden büyük ve güçlü uluslarý[n topraklarýný], büyük ve
göklere kadar surlu þehirleri miras almak için Yarden’i geçmek üzeresin.
2
[Oradakiler,] Devler soyundan büyük ve cüsseli bir halktýr – [hani] o bildiðin ve
“Devler soyunun önünde kim durabilir?” diye [ününü] duyduðun [halk].
3
[Ancak] Bugün bil ki, Tanrýn Aþem’dir önüne geçecek olan [yakýp] tüketen bir ateþ
[gibi]. Onlarý senin önünde O imha edecek ve O sindirecek. Böylece, Tanrý’nýn sana
söylemiþ olduðu üzere onlarý sürecek ve hýzla yok edeceksin.
mesafe oluþur. Dolayýsýyla Megilat Hasidim’de
söylenen, bir kiþinin Tanrý’dan uzaklaþmasý nispetinde, Tanrý’nýn da o kiþiden uzaklaþtýðýdýr.
Kuþkusuz bunun tersi de doðrudur. Krþ. 11:13 açk.
Baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek –
Pasuk Tanrý’yý unutmaktan putperestliðe doðru
keskin bir sýçrama yapmaktadýr. Bu da insanlarýn
“küçük” ihmaller ya da kanunun biraz daha
“hafifletilmesi” olarak tanýmladýklarý davranýþlarýn
[yani Tanrý’yý sürekli olarak düþünmemenin],
sonunda çok aðýr ihlallere kadar gideceðine iþaret
eder (Meam Loez).
Tanýklýk ediyorum – Burada geçmiþ sözlerin
üstü kapalý hatýrlatýlmasý da söz konusu olabilir:
“Size karþý bugün gökyüzünü ve yeryüzünü þahit gösteriyorum” (krþ. 4:26). Alternatif olarak “sizi ikaz
ediyorum” (Daat Mikra).
20. Sonucunda – Ýbranice Ekev. Böylece
“Tanrý’yý dinlemenizin sonucunda Ülke’yi alabileceksiniz (7:12 v.d.); Tanrý’yý dinlememenizin
sonucunda onun üzerinden yok olacaksýnýz”
(Raþbam). Tanrý’ya itaatin bereket ve baþarý
getirmesi gibi, isyan da yok oluþu davet eder.
Bunlarýn her ikisi de doðal sonuçlardýr ve bazen
gecikseler bile sonunda mutlaka geleceklerdir
(Hirsch).
Uluslar gibi … yok olacaksýnýz – “Bu yedi ulus
hem bu dünyadaki hem de Gelecek Dünya’daki
paylarýný yitirmiþ durumdadýr. Eðer Tanrý’yý
unutur putperestliðe kapýlýrsan aynýsý senin için
de geçerli olacak” (Sforno).

9.
Önceki bölüm, refah ortamýnda Tanrý’yý unutup
yozlaþma tehlikesinden bahsetmiþ, bu tuzaða düþmenin yýkýma davet çýkaracaðýný vurgulamýþtý.
Bu bölüm ayný temayla baþlamaktadýr ve Tora
burada, söz konusu yýkýmý örneklemektedir.
Kenaan uluslarý, büyük kuvvetlerine karþýn, ahla-

ki ve manevi yozlaþma nedeniyle yok olmak
üzeredir. Onlarýn yerini alacak olan BeneYisrael’in bu uluslara üstün gelme sebebi onlardan daha büyük fiziksel güce sahip olmalarý
deðildir – zaten bu uluslar Bene-Yisrael’den daha
kuvvetlidir. Asýl sebep, Tanrý’nýn ahlak ve
maneviyatý insanlýðýn gerçek hedefi olarak belirlemiþ olmasýdýr; oysa bu uluslar söz konusu
ahlaktan tamamen yoksundur. Yeni gelenler, yani
Bene-Yisrael, sadece Tanrý’nýn planýnýn birer
uygulayýcýsýdýrlar. Tanrý “yakýp tüketen bir
ateþtir” ve Yisrael aslýnda Tanrý’nýn çoktan yok
oluþa teslim ettiði uluslara karþý ilerlemektedir.
Dahasý, Yisrael’in kendi ahlaki konumu da EretsYisrael’i ele geçirmesi için henüz yeterli düzeyde
deðildir. Baþka uluslarýn topraklarýný almasýný
saðlayan gerçek etken Yisrael’in kendi erdemi
olmadýðý için, Yisrael, var olmayan bir erdemin
bu topraklarý elinde tutmasýný saðlayacaðýna da
güvenemez. Kendisi her ne kadar bu uluslar
kadar kötü deðilse de, henüz Ülke’yi elinde tutmasýna yetecek kutsiyet düzeyine tam olarak
eriþmiþ deðildir. Zira þu anda burayý ele geçirebiliyorsa, bu kendi liyakatinin deðil, atalarýnýn
liyakatinin ve Tanrý’nýn onlara etmiþ olduðu yeminin bir meyvesidir. Ama bu liyakat de sadece
burayý “ele geçirmesine” yetecektir. Eðer burayý
“elinde tutmak” da istiyorsa, kendisini üst
düzeylere çekmek zorundadýr (Hirsch).
1. Dinle Yisrael – Eleþtirel olmayan bir bakýþ,
Bene-Yisrael’in buradaki güçlü uluslarý yok
etmesini hem halkýn büyük kuvvetine hem de
ulaþtýðý yüksek manevi konuma baðlayacaktýr.
Oysa Moþe burada tam aksini söyleyecektir. Bu
nedenle sözlerine devam etmeden önce dikkati
çekme amaçlý bu sözleri kullanmaktadýr (Hirsch).
Or Ahayim, Midraþ’a dayanan farklý bir açýklamada bulunur. Ona göre Moþe þöyle demektedir:
“Dinle Yisrael; sen Yarden’i geçmek üzeresin”.
Moþe bu þekilde üstü kapalý olarak halka bir
mesaj vermek istemiþtir: “Dikkatinizi þu noktaya
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4. Defettiðinde – Yani “defettiðini gördüðünde”
(Daat Mikra). Bkz. 6:19. Ya da “kýrdýðýnda”
(Targum Onkelos).
Ýçinden … diye düþünme – Tam çeviriyle
“kalbinde … deme”. Alternatif olarak “… diye
övünme” (Daat Mikra).
Erdemim – Ya da “dürüstlüðüm”; “liyakatim”
(Targum Onkelos). Ýbranice Tsidkati. Bu,
mitsvalara baðlýlýðý belirtir (Hirsch).
Sonuç olarak Bene-Yisrael, Erets-Yisrael’i
fethetmesini en baþta kendi kuvveti ve kol
gücüne baðlayacaktýr (8:17). Dahasý, bu baþarýda
Tanrý’nýn rolünü kabul etseler bile bunun
arkasýnda da kendi erdemlerini ve mitsva uygulamalarýný göreceklerdir. Baþka bir deyiþle,
mitsvalarý uygulama sebepleri saf ve kutsal bir
baðlýlýktan çok, bunun saðladýðý avantajlarý elde
etmek olacaktýr – ki son bölümlerde görüldüðü
üzere, Yahudiler’in Tora’ya baðlýlýðý için bu
yakýþýk alan bir tavýr deðildir (8:17, Meam Loez
o.a.). Hahamlarýmýz da bunu açýk bir þekilde dile
getirmiþlerdir: “Eðer çok Tora öðrendiysen, bunu
kendi adýna büyük bir þey olarak deðerlendirme;
zira zaten bunun için yaratýldýn” (Miþna – Pirke
Avot 2:9). Gerçi bu sözler Tora öðrenimini ele
almaktadýr, ama þüphesiz mitsva uygulamasý için
de ayný þekilde geçerlidir.
5. Erdeminden ya da kalbinin dürüstlüðünden
deðil – “Aktif davranýþlarýnla ortaya koyduðun
erdemlerinden deðil. Hatta hiçbir davranýþ
olmaksýzýn sadece kalbindeki dürüstlükten bile
deðil” (Ramban). Alternatif olarak “erdem”
davranýþlarýn uygun ve doðru olmasýný, “kalp
dürüstlüðü” de amaca ve hedefe sadakati belirtir.
Bunlar birbirinden baðýmsýz olarak var olabilir.

Ama ahlaki bütünlük içindeki insan bunlarýn her
ikisini de uyumlu biçimde taþýyan kiþidir. Ancak
Moþe bu ikisinin Bene-Yisrael’de bu aþamada
yeterli miktarda bulunmadýðýný vurgulamaktadýr
(Hirsch): “Yeterli miktarda liyakatin yok. Kalbin
de doðru-düzgün deðil. Sürekli olarak bir o yana
bir bu yana gidip geliyor. Nitekim çok aðýr
günahlar iþlediðin oldu…” (Daat Mikra).
Tora daha önce Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e özel bir
sevgi duyduðunu vurgulamýþtý (7:8). Tanrý’nýn
sevgisi yersiz olamayacaðýna göre, Bene-Yisrael’in
gerçekten erdemi var demektir. Öyleyse neden
Erets-Yisrael’i ele geçirmeleri onlarýn erdemlerine
baðlanmamaktadýr? Bu soruyu soran Ramban,
cevabý da verir: Tanrý’nýn sevgisi, tarihin tümü
içinde bir ulus olarak Bene-Yisrael’in bütününe
yöneliktir. Bu açýdan Bene-Yisrael nesilden nesle
aktarýlan mitsvalar ve uygulamalarla þüphesiz
büyük erdeme sahiptir. Moþe’nin buradaki sözleri
ise, çölde Tanrý’ya itaatsizlik etmiþ olan o nesille
sýnýrlýdýr.
Sözü – Bkz. Bereþit 15:13-16.
Yerine getirmek için – Rabenu Behaye bu sözlerin önemli bir vurgu içerdiðini belirtir. Uluslarýn
Ülke’den sürülmesindeki asýl sebep Tanrý’nýn
yeminidir. Kenaan uluslarýnýn kötü tutumlarý
nedeniyle yok oluþu hak ettikleri doðrudur;
ancak Tanrý’nýn Atalar’a verdiði söz nedeniyle,
eðer günahkâr olmasalardý bile artýk bu Ülke’de
yaþamalarý mümkün olmayacaktý. Tora onlarýn
kötülüðünü de bir sebep olarak vererek mevcut
durumu vurgulamaktadýr. Ama eðer bu denli
günahkâr olmasalardý, Her Þeyin Sahibi olan
Tanrý onlara baþka bir bölge verecek ve onlarý
yok edilmeyi gerektirecek þekilde dýþlamayacaktý.
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Tanrýn Aþem onlarý önünden defettiðinde, içinden “Tanrý bu Ülke’yi miras almam için
beni [buraya] erdemim nedeniyle getirdi” diye düþünme. [Zira] Tanrý bu uluslarý, kötülükleri nedeniyle senin önünden sürüyor.
5
[Ancak senin kendi] Erdeminden ya da kalbinin dürüstlüðünden deðil gelip onlarýn
ülkesini miras alman. Daha ziyade Tanrý bu uluslarý, kötülükleri nedeniyle senin önünden
sürüyor ve Tanrý’nýn, atalarýna – Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a – yemin etmiþ olduðu
sözü yerine getirmek için [burayý sana veriyor].
büyük ve güçlü uluslar olduðunu, ayrýca devler
soyunun bulunduðunu söylemiþti. Dolayýsýyla
anlam “büyük ve güçlü uluslarý imha edecek,
devleri sindirecek” þeklinde olabilir. Böylece
devler soyu, tüm cüsseleri ve olaðanüstü güçlerine raðmen, diðer halklardan bile daha çok
sinecek, savaþa bile çýkmadan daðlara ve maðaralara çekilecektir (a.k.). Baþka bir alternatife
göre ilki, ikincisinin sebebidir: “Onlarý imha edeceðine dair kesin bir karar verdiði için, onlarý
senin önünde sindirecek. Onlardan büyük güçlerini alacak ve sen onlarý kolayca maðlup edeceksin” (Hirsch).
Hýzla yok edeceksin – “Onlarla yapacaðýnýz her
muharebede zaferi büyük bir hýzla elde edeceksiniz. Surlara uzun süreli kuþatmalar kurup
toprak rampalar yapmanýza bile gerek kalmayacak. Ama onlarý Ülke’nin tümünden bir kerede
atamayacaksýnýz ki vahþi hayvanlar size dert
olmasýn (7:22)” (Raþbam).
4-5. Bu uluslarý, kötülükleri nedeniyle… –
Tam çeviriyle “Bu uluslarýn kötülükleri nedeniyle
Tanrý onlarý önünden sürüyor”.
Moþe daha önce Bene-Yisrael’e, baþarýlarýný
kendi fiziksel güçlerine baðlamamalarý gerektiðini
söylemiþti. Þimdi ise bir adým ilerlemektedir:
Belirleyici faktör fiziksel güç deðilse, o zaman
belki de halkýn büyük erdemi ya da Kenaan uluslarýnýn kötülüðüdür? Moþe þimdi bu iki noktaya
temas edecektir. Pasuklarýn anlamý konusunda
Raþi ve Ramban farklý görüþtedirler.
Çevirimiz Ramban’ýn açýklamasýný takip etmektedir. Buna göre Moþe önce p. 4’te “Tanrý’nýn
sana tüm bu iyilikleri erdemin nedeniyle yaptýðýný
düþünme; zira bunu yapmasýnýn tek sebebi o
uluslarýn kötülüðüdür” demektedir. Ancak bu
verdiði sebep, sadece o uluslarýn Ülke’den neden
sürüldüklerini açýklamaktayken, buranýn neden
özellikle Bene-Yisrael’e verildiðine ise bir açýklýk
getirmemektedir. Bu nedenle Moþe p. 5’te tekrar
vurgu yapmaktadýr: “Senin erdeminden ya da
kalbinin dürüstlüðünden deðil. O uluslar kendi
kötülüklerinden dolayý yok olacaklar, ama senin

burayý almanýn sebebi Tanrý’nýn atalarýna etmiþ
olduðu yemindir.”
Raþi ise pasuðu farklý açýklar: “Tanrýn Aþem onlarý
önünden defettiðinde, içinden ‘Tanrý bu Ülke’yi
miras almam için beni [buraya] erdemim nedeniyle
getirdi ve bu uluslarýn kötülüðü nedeniyle Tanrý
onlarý senin önünden sürüyor’ deme” (p. 4). Buna
göre halk, Tanrý’nýn Ülke’yi onlara vermesi
hakkýnda iki etken olduðu kanýsý taþýyacaktýr:
Yisrael’in kendi erdemi burayý ele geçirmelerini,
yerel halkýn kötülüðü de onlarýn buradan
sürülmesini saðlamýþtýr. Sýradaki pasukta ise
Moþe, Ülke’yi almalarýnda gerçekten de iki etken
olduðunu, ama halkýn bunlarýn sadece birini
doðru tahmin ettiðini söylemektedir: Gerçekten
de yerel halkýn kötülüðü onlarýn sürülmesinin
sebebidir. Ancak diðer etken Bene-Yisrael’in
erdemi deðil, Tanrý’nýn Atalar’a verdiði sözdür
(Gur Arye). Mizrahi ve Sifte Hahamim’e göre
Raþi’nin söylemek istediði biraz farklýdýr:
“Erdemin bir etken deðil. Tek etken onlarýn
kötülüðüdür ve bu, onlarýn Ülke’den sürülmesine
neden oluyor. Senin burayý almanýn sebebi ise
basit. Onlarýn buradaki haklarýný kaybetmesi
sonucunda Ülke sahipsiz kalýyor ve sen buraya
gelen ilk ulus olduðun için buranýn sahibi
oluyorsun.”
Alternatif olarak: “Bu uluslarý doðal olmayan
þekilde yenilgiye uðrattýðýný ve bunun Tanrý’nýn
iþi olduðunu gördüðünde yanýlýp da ‘Miras almam
için erdemim nedeniyle getirdi beni ve bu liyakatim nedeniyle Ülke’yi bir an önce ele geçirebilmem için onlarý çabuklukla defetti’ deme. Zira
Tanrý’nýn bu uluslara karþý savaþmasýnýn sebebi
onlarýn kötülüðüdür; senin burayý daha hýzlý ele
geçirmen gibi bir amaç yok. Çünkü gerçekte
Ülke’yi ele geçirmenin sebebi sahip olduðun
liyakat deðil. Sadece Tanrý, seni, bu uluslarýn
kötülüðü nedeniyle hak ettikleri cezayý vermekle,
yani onlarý yok etmekle görevlendirdi. Yine de bu
emri yerine getirmen sayesinde bir liyakatin olacak ve Ülke’yi miras almayý hak edeceksin. Ve
Tanrý tüm bunlarý, atalarýna etmiþ olduðu yemini
yerine getirmek için ayarlýyor” (Sforno).
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ni ve aðýr cezalarý görmenize karþýn bir dahaki
sefere yine O’nu kýzdýracak þekilde davrandýnýz”
(Sforno).
Moþe hem “yap” þeklinde bir emir, hem de
“yapma” dilli bir yasak vermiþtir (Daat Mikra; krþ.
25:17 ve 25:19). Buradaki “unutma” emri,
insanýn bir þeyi zihninde sürekli tutmasý gerektiðini zaten belirtmektedir. Dolayýsýyla “hatýrla”
emriyle kastedilen, zihinde tutulan o bilginin
aðýzla da dile getirilmesi, zikredilmesidir (Torat
Koanim, Behukotay 26:3): “[Dudaklarýnla telaffuz
ederek] Hatýrla ki unutmayasýn.” Bu doðrultuda
pasuk, halkýn çölde Tanrý’yý hiddetlendirmesinin
sürekli olarak aðýzla dile getirilme suretiyle hatýrlanmasýný emretmektedir. Söz konusu emir, her
Yahudi’nin her gün aðzýyla telaffuz ederek hatýrlamasý gereken þeylerden birinin de bu olduðunu
belirtir.
œ Eser Zehirot.
Bir Yahudi her gün, toplam on konuyu hatýrlamalý ve onlarý aðzýyla dile getirmelidir. Bunlar
“Eser Zehirot – On Hatýra” olarak adlandýrýlýr ve
birçok dua kitabýnda, sabah duasýnýn sonrasýnda
bir paragraf olarak yer alýr. Söz konusu liste
þöyledir:
[1] Mýsýr Çýkýþý (Þemot 13:3) [Bu, Þema’nýn son
paragrafý söylendiðinde yapýlýr (bkz. Bamidbar
15:41).
[2] Þabat (Þemot 20:8).
[3] Man (Devarim 8:2-3).
[4] Amalek’in saldýrýsý (Devarim 25:17-19).
[5] Sinay’da Tora’nýn veriliþi (Devarim 4:9-10).
[6] Atalarýmýzýn çölde Tanrý’yý hiddetlendirmeleri (bu pasuk).
[7] Balak ve Bilam’ýn atalarýmýza yapmayý tasarladýklarý kötülük – [bunu,] Tanrý’nýn, [bu olaylar
boyunca Sert Yargýsýný hiç iþletmeyip Bilam’ýn
beddualarýný etkisiz kýlarak gösterdiði] dürüst-

lüðünü bilmek için [hatýrlamak gerekir] (bkz.
Miha 6:5).
[8] Miryam’ýn baþýna gelen [tsaraat cezasý]
(Devarim 24:9).
[9] “Tanrýn Aþem’i hatýrla, çünkü … sana servet
edinecek kuvveti veren O’dur” mitsvasý (Devarim
8:18).
[10] Yeruþalayim’in hatýrlanmasý [hýzla ve
günümüzde tekrar inþa edilip kurulsun] (bkz.
Teilim 137:5-6).
Tanrý’ya karþý [hep] asice davrandýnýz – Tam
çeviriyle “Tanrý ile [olduðunuz süre boyunca hep]
asi oldunuz”. Bu sözler iki yönlüdür. Olumsuz yön:
“Hiçbir zaman her yönden bütünlük içinde ‘Tanrý
ile’ olmadýnýz. Tanrý’nýn Ýsteði’ne aykýrý olan bir
yönünüz hiç eksik olmadý.” Olumlu yön: “Hep
Tanrý ile oldunuz. Hatta asi tavýr içinde
olduðunuz zamanlarda bile Tanrý’ya tamamen
sýrtýnýzý dönmediniz.” Kýsacasý “Tanrý ile iken bile
asiydiniz ve asiyken bile Tanrý ile idiniz” (Hirsch).
Tam bir ebeveyn-þýmarýk ve yaramaz evlat iliþkisi
gibi.
8. [Henüz] – “Ulusal hedefinizin temel taþý daha
henüz yerleþtirilmiþken” (Hirsch).
Horev’de – Yani “Sinay’da”. “Dik baþlý olmanýn
ne kadar kötü bir þey olduðunu Horev’de
gördünüz. Zira Tanrý sizi sýrf dik baþlý oluþunuz
nedeniyle yok etmeye hazýrdý (bkz. p.13). Dik
baþlýlýk berbat bir þeydir, zira insanýn teþuva
yapma ümidini sýfýrlar” (Sforno).
Öfkelenmiþti – Ýbranice Vayitanaf. Buradaki
Anaf kökü, kiþinin kendisine, bir baþkasýna karþý
bilinçli ve kontrollü bir þekilde öfkelenme izni
vermesini belirtir. Bu nedenle bu fiil genel olarak
bir ceza verilmeden önce kullanýlýr ve böylece söz
konusu cezanýn anlýk bir öfke patlamasýnýn deðil,
mantýklý bir yargýnýn sonucu olduðunu vurgular
(Hirsch; krþ. 1.37, 4:21 ve p. 20).
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[Sonuç olarak] Bilmelisin ki Tanrýn Aþem bu iyi Ülke’yi sana onu miras edinmen için
erdemin sebebiyle veriyor deðil; zira [iþin gerçeði,] dik baþlý bir halksýn sen.
7
[Örneðin] Tanrýn Aþem’i çölde hiddetlendirdiðini hatýrla [ve hiç] unutma. Mýsýr
Ülkesi’nden çýktýðýn o günden bu yere geliþinize kadar Tanrý’ya karþý [hep] asice
davrandýnýz.
8
[Henüz] Horev’de[yken bile] hiddetlendirmiþtiniz Tanrý’yý! Tanrý size karþý, sizi imha
etme [raddesinde] öfkelenmiþti
6. Dik baþlý bir halksýn sen – “Ve bu,
‘erdemlilik’ þartý ile tezat teþkil eden bir özelliktir” (Hirsch).
Tam çeviriyle “sert enseli”. Yani “sert ensesi
nedeniyle baþý eðilmeyen”. Kýsacasý, “Ýnatçý bir
halksýn sen. Ve inatçý birinde erdem ve kalp
dürüstlüðü bulmak mümkün deðildir. Zira inatçý
kiþi sadece kendi düþüncesi doðrultusunda sabit
fikirlerle hareket eden kiþidir. Bir uzman ona
düþüncesinin onu kayba sevkedeceðini bildirip
çok açýk kanýtlar getirse bile o bildiðini okur.
Ensesi sert olduðu için uzmanýn ne dediðini dinlemek için yüzünü ona çevirmez bile. Boynu
demir gibi serttir ve saða ya da sola dönmez, her
zaman olduðu gibi kafasýnýn dikine gider” (Sforno).
7. [Örneðin] – Moþe, veda konuþmasýnýn
merkezî kýsmý olan mitsvalarýn tekrarý ve detaylarýna, ayrýca gelecek hakkýndaki kehanetlerine
geçmeden önce, On Emir verildikten sonra
halkýn iþlemiþ olduðu bazý günahlarý sýralamakta
(Ramban), önceki sözleri doðrultusunda, halkýn
gerçekten de yeterli erdem düzeyine eriþmiþ
olmadýðýný kanýtlamak için geçmiþ olaylara yönelik bir tarama yapýp örnekler getirmektedir
(Sforno). Ayrýca geçmiþteki bu olaylardan alacaklarý dersler, Moþe’nin konuþmasýnda
deðineceði ulusal sorumluluklarý hafife almamalarý için, halka rehber olacaktýr.
Merkezi örnek Altýn Buzaðý günahý olduðu için
Moþe burada onun üzerinde geniþçe durmakta,
diðer olaylarýn bazýlarýný ise sadece kýsaca zikretmektedir. Moþe’nin getirdiði örnekler, Atalar’ýn
liyakati sayesinde ele geçirmek üzere olduklarý bu
topraklarda, sýrtlarýný bu liyakate yaslamayý
sürdürüp kendilerini ahlaki bir rahatlýk ve umursamazlýða býrakma lükslerinin olmadýðýný kanýtlar
niteliktedir. Tanrý’nýn Atalar’a soylarýnýn büyük
bir ulus haline geleceðine dair yemin ettiði
doðrudur; ama bunun ne zaman ve hangi nesille
gerçekleþeceðini söylememiþtir Tanrý. Dolayýsýyla,
Tanrý’ya sadýk kalan sadece bir kiþi kalacak þekilde bir neslin tümü yok olmayý hak etse bile,
Atalar’a edilen yemin yine de gerçekleþecektir.

Tanrý’nýn planýndaki rolleri son derece önemli
olan bireyler ya da gruplar vardýr. Ancak bunlar
bile, Tanrý’nýn planýnýn tamamen kendilerine
baðlý olduðunu, Tanrý’nýn onlarsýz yapamayacaðýný, dolayýsýyla günah iþleseler bile Tanrý’nýn
bunu görmezden geleceðini düþünmemelidir.
Tanrý’nýn “Yakýnlarýmla kutsanacaðým” (Vayikra
10:3) þeklindeki sözleri, bireyler için doðru
olduðu kadar, halkýn geneli için de doðrudur.
Tanrý’nýn planý hedefine doðru sürekli olarak ilerlemektedir ve bu süreç içinde her dönemdeki
önemli kiþi ve nesilleri geride býrakmaktadýr –
bunlar ne kadar önemli olurlarsa olsunlar. Aaron
da kendi döneminde daða çýkýp atalarýna
katýlmýþ, ama aþaðýda kamp yapan halk hedefe
doðru yolculuðuna devam etmiþtir (bkz. 10:6-7).
Moþe de halka bunu hatýrlattýðý zaman, ayný
þeyin çok yakýnda kendisi için de doðru olacaðýný
aklýndan geçirmiþ olmalýdýr. Moþe’nin ölümü de,
gelecekteki tüm önemli kiþilere yönelik bir ikaz
içermektedir: “Unutmayýn; Moþe bile, Tanrý’nýn
planýnýn hedefine ulaþmasýnda vazgeçilmez deðildi.” Moþe de uçurumun tepesinde ölüp gömülecek, halk ise yoluna devam edecektir (Hirsch).
Çölde – “Horev’den ayrýldýktan sonra” (Ýbn Ezra).
Hiddetlendirdiðini – Ýbranice Katsaf kökü. Bu,
“Ketsef – Köpük” sözcüðünün de köküdür ve hiddetten köpürme anlamý verir. Ýbranice’de öfkeyi
belirten çok sayýda kök vardýr ve hepsi, ya
Türkçe’deki “kýzma” sözcüðünde olduðu gibi aþýrý
ýsý ya da taþma, kabarma gibi anlamlar içerir. Her
birinin tanýmladýðý öfke düzeyi farklýdýr; ancak
biz çevirimizde bunlar arasýnda belirgin bir ayrým
yapmadýk ve öfkelenmek, kýzmak, hiddetlenmek
fiillerini karýþýk bir þekilde kullandýk. [Tanrý söz
konusu olduðunda bu ve benzeri fiillerin hepsinin
“durumu insani dille nitelemek” þeklinde olduðu,
çalýþmamýzýn çeþitli yerlerinde belirtilmiþti.]
Hatýrla [ve hiç] unutma – “Dik baþlý bir halk
olduðunuzun kanýtý da iþte defalarca Tanrý’yý hiddetlendirecek davranýþlarda bulunmuþ olmanýz.
Týpký ‘kusmuðuna dönen köpek gibi’ (bkz. Miþle
26:11) siz de her seferinde Tanrý’nýn sert tepkisi-
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Tora), yazýya geçirilene (Yazýlý Tora) göre çok
daha fazlasýný içermekteydi. Yazýya geçirilen
kýsýmdaki son derece özlü formülasyon, sözlü
olarak öðretilenlerin büyük zenginliði hakkýnda
sadece ipucu niteliðindedir (Hirsch).
Tanrý, Moþe’ye sadece Yazýlý ve Sözlü Tora’yý
ayrýntýlarý ve uygulama detaylarýyla birlikte
vermekle kalmamýþ, ona ayný zamanda, gelecekte Hahamlar’ýn koyacaklarý ek kanunlarý bile
göstermiþtir. Bu, pasukta “sözlerinin tümünün benzeri” ifadesiyle ima edilmektedir. Baþka bir
deyiþle, gelecekte Tora’nýn geleneksel yöntemlerle kurala uygun þekilde türetilecek olan tüm ek
kanunlar da Moþe’ye verilen kurallarla denk
deðerdedir. Bunun yanýnda pasuk “yazýlý” kanunlardan bahsettiðine göre, gelecekte eklenecek
yazýlý bir metnin de olacaðý ima edilmektedir. Bu
yeni metin, Purim olaylarý sýrasýnda Mordehay ve
Ester tarafýndan Ruah Akodeþ ile yazýlan Megilat
Ester’dir (Talmud – Megila 19b).
11. Bitiminde – Ýbranice Mikets. Krþ. Bereþit
41:1.
12-14. Bu pasuklarda söylenenler, Þemot 32:7-

10’da söylenenlerin serbest bir tekrarý niteliðindedir.
12. Kendilerine dökme [bir put] yaptýlar –
Önceki pasuktan anlaþýldýðý üzere, halk, Altýn
Buzaðý’yý, Tanrý’nýn Moþe’ye On Emir levhalarýný
verdiði gün yapmýþtýr (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye).
13. Bu halký gördüm – Ya da “Bu halk[ýn gerçek
niteliði] Huzurum’da açýktýr” (Targum Onkelos).
14. Býrak Beni – Tam çeviriyle “gevþe Ben’den”.
“Önümde yalvarmayý býrak” (Targum Onkelos);
“duaný kes” (Saadya Gaon). Ancak krþ. Þemot
32:10 açk.
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taþ levhalarý, Tanrý’nýn sizinle yapmýþ olduðu antlaþmanýn levhalarýný almak üzere
daða çýktýðýmda. [O zaman] Daðda kýrk gün ve kýrk gece kaldým, ekmek yemedim, su
içmedim.
10
Tanrý bana Tanrý’nýn Parmaðý ile yazýlý olan iki taþ levhayý verdi; üzerlerinde de
Tanrý’nýn sizinle [büyük] toplanma gününde ateþin içinden konuþtuðu sözlerin tümünün
aynýsý [yazýlýydý].
11
Tanrý bu iki taþ levhayý – antlaþma levhalarýný – bana kýrk gün ve kýrk gecenin bitiminde vermiþti.
12
[O zaman] Tanrý bana “Kalk, çabuk buradan in” dedi, “çünkü Mýsýr’dan çýkarmýþ
olduðun halkýn yozlaþtý. Onlara emretmiþ olduðum yoldan çabuk saptýlar; kendilerine
dökme [bir put] yaptýlar”.
13
Tanrý bana [ayrýca þöyle] demiþti: “Bu halký gördüm; dik baþlý [bir halk] bu.
14
Býrak Beni, onlarý imha edeyim; isimlerini göklerin altýndan silip seni ondan [daha]
güçlü ve kalabalýk bir ulus haline getireyim.”
9. Taþ levhalarý – On Emir levhalarýnýn taþtan
mamul olduðu Tora’da birkaç kez vurgulanmaktadýr. Tora’nýn sözleri taþa hakkedilmiþtir. Bu
onlarýn kesin ve deðiþmez oluþunu simgeler
(Hirsch).
Kýrk gün ve kýrk gece – Bkz. Þemot 24:18.
Kaldým – Tam çeviriyle “oturdum”. Talmud
(Megila 21a) biraz ileride (10:10) Moþe’nin
daðda “ayakta durduðunu” söylemesiyle buradaki
“oturdum” sözcüðünü karþýlaþtýrýr. Tezat içinde
görünen iki fiil için þu olasý açýklamalar verilir:
[1] Moþe ayakta dururken öðrenir, öðrendiklerini
tekrarladýðýnda da otururdu. [2] Ne otururdu ne
de ayakta dururdu; ikisi arasýnda yarý-çömelmiþ
bir haldeydi. [3] Buradaki “oturma” fiiliyle, “bir
yerde kalma; orada bir süre bulunma” anlamý
kastedilmektedir (krþ. 1:46). [4] Moþe kolay
konularý ayakta, zor konularý ise oturarak
öðrenirdi. Çevirimiz, bunlar içinde Raþi’nin seçip
açýklamasýnda getirdiði [3] numaralý görüþü
takip etmektedir.
Ekmek yemedim, su içmedim – “Oruç tuttum.”
Moþe, normal bir insanýn yapamayacaðý bir þey
yapmýþtýr. Söz konusu ortam o kadar yüce ve
manevidir ki Moþe’nin fiziksel doðasý etkisiz
kalmýþtýr. Bu süre boyunca Tanrý, Moþe’yi manevi
besinle beslemiþtir. Bu da insanýn ekmekle deðil
Tanrý’nýn Sözü’yle yaþadýðýný gösteren bir baþka
örnektir.
10. Tanrý’ný Parmaðý – Bkz. Þemot 31:18.
Teilim’de gökler için “Parmaklarýnýn ürünü”
(Teilim 8:4) denmektedir. Baþka bir yerde ise

“Aþem’in Sözü’yle yapýldý gökler” (Teilim 33:6)
sözlerini okumaktayýz. Dolayýsýyla “Tanrý’nýn
Parmaðý”, “Tanrý’nýn Sözü” için, insani dilde
yapýlan bir benzetmedir. Tanrý’nýn Sözü de
“Tanrý’nýn Ýsteði”ni belirtir (More Anevohim
1:66). Hahamlarýmýz, On Emir levhalarýnýn ve
üzerlerindeki mucizevi yazýnýn Yaratýlýþ’ý takip
eden ilk Þabat’ýn hemen öncesinde yaratýldýðýný
öðretirler (Miþna – Pirke Avot 5:8).
Levhayý – Tam çeviriyle “levhalarý”. Türkçe’den
farklý olarak, Ýbranice’de sayý sýfatý içeren tamlamalarda isim çoðul olarak yazýlýr. [Açýklamalarda
önem taþýdýðý için bazý istisnalar haricinde]
Çevirimizi Türkçe dilbilgisine uygun yapmaya
gayret ettiðimizden sözcüðü tekil olarak çevirdik.
Öte yandan Ýbranice Luhot olan sözcük, bu ve
önceki pasuklarda bir Vav harfi eksik halde
yazýlýdýr ve bu haliyle tekil olarak Luhat þeklinde
okunabilir. Tora bu nüansla, iki On Emir levhasýnýn, sadece tekmiþ gibi týpatýp ayný ölçülerde
olduðunu belirtmektedir (Midraþ – Tanhuma 10;
Raþi; ayrýca bkz. Þemot 31:18 açk.).
[Büyük] Toplanma gününde – Tora’nýn verildiði ve Moþe tarafýndan bir araya toplanan
halkýn (bkz. 4:10), arada Moþe’nin aracýlýðý bile
olmaksýzýn doðrudan Tanrý’nýn Sesi’ni duyduðu o
büyük toplanma gününde.
Konuþtuðu sözlerin tümünün aynýsý – Çevirimiz pasuðun basit anlamýna göredir. Ancak tam
çeviri “konuþtuðu sözlerin tümü gibi / tümünün
benzeri” þeklindedir. Henüz Tora’nýn veriliþinin
en baþýndan itibaren, Tanrý, Sözü’nü söyleyip
yazýya geçirdiði zaman, söylenen bu Söz (Sözlü

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 36

198 Ekev

15
16

17
18

Moþe’nin levhalarý kýrdýðý tarih 17 Tamuz – yani
Þiva Asar BeTamuz – 2448’dir.
œ Þiva Asar BeTamuz. Miþna (Taanit 4:6) tarihin farklý zamanlarýnda 17 Tamuz tarihinde beþ
kederli olayýn meydana geldiðini kaydeder: [1]
Moþe, On Emir levhalarýný kýrdý. [2] I. Bet-Amikdaþ
döneminde, Tamid-korbaný düþman kuþatmasýndan kaynaklanan imkânsýzlýklar nedeniyle bir
daha yapýlamadý. [3] II. Bet-Amikdaþ döneminde
Yeruþalayim surlarý düþtü. [4] Büyük isyanýn
öncesinde Romalý kumandan Apostemos bir
Sefer-Tora’yý alenen yaktý. [5] [Bazý kaynaklara
göre I. Bet-Amikdaþ döneminde Yeuda kralý
Menaþe, bazýlarýna göre de II. Bet-Amikdaþ döneminde Apostemos tarafýndan] Bet-Amikdaþ’a put
yerleþtirildi. Bu kederli olaylar nedeniyle 17
Tamuz tarihi bir oruç günüdür. Þiva Asar
BeTamuz, ayný zamanda, Tiþa BeAv ile sona eren
üç kederli haftanýn baþlangýcýný iþaretler (bkz.
Bamidbar 14:1 açk.). Bu oruçlar ve aralarýndaki
üç haftalýk dönemle ilgili özel kurallar vardýr.
Bunlar için bkz. Rabi Nisim Behar, Dini
Uygulama Rehberi s. 251-258.
18. Ýlk seferde olduðu gibi – Tora bu olaylarý
yerinde anlattýðý zaman (Þemot Perek 32-33),
Moþe’nin halk adýna af dilediði duasý için daðda
ne kadar kaldýðý söylenmemiþti. Moþe burada bu
sürenin de ilk seferde olduðu gibi kýrk gün ve kýrk
gece olduðunu belirtmektedir (Raþi; Beer Mayim
Hayim). Baþka bir deyiþle bu sözler, ilk seferle
ikinci sefer arasýndaki benzerliðin kýrk gün-kýrk
gecelik oruçtan ibaret olduðunu belirtmektedir.
Yani anlam “ilk seferde olduðu gibi kendimi yere
attým” þeklinde deðildir; zira ilk seferde Moþe
kendisini dua için yere atmamýþ, daðda “oturmuþtur”
(bkz. p. 9 açk.). Ýkinci seferde ise halkýn günahý
için af ve onarým dilediðinden, dua hareketi olarak

yere kapanmasý uygundur (Hirsch). Bu ikinci dönem
içinde Moþe kýrk gün ve kýrk gece boyunca oruç
tutmuþ ve yüz üstü yere kapalý halde halk için
dua etmiþtir. Bazýlarýna göre Moþe bu ikinci
dönem boyunca tekrar daða çýkýp duasýný orada
yapmýþken, baþka otoriteler Moþe’nin bu süre içinde
kamp dýþýna dikmiþ olduðu çadýrýnda kaldýðý görüþündedir (Pirke DeRabi Eliezer 46:12, Radak o.a.).
Böylelikle üç tane kýrk günlük dönem vardýr:
Ýlkinde Moþe daða çýkýp Tora’yý öðrenmiþtir. Ýkincisinde Altýn Buzaðý günahý için af dilemiþtir.
Üçüncüsünde ikinci On Emir levhalarýný alýp
tekrar Tora’yý öðrenmiþtir. Kronoloji için bkz.
Þemot 33:7-11 açk.
Tora biraz ileride, üçüncü kýrk gün için “ilk günlerde [=ilk kýrk günde] olduðu gibi” sözlerini kullanmakta, bu þekilde ilk ve üçüncü dönem
arasýnda bir paralellik kurmaktadýr. Buna göre
týpký ilk dönemde olduðu gibi, üçüncü dönemde
de Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e yönelik tavrý olumludur. Ancak Moþe’nin dua ettiði ikinci dönem
boyunca Tanrý öfkeli bir tavýr içindedir (Seder
Olam 86; Midraþ – Tanhuma, Ki Tisa 31; Raþi). Bu
pasukta geçen “ilk seferde olduðu gibi” sözleri ise,
belirtildiði gibi sadece “kýrk gün kýrk gecelik” süre
açýsýndan paralellik kurma amacýndadýr (Beer
Mayim Hayim).
O’nu kýzdýracak þekilde – Ya da “O’nu kýzdýrma
amacýyla”. Bu, Altýn Buzaðý günahýnda en baþtan
itibaren halký putperestliðe sevkedip Tanrý’dan
uzaklaþtýrmayý, böylece Tanrý’yý “kýzdýrmayý”
amaçlayan Erev Rav adlý grubun yaptýðýný kastetmektedir. Ancak Moþe, aktif olarak günah
iþledikleri ya da pasif kalarak olayý seyrettikleri
için suça ortak hale gelen halkýn tümünü bu
sözlerle suçlamaktadýr.
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Yüzümü dönüp iki elimin üstünde iki antlaþma levhasý olmak üzere daðdan indim –
ve dað [hâlâ] ateþ içinde yanmaktaydý!
16
Ve gördüm… Ýþte, Tanrýnýz Aþem’e karþý günah iþlemiþ, kendinize dökme bir buzaðý
yapmýþtýnýz. Tanrý’nýn size emretmiþ olduðu yoldan çabuk sapmýþtýnýz.
17
[Bunun üzerine] Ýki levhayý tutup iki elimin üzerinden fýrlattým, onlarý gözlerinizin
önünde paramparça ettim.
18
Ýlk seferde olduðu gibi kýrk gün ve kýrk gece ekmek yemeyip su içmeden, O’nu
kýzdýracak þekilde Tanrý’nýn Gözü’nde kötü olaný yaparak iþlemiþ olduðunuz günahýnýzýn
tümü için Tanrý’nýn önünde kendimi yere attým;
15. Ýki elimin üstünde – Bizzat Tanrý’nýn yaptýðý
ilk levhalar Moþe’nin ellerinin “üstündeydi”.
Onlarý tutmakta deðildi. Tek yaptýðý onlarý el
üstünde taþýmaktý [Buna karþýlýk, Moþe’nin yaptýðý, yani insan iþi olan ikinci On Emir levhalarý
içinse, “[Moþe] daðdan indiðinde iki Tanýklýk
Levhasý Moþe’nin elindeydi” (Þemot 34:29) denmiþtir. Yani onlarý ellerinde tutarak getirmiþtir].
Öte yandan sýradaki pasukta görüldüðü üzere,
Moþe halkýn yaptýðýný gördüðü zaman ilk levhalarý da “tutmuþtur” (s.p.). On Emir levhalarýný
halk bu haldeyken onlara vermenin göreve
ihanet olduðunu görünce levhalarý halka getirme
görevinin otomatik olarak sona erdiði gerçeðini
anlamýþ, kendi inisiyatifi ve kendi kararýyla levhalarý “tutarak”, iki elinin üzerinden fýrlatmýþtýr
(Hirsch).
Daðdan indim – Moþe daðdan inmeden önce
Tanrý’ya halký affetmesi için dua etmiþ, Tanrý da
halka zarar vermemeyi kabul etmiþti (Þemot
32:14). Moþe ancak bundan sonra “yüzünü
dönüp daðdan inmiþti” (Þemot 32:15). Ancak
Moþe konuþmasýnýn bu aþamasýnda söz konusu
duadan çok, halk için yapmak zorunda kaldýðý
diðer þeylere, örneðin On Emir levhalarýný kýrmasýna ve kýrk gün kýrk gece boyunca onlar için
dua etmesine yoðunlaþmaktadýr. Bu yüzden, olaylarýn anlatýmýnýn gidiþatýnda kesinti yapmamak
için yapýlanlarý anlatmaya devam etmiþtir.
Daðdan inmeden önce halkýn yok edilmemesi
yönünde ettiði duanýn içeriðine ise p. 26-29’da
geri dönecektir (Ramban).
Dað [hâlâ] ateþ içinde yanmaktaydý! – Halk,
Altýn Buzaðý’yý Tanrý’nýn mevcudiyetini
simgeleyen (bkz. Þemot 19:18) ateþ hâlâ daðýn
tepesinde belirginken yapmýþtýr. Bu, günahlarýný
daha da aðýr hale getiren bir noktadýr. “Kral henüz
kutlamasýný yaparken” (krþ. Þir Aþirim 1:12, Raþi
o.a.) günah iþlemiþlerdir (Sforno).
16. Gördüm – Midraþ, Moþe’nin ne gördüðünü
açýklar: On Emir levhalarýnýn üzerindeki
mucizevî yazý oradan ayrýlýp yukarý doðru uçmuþtur. Moþe bunu görünce levhalarý tutup kýrmýþtýr
(Daat Zekenim).

Baþka bir açýklamaya göre, Moþe “buzaðýyý” görmüþ ve bu sahne karþýsýnda levhalarý kýrmýþtýr.
Hahamlarýmýz bunu bir misalle açýklarlar: Bir
kral, bir kýzý kendisine eþ olarak alýr ve ona
“Yakýnda sana evlilik sözleþmesini bir yakýnýmla
göndereceðim” der. Kralýn yakýný, evlilik
sözleþmesini kýza getirdiðinde, kýzýn bir baþka
adamla günah iþlediðini görür. Bunun üzerine
[evliliði baþtan itibaren geçersiz kýlmak için]
hemen evlilik sözleþmesini yýrtar ve þöyle der:
“Bari kýz, evli halde zina ettiði için deðil de
bekârken günah iþlemiþ gibi yargýlansýn.” Benzer
þekilde Tanrý Bene-Yisrael’i Kendisi’ne vakfolmuþ
bir halk olarak seçmiþ, bunun belgesi olarak da
On Emir levhalarýný Moþe ile göndermiþtir.
Ancak levhalar onlara ulaþmadan Bene-Yisrael
Altýn Buzaðý günahýna bulaþtýklarý için, Moþe de,
halkýn nispeten daha hafif bir suçtan yargýlanmasýný saðlamak için levhalarý kýrmýþtýr (a.k.).
17. Gözlerinizin önünde – “Gökler’den aldýðým
levhalarý hak etmediðinizi ve Tanrý’nýn antlaþmasýna ihanet ettiðinizi açýkça size göstermek
amacýyla bu levhalarý gözünüzün önünde kýrmaktan çekinmedim” (Daat Mikra).
Paramparça ettim – Bu sözler de Moþe’nin
azarlamasýnýn bir parçasýdýr: “Ýþlenen günah o
kadar aðýrdý ki, sizi buzaðýnýn önünde dans
ederken gördüðümde kendimi tutamadým ve levhalarý kýrdým.” Moþe birazdan ikinci On Emir
levhalarýndan bahsedeceði için, ilk levhalarýn
akýbetini hatýrlatmaktadýr (Ramban). Bir olasýlýk
da Moþe’nin levhalarý halkýn iyiliði için kýrmýþ
olmasýdýr (bkz. ö.a.).
Tanrý halký yok etmeye hazýr ise ve bunu Moþe’ye
de bildirdiyse, Moþe neden buna raðmen levhalarý aþaðýya kadar getirmiþ, ayrýca Tanrý buna
neden izin vermiþtir? Ne de olsa Bene-Yisrael levhalarý almaya layýk durumda deðillerdir! Amaç
Bene-Yisrael’e neyi kaybettiklerini göstermektir.
Zira eðer levhalar Gökler’de kalmýþ olsaydý
halkýn keder ve piþmanlýðý þimdi olduðu kadar
yoðun, yaptýðý teþuva da bu kadar etkili olmayacaktý (Meam Loez).
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“Aaron için de dua etmiþtim” demekle yetinmesi,
bu duanýn kabul edildiðine iþaret eder.
Edilmeseydi, açýk bir þekilde “ama duam kabul
olmadý” derdi. Öte yandan Aaron’un iki oðlu,
Nadav ve Aviu ölmüþtür. Öyleyse dua nasýl kabul
olmuþtur? Raþi açýklar: Moþe’nin duasý yarý yarýya
kabul edilmiþtir. Aaron’un dört oðlundan ikisi
ölmüþ, ama ikisi hayatta kalmýþtýr (Sefer Zikaron;
bkz. Vayikra 10:12 açk.).
Tora’nýn en temel prensiplerinden birine göre,
yetiþkin evlatlar, ebeveynlerinin günahlarý
nedeniyle ölmezler (bkz. 24:16). Bu nedenle,
Nadav ve Aviu’nun, “Aaron’un günahý nedeniyle”
ölmesini anlamak gerekir. Ýþin gerçeði, Nadav ve
Aviu, “kendileri hak ettikleri” için ölmüþlerdir
(bkz. Vayikra Perek 10 açk.). Ancak Tanrý bir
kiþiyi ölümle cezalandýrmadan önce, sadece o
kiþinin þahsýný deðil, tüm yakýnlarýný ve
arkadaþlarýný da hesaba katar ve bu doðrultuda, o
kiþilerin üzülmemesi için ölüm cezasý vermeyebilir. Tanrý, Nadav ve Aviu için de böyle bir hesap
yapmýþtýr. Aaron Altýn Buzaðý olayýna bulaþmýþ
olmasaydý, gerçekten de Tanrý, Aaron’un kederlenmemesi için onlarý hemen öldürmeyecek,
cezayý belki de Aaron’un ölümünün sonrasýna
erteleyecekti. Ancak Aaron’un bu günahtaki
rolü sonucunda Nadav ve Aviu ölmüþlerdir.
Ölümlerinin gerçek sebebi kendi günahlarýdýr;
ama Aaron’un durumu da bunu ertelememiþtir.
Dolayýsýyla bu ölümlerde Aaron’un hatasýnýn
rolü mevcuttur (Pene Amayim).
Her durumda, bu pasuk, Aaron’un Altýn Buzaðý
olayýnda çocuklarýný kaybetmesine neden olacak
kadar aðýr bir günah iþlediðine tanýklýk etmektedir. Bu þaþýrtýcýdýr; zira Aaron’un, yaptýðý her
þeyde Tanrý’nýn Onuruna hareket ettiði, Tanrý
hizmetinde son derece temiz bir kiþilik sahibi
olduðu bilinmektedir. Nitekim Tora, Aaron’u
sadece “yaptýðý” þey nedeniyle sorumlu tutmuþtur, niyeti nedeniyle deðil (bkz. Vayikra 9:3 açk.).
Dahasý, her þeyin sonunda Tanrý, Koen Gadol

olarak bir baþkasýný deðil, Aaron’u seçmiþtir.
Öyleyse Tanrý’nýn Aaron’a yönelik bu “öfkesi”
nasýl anlaþýlabilir? Cevap, Tanrý’nýn tsadiklere
karþý hoþgörüsünün son derece az olmasýnda
yatar. Tanrý, tsadiklerin davranýþlarýnýn en ince
ayrýntýlarýný bile ödün vermeyen bir katýlýkla
yargýlar. Dolayýsýyla her ne kadar Aaron tüm yaptýklarýný sadece Tanrý’nýn Onuru’nu düþünerek
yapmýþsa da, Altýn Buzaðý’yý kendi elleriyle imal
etmesi bir Hilul Aþem niteliðindeydi. Ve her ne
kadar kendisi buzaðýyla günah iþlememiþse de,
kasýtsýz olarak baþkalarýnýn günah iþlemesine yol
açmýþtýr. Bunu Moþe de “Bu halk sana ne yaptý ki,
onun üzerine böyle büyük bir günah getirdin?”
(Þemot 32:21) sözleriyle dile getirmiþtir.
Aaron’un, çocuklarýný kaybetmeyi gerektirecek
düzeydeki günahý budur (Rabenu Behaye).
21. [Dualardan önce] – Moþe daðdan inip manzarayý gördükten sonra, ilk iþ buzaðýyý ortadan
kaldýrmýþ, halký hizaya getirmiþ ve suçlularý cezalandýrmýþtýr. Duasýný ancak bundan sonra yapmýþtýr. Ancak Moþe buna ancak temel mesajýný
verdikten sonra geri dönmektedir. Belki de Moþe
bu kýsa deðinmeyle gelecek nesillere putperestlik
günahýnýn ne kadar aptalca olduðunu göstermek
istemiþtir. Ýþte, günahkârlarýn özel güçler atfettikleri buzaðý, bir insan tarafýndan yakýlmýþ, külleri
öðütülüp bir daha bir araya gelemeyecek þekilde
her yere saçýlmýþtýr (Hirsch).
Yapmýþ olduðunuz günahý – buzaðýyý – Burada
buzaðýnýn kendisi “günah” olarak adlandýrýlmaktadýr (Ýbn Ezra). Peygamber Amos’un da bir putu
“suç” olarak tanýmladýðýný görmekteyiz (Amos 8:14).
Onu iyice dövüp – Yani “buzaðýnýn küllerini
iyice dövüp”. Buradan bir putun nasýl yok
edilmesi gerektiði öðrenilmektedir. Putlar yakýlmalý (7:25), sonra da külleri iyice öðütülüp
rüzgâra savrulmalý ya da denize atýlmalýdýr. Bkz.
Þemot 32:20.
Savurmuþtum – Moþe ayrýca bu suyu halka içirmiþtir. Ama burada bunu söylemek istememiþtir;

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 39

Ekev 201

9:19-21

19

çünkü Tanrý’nýn size karþý hiddetlenmesiyle [ortaya çýkan], sizi imha etme [raddesindeki] öfke ve gazabý nedeniyle dehþete düþmüþtüm. Ama Tanrý beni bu kez de dinledi.
20
Aaron’a karþý da son derece öfkelenmiþti Tanrý; onu yok edecekti. [Bu yüzden] O
dönemde Aaron için de dua ettim.
21
[Söz konusu dualardan önce,] Yapmýþ olduðunuz günahý – buzaðýyý – ise alýp, onu
ateþ içinde yakmýþ, toz gibi incelene kadar onu iyice ezip sürekli öðütmüþ, tozunu da daðdan inen ýrmaða savurmuþtum.
Günahýnýzýn tümü için – Ya da “günahlarýnýzýn
hepsi için”. Altýn Buzaðý olayýnda halkýn farklý
kesimleri farklý düzeylerde günahlar iþlemiþlerdir.
Bunlarýn en aðýrlarý halký putperestliðe sevkedenlerken, yelpazenin geri kalanýný bilinçli bir þekilde
buzaðýya tapanlar, bunu bilinçsiz ve kasýtsýz bir
þekilde yapanlar, hiçbir þey yapmamalarýna raðmen akýllarýndan buzaðýda baðýmsýz bir güç olabileceði düþüncesini geçirenler ve Tanrý’nýn
davasýný savunmak yerine iþlenen bu son derece
aðýr suça seyirci kalanlar oluþturmaktadýr (Hirsch).
Kendimi yere attým – “Dua etmek için yüz üstü
yere kapanmýþtým”. Bkz. Þemot 32:30. Hahamlarýmýz,
Moþe’nin Sinay daðýndaki dualarýndan yola
çýkarak, dualarýn da üç farklý duruþla edilmesi
gerektiðini öðretirler: Oturarak (p. 9), ayakta
durarak (10:10) ve yere kapanarak (bu pasuk)
(Rabenu Behaye). Yere kapanma hareketi BetAmikdaþ’ta yapýlýrdý (bkz. Vayikra 26:1 açk.,
Þekilli taþlar k.b.).
19. Dehþete düþmüþtüm – Ramban önceki ve
bu pasuklarda geçen ifadeleri þöyle açýklar:
“Tanrý bana sizin günah iþlediðinizi söyleyip
aþaðýya inmemi emrettiðinde, hemen aþaðýya
inmemiþ, sizi yok etmemesi için Tanrý’ya dua
etmiþtim ve Tanrý da bu duayý kabul ederek, size
yapmayý tasarladýðý kötülükten vazgeçmiþti (bkz.
Þemot 32:14). Ancak yine de Tanrý’nýn en baþta
dile getirdiði, sizi tamamen imha etme fikrinden
dolayý dehþete kapýlmýþtým ve Tanrý, bu kötülükten vazgeçtiðini söylemiþ olmasýna raðmen, bu
hiddeti yine de hak ettiðinizi biliyordum. Ne de
olsa henüz halk olarak olayýn ciddiyetine tamamen varmýþ ve teþuva yapmýþ deðildiniz.
Dolayýsýyla ilk duamýn, Tanrý’nýn halký bir anda
yok edebilecek olan gazabýný sadece geçici olarak
durdurduðunu düþünüyordum. Bu nedenle,
buzaðýyý yok edip (Þemot 32:20) suçlularý cezalandýrdýktan (Þemot 32:26-28) sonra ikinci bir
kýrk gün-kýrk gecelik dönem boyunca Tanrý’ya
sizi tamamen affetmesi için dua ettim (Þemot
32:31) ve Tanrý, daðdan inmeden hemen önceki
ilk duamda olduðu gibi, bu ikinci kez de duamý
kabul etti. Ayrýca bu ikinci kýrk günlük sürede
Aaron için de dua ettim.”
Moþe’nin geçmiþteki bu olaylarý sýralamasýnýn
temel amacý, halka, tam ve kesin olarak imha

edilmeye mahkûm olmalarýna ramak kaldýðý bilgisini aþýlamaktýr. Bu nedenle halk da, sadece
Atalar’a verilmiþ olan Tanrýsal Söz’e dayanarak
Tanrý’nýn Torasý’na olan yükümlülüklerini unutmamalýdýr (Hirsch).
Bu kez de – Bu sözler, Moþe’nin halk için birkaç
kez dua ettiðini gösterir (Raþbam). Moþe daha
önce de Tanrý’ya Bene-Yisrael’i affetmesi için
etmiþ olduðu dualardan olumlu sonuç almýþtýr.
Örneðin bkz. Þemot 14:15 ve 15:25 (Ýbn Ezra).
Ramban’ýn bu konudaki açýklamasý için bkz. ö.a.
Dinledi – “Duamý kabul etmiþti” (Targum Onkelos).
20. Aaron’a karþý da – Bu bölüm boyunca
Moþe’nin azarlama hedefi halk olduðuna göre,
Moþe’nin burada Aaron’dan bahsetmesi yersiz
görünmektedir. Ne de olsa Tanrý’nýn Aaron’a
olan öfkesi sadece onun iþlediði bireysel yanlýþa
yöneliktir; halkýn günahýna deðil. Ancak Raþi
Moþe’nin bu sözlerinin de aslýnda halka yönelik
azarlamasýnýn bir parçasý olduðunu belirtir; zira
Aaron’u baský altýna alýp onun bu günahý iþlemesine neden olan halktýr (Beer Mayim Hayim;
Miþmeret Akodeþ). Aaron’un hatasý, halkýn
baskýsýna kesin bir dille karþý çýkmaktansa zaman
kazanmayý tercih etmesidir – ki sonunda bu da
iþe yaramamýþtýr.
Tanrý, Bene-Yisrael’in “bir Koenler krallýðý ve kutsal
bir ulus” olacaklarýný belirtmiþtir (Þemot 19:6).
Dolayýsýyla Bene-Yisrael’in uluslar içindeki konumu, Koenler’in Bene-Yisrael’in içindeki konumuyla paraleldir. Ne özelde Koenler ne de
genelde Bene-Yisrael bu konumlarýnýn kendilerini koruyacaðýna güvenebilirler. Aksine, bu özel
konumlarý onlarýn yanlýþlarýndaki sorumluluðu
arttýran bir faktördür (Hirsch).
Onu yok edecekti – Kullanýlan asýl sözcük
“Leaþmid – Ýmha Etmek”tir. Ancak bu fiil, bir bireye yönelik deðil, topluluða yönelik kullanýlýr. Ve
eðer burada olduðu gibi bir birey için kullanýlýyorsa, sadece onun deðil, onun tüm soyunun da
imha edilmesini kasteder (Zoar, Ki Tisa 193a;
Midraþ – Vayikra Raba 7:1; krþ. Amos 2:9).
Dolayýsýyla Tanrý’nýn Aaron’a olan öfkesi, onun
tüm çocuklarýnýn ölümüne yol açacaktý. Moþe bu
yüzden Aaron için de dua etmiþtir. Moþe’nin
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28

pasuklarda söylenenler, Moþe’nin duasýný aktaran
kýsýmla (Þemot 32:11-13) çok açýk paralellikler
içermektedir.
26. [Olayýn baþýnda] – “Tanrý bana günahýnýzdan bahsedip daðdan inmemi emrettiðinde”. Bu
ekleme Ramban’ýn önceki açýklamada deðindiðimiz açýklamasý doðrultusunda yapýlmýþtýr. Bkz.
Þemot 32:11.
Raþi’ye göre ise burada içeriði verilen dua,
Moþe’nin ikinci kýrk gün-kýrk gecelik dönemde
söyledikleridir. Þüphesiz bu süre zarfýnda Moþe
bunun kat kat fazlasýný söylemiþtir. Dolayýsýyla
burada yazýlanlar duanýn ya özüdür ya da son kýsmýdýr (Daat Mikra).
Efendi Aþem – Bkz. 3:24 açk.
Halkýný ve mirasýný mahvetme – “Tüm bu
mucizeleri boþuna mý yaptýn? Sanki BeneYisrael’i seçtiðin zaman da onlarýn gerçek karakterini ve gelecekteki davranýþlarýný bilmiyor muydun? Dünyanýn tüm uluslarý içinden onlarý ve
özellikle onlarý seçerken onlarýn ahlaki ve
manevi düzeylerinin farkýnda deðil miydin? Tüm
bunlarda þüphe yok. Elbette hedeflerin için
onlarý seçmen sýrasýnda onlarýn kalplerinin derin-

liklerindeki düþünceleri de biliyordun. Buna raðmen onlarý seçtiðine göre bunun geçerli sebepleri
var demektir. Öyleyse bu geçerli sebepler onlarýn
bundan sonraki mevcudiyeti için de geçerli deðil
mi?” (Hirsch).
27. Kullarýn için … hatýrla – Moþe, Tanrý’dan
neyi hatýrlamasýný istediðini açýklamamaktadýr.
Ancak bu, duanýn ilk metninden anlaþýlabilir:
“Kullarýn Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna!
Onlara Kendi Adýna yemin ettiðini hatýrýna getir!
Onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yýldýzlarý kadar
çoðaltacak, bahsettiðim bu ülkeyi tümüyle soyunuza
vereceðim ve [burayý] ebediyen miras alacaklar’
demiþtin!” (Þemot 32:13)
Ýnatçýlýðýna – Tam çeviriyle “sertliðine”. Yani
“ensesinin sertliðine” – inatçýlýðýna. Ya da “zor
karakterine”.
Aldýrma – Ýbranice Al Tefen. Tam olarak
“yüzünü dönme”. Yani “bakma; görmezden gel”
(krþ. Targum Yonatan).
28. Bizi çýkarmýþ olduðun ülke[nin sakinleri] –
Mýsýrlýlar.
Çölde öldürmek için çýkardý – Krþ. Þemot
32:12.
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Tavera’da, Masa’da ve Kivrot Ataava’da da Tanrý’yý hiddetlendiren [bir tavýrda] idiniz.
[Yine,] Tanrý sizi Kadeþ Barnea’dan “Çýkýn ve size verdiðim Ülke’yi miras alýn”
diyerek gönderdiðinde de Tanrýnýz Aþem’in Sözü’ne itaatsizlik etmiþ, O’na inanmayýp
Sözü’nü dinlememiþtiniz.
24
Sizi tanýdýðým günden beri Tanrý’ya karþý isyankâr oldunuz!
25
[Daha önce] Kendimi yere attýðým[ý söylediðim] o kýrk gün ve kýrk gece boyunca
kendimi Tanrý’nýn Huzuru’nda yere atmýþtým, çünkü Tanrý sizi imha edeceðini söylemiþti.
26
[Olayýn baþýnda] Tanrý’ya dua edip [þöyle] demiþtim: Ey Efendi Aþem! Büyüklüðünle
kurtardýðýn, Kuvvetli bir El’le Mýsýr’dan çýkardýðýn halkýný ve mirasýný mahvetme!
27
Kullarýn için, Avraam, Yitshak ve Yaakov için hatýrla! Bu halkýn inatçýlýðýna aldýrma
– kötülüðüne ve günahýna da.
28
Bizi çýkarmýþ olduðun ülke[nin sakinleri] “Tanrý’nýn onlarý, [hakkýnda] onlara
konuþmuþ olduðu Ülke’ye getirme kabiliyeti yok. Onlarý da onlara olan nefretinden
[dolayý], çölde öldürmek için çýkardý” diyemesinler.
23

zira bu yaptýðý, kocasýna ihanet ettiðinden þüphelenilen bir kadýnýn geçirildiði iþlemle paraleldir
(bkz. Bamidbar 5:24; bkz. Þemot 32:20 açk.). Bu
nedenle Moþe, her ne kadar halký azarlýyorsa da,
bu konuyu dile getirip halký daha da utandýrmak
istememiþtir (Ramban).
Moþe halka bu suyu içirdikten sonra, halk içinde
günaha karýþmýþ olanlarýn hepsi ölmüþtür. Ama
Aaron bu testten zarar görmeden çýkmýþtýr.
Dolayýsýyla bu iþlem, Aaron’un suçsuzluðunu
ortaya koymaktadýr. Sonuç olarak Aaron’un
çocuklarýný kaybetmesi, bir tsadik olarak kendisinden beklenen çok üst düzey standardý tutturmakta baþarýlý olamamasýnýn bir sonucudur
(Meam Loez).
22. Tavera’da, Masa’da ve Kivrot Ataava’da da
– Bkz. sýrasýyla Bamidbar 11:3, Þemot 17:7 ve
Bamidbar 11:34. “Tanrý’yý öfkelendirmenizin
sonuçlarýný görmüþ olmanýza raðmen çöldeki bu
yerlerde de Tanrý’yý hiddetlendirecek bir tavýr
almaktan geri kalmadýnýz” (Sforno).
Masa’daki olay, Tavera’dakinden önce gerçekleþmiþ olmasýna raðmen sýra ters verilmiþtir. Bir
olasýlýða göre sebep, iki olay arasýndaki benzerliktir. Masa’da halk Tanrý’yý su verip veremeyeceði
konusunda sýnamýþtý. Tavera’da da benzer bir
sýnavý et konusunda yapmýþlardý. Ancak
Tavera’ya öncelik verilmiþtir; zira orada Tanrýsal
bir ateþ suçlularý yakmýþken, Masa’da halka bir
ceza verilmemiþtir. Bazý görüþlere göre ise
Masa’daki olayýn hemen ardýndan Amalek’in
saldýrýsýnýn gerçekleþmesi bir cezadýr. Bu durumda Tavera’daki ceza daha aðýr olduðu için önce o
söylenmiþ, Tavera’dakine benzer bir olaya sahne
olduðu için Masa ile devam edilmiþ, kronolojik
olarak en son olayýn gerçekleþtiði Kivrot Ataava
da en sona konmuþtur (Ýbn Ezra).

23. Kadeþ Barnea’dan – Casuslarýn gönderildiði
sýrada kampýn bulunduðu yer; bkz. Bamidbar
13:26. Ayrýca 1:19.
Çýkýn … miras alýn – Bkz. 1:21.
Ýtaatsizlik etmiþ – (bkz. 1:26), “O’na inanmayýp”
(1:32), “Sözü’nü dinlememiþtiniz” (1:28).
O’na inanmayýp Sözü’nü dinlememiþtiniz – “O’na
kalpten inanmamýþ, Sözü’nü de yerine getirmemiþtiniz” (Ýbn Ezra).
24. Sizi tanýdýðým günden beri – Moþe bu sözleriyle halkýn Tora’nýn veriliþinden önceki
þikâyetlerine gönderme yapmaktadýr (Ramban).
Alternatif olarak bu, Moþe’nin geçmiþteki
günahlara deðindiði bu genel taramayý kapatan
bir ifadedir (Hirsch).
25. [Daha önce] Kendimi yere attýðým[ý
söylediðim] – Baþka bir deyiþle bu, yeni bir kýrk
gün-kýrk gece deðil, p. 18’de bahsi geçen kýrk
gün-kýrk gecedir. Moþe sýradaki pasuklarda o süre
içinde ettiði duada söylediklerini aktaracaðý için
giriþ olarak tekrar o dönemden bahsetmektedir
(Raþi; krþ. Ýbn Ezra). Baþka bir sebep ise, bu
duasýndan ilk bahsettiðinde neden dua ettiðini de
açýklamýþ olmasýdýr: “çünkü… dehþete düþmüþtüm”
(p. 19). Bu açýklamayla konu saptýðý için Moþe
þimdi oraya geri dönmektedir (Daat Mikra).
Ramban’a göre ise kýrk gün-kýrk gece süren
duaya sadece bu pasukta deðinilmektedir. Bu son
derece uzun bir dua olduðu için onunla ilgili
hiçbir þey yazýlmýþ deðildir. Sýradaki pasuklarda
(p. 26-29) söylenen sözler ise, Moþe’nin, Tanrý
kendisine Altýn Buzaðý’dan ilk bahsettiðinde,
henüz daðdan inmeden önce, halkýn imha
edilmemesi yönünde yakarýrken söyledikleridir.
Nitekim sözcükler tamamen ayný olmasa da bu
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çadýrýnýn altýna böyle bir maden yerleþtirmiþ,
Moþe de levhalarý oradan yontmuþtur (Daat Zekenim).
Baþtakiler gibi – Tam çeviriyle “ilkleri gibi”. Ancak
bu sadece þekil ve madde açýsýndan aynýdýr. Ama
arada önemli bir fark vardýr. Ýlk On Emir levhalarýný Tanrý yapmýþken (bkz. Þemot 32:16),
ikincisini Moþe þahsen oymak durumunda
kalmýþtýr. Moþe iþte bu noktaya iþaret etmektedir:
“Tüm duama raðmen, tamir kusursuz olamadý.
Zira Tanrý’nýn iþi olan ilk On Emir levhalarýna
karþýn, ikinci levhalarý ben þahsen yontmak durumunda kaldým” (Sforno). Yine de ikinci levhalardaki yazý da ilkindekiler gibi Tanrý’nýn Parmaðý ile
yazýlmýþtýr (bkz. s.p.). Bir kaynaða göre ikinci levhalarýn hammaddesi, ilk levhalarýnkine göre
daha deðerliydi. Tanrý bu þekilde, ilk levhalarý
kýrmýþ olan Moþe’ye, onu bu konuda hiç sorumlu
tutmadýðý, aksine bunun tamamen haklý bir
hareket olduðu mesajýný vermiþtir (Meam Loez).
Ýki taþ levha … ahþap bir sandýk – Tanrý’nýn
emri önce levhalarý yontmak, sonra da sandýðý
yapmak þeklindedir. Ama Moþe, “levhalarý
getirdikten sonra sandýðý yapana kadar levhalarý
nerede tutacaðým?” düþüncesiyle, önce sandýðý
yapmýþ, levhalarý ise sonra yontmuþtur (Midraþ –
Tanhuma 10; Raþi; bkz. p. 3). Bu Tanrý’nýn
emrinin ihlali anlamýna gelmekte deðildir; zira
Tanrý’nýn niyeti sýralamanýn mutlaka bu þekilde
olmasý deðildir. Tanrý levhalarla ilgili emri önce
vermiþtir, zira levhalar esastýr; sandýk ise sadece
levhalarýn koyulacaðý bir koruma kabýdýr (Gur
Arye). Benzer þekilde Miþkan’ýn inþasýyla ilgili
emirde önce eþyalardan bahsedilmiþ, yapýnýn
kendisi ise sonra söylenmiþ olmasýna raðmen,
Betsalel önce yapýyý sonra eþyalarý yapmýþtýr. Bu
konuda kendisine Moþe’yi örnek almýþ olabilir
(Daat Mikra; bkz. Þemot Perek 37 açk.).
Bu sandýðýn niteliði hakkýnda görüþ ayrýlýðý söz
konusudur. Bazýlarýna göre bu, Betsalel’in yapmýþ
olduðu Aron Aberit’tir (Þemot 25:10 v.d.) [ve her
ne kadar burada Moþe “yaptým” diyorsa da,
bunun anlamý “yaptýrdým” þeklindedir; zira Tora’da
böyle kullaným örnekleri çoktur (ör. bkz.
Bamidbar 8:12 açk.)]. Baþkalarýna göre ise farklý
bir sandýktan bahsedilmektedir.

Raþi’ye göre bu, Betsalel’in yaptýðýndan farklý
baþka bir sandýktýr. Raþi bu görüþünü þöyle kanýtlar: Halk Miþkan’la ilgili emri Yom Kipur’un ertesi
gününde almýþ (bkz. Þemot 35:1, 35:4 v.d.), çalýþmalara da ondan sonra baþlanmýþtýr. Ýnþaat
sýrasýnda da Betsalel önce yapýyý hazýrlamýþ
(36:8-38), Aron’u ise daha sonra yapmýþtýr (37:19) (bkz. Þemot Perek 37 açk.). Oysa þimdi Moþe,
yapmasý emredilen sandýðý, Yom Kipur’dan kýrk
gün önce hazýrlamýþ olduðunu söylemektedir.
Dolayýsýyla bu yaptýðý, Aron Aberit olamaz ve
baþka bir sandýktýr. Moþe sandýða daha sonra
aldýðý ikinci On Emir levhalarýný da koymuþ ve
bunlar, Betsalel Aron Aberit’i yapana kadar burada birlikte kalmýþtýr (Bamidbar 10:33, Mizrahi
o.a.). Aron tamamlandýktan sonra da saðlam levhalar buraya yerleþtirilmiþ, kýrýk levhalar ise
Moþe’nin yaptýðý bu sandýkta kalmýþtýr. Raþi, bu
sandýðýn orduyla beraber savaþlara götürüldüðünü
ve içinde kýrýk ilk On Emir levhalarýnýn bulunduðunu belirtir (bkz. Bamidbar 31:6 açk., Kutsal
eþyalar k.b.). Betsalel’in yaptýðý Aron Aberit ise,
Tanrý’nýn Yeoþua zamanýnda açýkça emrettiði
istisnalar haricinde savaþa götürülmezdi. Koen
Gadol Eli’nin döneminde bu bir kez yetkisiz
olarak yapýlmýþ, buna karþýlýk halk cezalandýrýlmýþ ve savaþta Aron Aberit Peliþtiler’in
eline geçip yedi ay onlarýn elinde kalmýþtýr
[Ayrýca Eli’nin oðullarý savaþta, kendisi de kötü
haberi alýnca ölmüþtür] (Talmud Yeruþalmi –
Þekalim 6:1; Raþi; Daat Zekenim; Rabenu Behaye;
bkz. Þemuel I Perek 4). Rabenu Behaye, BetAmikdaþ inþa edildikten sonra kýrýk hem de
saðlam levhalarýn Aron Aberit’te birlikte yer
almaya devam ettiðini belirtir. Ramban ise,
Betsalel Aron Aberit’i inþa ettikten hemen sonra
tüm levhalarýn buraya aktarýldýðý, Moþe’nin yaptýðý geçici ahþap sandýðýn ise, kullanýmdan kalkmýþ tüm kutsal eþyalar gibi gömüldüðü [yani
halkla beraber savaþa gitmediði] görüþündedir.
Hahamlarýmýz bu konuda “[Saðlam] Levhalarla,
[ilk] levhalarýn kýrýklarý, sandýkta birlikte
dururlardý; [levhalar Tora bilgisini, kýrýklarý da bu
bilginin zarar görmesini simgelediði için] bu da
elinde olmayan nedenlerle bildiklerini unutmuþ
olan bir Haham’a saygýda kusur etmemek gerektiðini öðretir” (Talmud – Menahot 99a) demiþlerdir.
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Ne de olsa onlar, büyük kuvvetin ve Uzanmýþ Kolun’la çýkarmýþ olduðun halkýn ve
mirasýndýr.
[32. Ýkinci Levhalar]

10

1

O zaman Tanrý bana [þöyle] dedi: “Kendine baþtakiler gibi iki taþ levha yont ve Bana,
daða çýk. Kendine ahþap bir sandýk da yap.
29. Ne de olsa – The Living Torah. Tam çeviriyle
“çünkü”.
Büyük kuvvetin ve Uzanmýþ Kolun’la – “BeneYisrael’i Mýsýr’dan bu iki özelliðinle çýkarmýþtýn;
ama eðer halký çölde imha edersen, Mýsýrlýlar
sadece halký Erets-Yisrael’e getirme kabiliyetin
olmadýðýný düþünmekle kalmayacaklar, daha
önce bu iki özelliðinle gerçekleþtirdiðin büyük
mucizelere de þüpheyle bakmaya baþlayacaklardýr” (Rabenu Behaye).
Moþe’nin, Bene-Yisrael’i savunmak durumunda
kaldýðý örneklerin hepsinde Tanrý’ya “Mýsýrlýlar
ne der?” tarzý bir tezi sürekli tekrarladýðý
görülmektedir. Mýsýrlýlar’ýn ne düþüneceði neden
bu kadar önemlidir? Rabi Samson Raphael
Hirsch [Þemot 32:12 açýklamalarýnda] bunu
Moþe’nin aðzýndan þöyle açýklar: “Mýsýr’dan
mucizeler eþliðinde kurtuluþu gerçekleþtirmenin
tek sebebi, sadece Bene-Yisrael’i kurtarýrken ayný
zamanda eðitmek deðildi. Buradaki amacýn diðer
uluslarýn da eðitilmesini ve aydýnlanmasýný saðlamaktý. Nitekim bu mucizelerin Senin tüm
kuvvetlere sahip tek ve egemen Tanrý olduðunun
Paro ve halký tarafýndan bilinmesini amaçladýðýný
Bizzat Kendin söylemiþtin! (bkz. Þemot 8:18,
9:29 ve 10:2). Ayrýca onlarýn, Senin en sinmiþ ve
düþkün köleyi bile Kendi çocuðun, hatta behorun
olarak gördüðünü bilmelerini istedin (Þemot
4:22); bu köleye eziyet eden dünyevi efendilere
de kesin bir ültimatom vererek halkýn olduðunu
söylediðin bu köleleri serbest býrakmalarýný
söyledin (Þemot 4:23). Öyleyse kurtarmýþ
olduðun bu halký tamamen tüketip bu kurtuluþun verdiði mesajlarý tam tersine çevirmenin ne
manasý var? Bunu gördükleri zaman Mýsýrlýlar,
her þeye hâkim adil ve merhamet dolu tek
Tanrý’nýn varlýðýný inkâr þeklindeki asýl tavýrlarýna geri dönmeyecekler mi? Çýkýþ’tan almalarýna
niyetlendiðin derslerin hepsinin yerini, þiddetin
ve zalimliðin diktatörlüðünü kutsal sayan saçma
inançlar almayacak mý?”
Halkýn ve mirasýndýr – “Bana ‘Kalk, çabuk
buradan in, çünkü Mýsýr’dan çýkarmýþ olduðun
halkýn yozlaþtý’ (p. 12) diyerek Yisrael sanki sadece
‘benim halkýmmýþ’ gibi konuþtun ve böylece
‘Kendi halkýn’ olmadýðýný ima ettin. Hayýr! Onlar
her þeye raðmen Senin halkýndýr ve Senin

mirasýndýr! (Daat Zekenim). Hem diðer halklarýn
gözünde hem de onlarla karþýlaþtýrýldýðýnda,
Yisrael Senin halkýndýr ve ebediyen de böyle
kalacaklardýr. Yüksek düzeylerinden ne kadar
düþtülerse, yüce görevlerinden ne kadar uzaklaþtýlarsa da onlar sana diðer tüm uluslardan daha
yakýndýr ve Senin Ýsmin de onlarla anýlmaktadýr
(Hirsch).”
“Onlarýn Senin halkýn olduðunu gayet iyi biliyorum; zira öyle olmasaydý, onlarý büyük kuvvetin
ve Uzanmýþ Kolun’la çýkarmazdýn. Ayrýca Avraam,
Yitshak ve Yaakov, Senin kullarýndýr (p. 27). Bir
kölenin her þeyi efendisine aittir. Dolayýsýyla
Atalar’ýn çocuklarý da, Sana ait bir mirastýr” (Ýbn
Ezra).

10.
1. O zaman – “Size yönelik özel liderliðini
yenilemesi için (Hirsch; bkz. Þemot 33:12 v.d.,
34:1 v.d.) Tanrý’ya dua etmekle geçirdiðim ve
Tanrý’nýn buna razý olduðu ikinci kýrk gün-kýrk
gecelik sürenin sonunda” (Raþi; krþ. Ýbn Ezra).
Kendine … yont – Bkz. Þemot 34:1. Tanrý bu
emri, Moþe kýrk gün kýrk gece dua ettikten sonra
1 Elul 2448 tarihinde vermiþtir.
Ayrýca ifadedeki “kendine” sözcüðü, Moþe’nin
buradan bir kazancý olduðunu ima eder. Buna
göre Tanrý, Moþe’ye, son derece deðerli bir
madenden yapýlmýþ olan On Emir levhalarýný
yonttuktan sonra geriye kalan maden artýklarýný
kendisine almasýný söylemiþtir. Moþe’yi zengin bir
kiþi haline getiren bu artýklardýr. Hahamlarýmýz
öðretirler: “Tanrý, Þehinasýný sadece kuvvetli, zengin, bilge ve alçakgönüllü kiþilerin üzerinde
barýndýrýr. Moþe bu özelliklerin hepsine sahipti.
Kuvvetliydi, çünkü son derece aðýr olan On Emir
levhalarýný taþýyabiliyordu. Bu pasukta ima
edildiði gibi zengindi. Açýk bir þekilde bilgeydi ve
Tora’nýn onu övdüðü þekliyle yeryüzünün görüp
görebileceði en mütevazý kiþiydi” (Talmud –
Nedarim 38a).
Moþe’nin madeni nerede bulduðu hakkýnda iki
görüþ vardýr. Birine göre Moþe bunu Tanrý’nýn
Onur Tahtý’ndan kesmiþtir. Öyleyse levhalar safir
benzeri bir maddeden mamuldür (bkz. Þemot 24:10
ve 24:12 açk.). Bir diðerine göre Tanrý Moþe’nin
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yapýlmýþ gibi “Akasya aðacýndan bir sandýk yaptým”
demesi de bir çeliþki deðildir. Moþe burada uygulamayý sýrasýna göre söylemiþ olsaydý, sandýðýn
yapýlmasýndan ancak levhalarýn tüm alýnýþýný
anlattýktan sonra bahsedecek, emirle uygulama
arasýnda büyük bir ara verilmiþ olacaktý. Bu
nedenle Moþe “emri aldýðým þekilde yaptým”
demek için hemen bu sözleri söyleyerek “Bu emre
istinaden daðdan indikten sonra Betsalel’e
akasya aðacýndan bir sandýk yaptýrdým” anlamýný
kastetmekte, böylece emri uyguladýðýný kýsaca
belirttikten sonra, ardýndan levhalarýn hazýrlanmasýyla ilgili önceki aþamalarýn uzun anlatýmýna
geri dönmektedir.]
2. Ýlk levhalarda olan sözleri yazacaðým – Tanrý,
yeni levhalara, eski levhalardaki metnin tamamen aynýsýný yazmýþtýr (p. 4 ve Þemot 34:28).
Ýnsanlarýn günah iþlemesi, Tanrý’nýn Tora’da bir
deðiþiklik yapmasýný gerektirmemiþtir. Tora ayný
Tora olarak kalmaya devam edecektir. Ýnsanýn
önünde iki seçenek vardýr: Ya Tora’ya baðlý kalýr,
ya da Tora’yý terk eder. Ama Tora’nýn
“düzeltilmesi” ya da “yenilenmesi ve çaða uygun
hale getirilmesi” gibi bir þey söz konusu deðildir.
Tanrý zamanýn üstündedir ve Torasý da tüm
çaðlara uygundur. Tora’nýn kanunlarýnýn revize
edilmesi gerektiðini düþünen kiþi, Tanrý hakkýnda
en ufak fikri bile olmayan, ya da Tanrý’ya veya
Tora’nýn Tanrýsallýðýna inanmayan kiþidir. Böyle
bir kiþinin düþüncesi sadece kendisini baðlar, ama
gerçekleri deðiþtirmez. Tora Tanrýsaldýr ve revize
edilmeye ihtiyacý yoktur. Ýnsanýn Tora’yla bir
uyumsuzluk hissettiði durumlarda, düzelmesi
gereken bir þey varsa o da insanýn ta kendisidir.
Tora ayný þekilde yazýlýdýr ve bir neslin çoðunluðu
Tora’yý terk etse bile, Tora, kendisine baðlý kalacak baþka nesilleri bekleyecek sabra da sahiptir
(krþ. Hirsch).
Sandýða yerleþtireceksin – “Böylece onlarý da
kýrabileceðin þekilde elinde olmayacaklar”

(Hizkuni). Ancak bu açýklama doðruysa, Moþe
yaptýðý sandýðý yanýnda çýkarmýþ, ikinci levhalarý
aldýðýnda da onlarý hemen bunun içine yerleþtirmiþtir. Yine bu doðrultuda Þemot 34:29’da geçen
“[Moþe] daðdan indiðinde iki Tanýklýk Levhasý
Moþe’nin elindeydi” sözlerinin anlamý “levhalar
Moþe’nin elindeki sandýktaydý” þeklinde olmalýdýr
(Daat Mikra). Diðer yandan baþka bir alternatife
göre Moþe sandýðý aþaðýda býrakmýþ, levhalarý
elinde indirip sandýða yerleþtirmiþ de olabilir.
3. Akasya aðacýndan – Tanrý sadece “ahþap”
demiþtir. Moþe ise, belki de Miþkan’da ahþap olan
her þey akasyadan yapýldýðý için, bu sandýðý da
akasyadan yapmýþtýr (Daat Mikra). Krþ. Þemot
25:10, 36:20, 37:1, 37:10, 38.1 vs. Ama eðer bu
sandýk Aron Aberit ile aynýysa, Ramban’ýn yukarýda aktardýðýmýz açýklamasý doðrultusunda,
sandýðýn zaten akasya aðacýndan yapýlmasý
emredilmiþtir (Þemot 25:10).
Bir sandýk yaptým – Bu, “yaptýrdým” anlamýna
da gelebilir (bkz. ö.p. açk.). Tanrý’nýn sadece ikinci levhalar için böyle geçici bir sandýk yaptýrdýðýný
görüyoruz. Ýlk levhalarýn kýrýlacaðýný bildiði için,
Tanrý onlarý geçici olarak tutacak bir sandýk
yapýlmasýný emretmemiþtir (Ramban). Dolayýsýyla
bu sandýðýn yapýlmasý hakkýndaki emir, ikinci levhalarýn kýrýlmayacaðýna dair bir tür garantidir. Bu
ayný zamanda Bene-Yisrael’in, levhalarýn kýrýlmasýný gerektirecek aðýrlýkta bir hataya düþmeyecekleri garantisini de içerir. Henüz bütünlüðe
ulaþmamýþ mevcut durumlarýna karþýn, Yahudiler’in,
kendileri için belirlenmiþ olan görevi tam bir idealizmle üstlenerek Tora’yý omuzlarýnda taþýyacaklarý bir zaman gelecektir (Hirsch).
4. Size konuþtuðu On Söz’ü – “Týpký ilk levhalarda olduðu gibi (bkz. 9:10) bu levhalarda da
sizin Sinay’da Bizzat Tanrý’dan duyduðunuz sözlerin aynýsý yazýlýydý. Hiçbir deðiþiklik olmadý”
(Daat Mikra).
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Bu levhalarýn üzerine, kýrmýþ olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðým. [Sonra
levhalarý] Sandýða yerleþtireceksin.”
3
Akasya aðacýndan bir sandýk yaptým ve baþtakiler gibi iki taþ levha yontup bu iki
levha elimde olmak üzere daða çýktým.
4
[Tanrý] Levhalarýn üzerine ilk metnin aynýsýný – Tanrý’nýn [büyük] toplanma gününde
daðda ateþin içinden size konuþtuðu On Söz’ü – yazdý ve onlarý bana verdi.
Öte yandan Talmud’da Hahamlarýmýz iki farklý
yerde ayný soruyu sormaktadýrlar: “Bir pasuk
‘Kendine ahþap bir sandýk yap’ (burasý) derken,
baþka bir pasuk ‘[Bene-Yisrael] Akasya aðacýndan
bir sandýk yapsýnlar’ (Þemot 25:10) diyor. Bu nasýl
olur? [Yani sandýðý kim yapacak; Moþe mi halk
mý?]” Bu soruya iki farklý yerde þu cevaplar verilmektedir: [1] “Biri, Yisrael Tanrý’nýn Ýsteði’ni
yaptýðý zaman, diðeri Yisrael Tanrý’nýn Ýsteði’ni
yapmadýðý zaman” (Talmud – Yoma 3b). Baþka bir
deyiþle, Bene-Yisrael Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine
getirdikleri zaman, sandýðý kendileri yapmýþ kabul
edilirken, aksi durumda sandýðý yapma övgüsü
sadece Moþe’ye aittir (Raþi o.a.). [2] “[Emir Moþe’ye
verilmiþken, uygulamanýn Bene-Yisrael’e býrakýlmasýndan þunu öðreniyoruz:] Bir Haham’ýn
hemþehrileri, onun iþlerini yapmakla yükümlüdürler” (Talmud – Yoma 72b).
Talmud’daki açýklamasýnda Raþi bu iki pasuðun,
verilen iki öðreti için sadece birer dayanak olarak
kullanýldýðýný belirtmektedir. Ancak yine de bu
öðretilerin iki pasuðun birbiriyle çeliþmesine
dayandýrýlmasý, her iki pasuðun da “ayný sandýktan” bahsediyor olmasýný gerektirmektedir [zira
farklý sandýklar söz konusu olsaydý, iki pasuk
arasýnda çeliþki olmazdý; iki farklý sandýk için iki
farklý emir diye deðerlendirirdik]. Bu durumda
aslýnda tek bir sandýk olduðu da düþünülebilir.
Yani bu görüþ doðrultusunda Tanrý’nýn burada
Moþe’ye yapmasýný emrettiði sandýk, Betsalel’in
yaptýðý Aron Aberit’le aynýdýr. Malbim, bu sandýðý
önce Moþe’nin yaptýðýný, daha sonra Betsalel’in
bunu içten ve dýþtan altýnla kapladýðýný öne sürer.
Ýbn Ezra da bu sandýðýn, Betsalel tarafýndan
yapýlan sandýk olduðu görüþündedir.
Raþi’nin alýntýladýðý görüþün Talmud’da azýnlýkta
olduðunu, çoðunluðun aslýnda tek sandýk olduðu
görüþünü taþýdýðýný vurgulayan Ramban, pasuklarýn basit anlamýna uygun olacak þekilde [sadece
tek bir sandýk olduðu konusuna] farklý bir açýklama sunar. Þemot kitabýndaki sýralamaya baktýðýmýzda, önce Miþkan’ýn ve [baþta Aron Aberit
olmak üzere] tüm eþyalarýnýn, ayrýca özel Koen
giysilerinin yapýlýþýna dair emir verilmekte, ardýndan Altýn Buzaðý günahý anlatýlmakta, sonra da
Moþe’nin Miþkan hakkýndaki emri halka bildirmesi

ve inþaatýn gerçekleþtirilmesi aktarýlmaktadýr.
Yani Altýn Buzaðý’nýn anlatýmý, Miþkan hakkýndaki emir ile uygulamanýn arasýndadýr. Raþi bu
durumu, Tora’da kronolojik bir sýralama olmamasýyla açýklar ve ona göre Miþkan hakkýndaki
emir de Altýn Buzaðý olayýnýn sonrasýnda, bu
günahýn tamiri için verilmiþtir. Ramban ise, genel
olarak, baþka türlü açýklamanýn mümkün
olmadýðý durumlar haricinde, Tora’nýn kronolojik
sýrayý takip ettiði ve Miþkan’ýn inþasýnýn Altýn
Buzaðý günahýnýn tamiriyle doðrudan ilgisinin
bulunmadýðý görüþündedir. Ona göre Tanrý, önce
Miþkan’ýn ve tüm eþyalarýnýn hazýrlanmasýyla
ilgili emri vermiþ ve bunun dâhilinde, her þeyden
önce akasya aðacýndan bir sandýðýn – Aron
Aberit’in – yapýlmasýný emretmiþtir (Þemot
25:10) [Aron’a öncelik verilmesinin sebebi,
Miþkan’ýn tümünün aslýnda Aron ve onun içindeki On Emir levhalarý için yapýlmasýdýr. Yani en
önemli parça Aron’dur ve diðer her þey Aron için
yapýlmýþtýr] Emrin ardýndan halk Altýn Buzaðý
günahýna bulaþmýþtýr. Moþe onlar için dua edip
Tanrý’nýn affýný kazandýktan ve Bene-Yisrael’in
mevcudiyetinin devam edeceði [dolayýsýyla önceden verilmiþ olan Miþkan emrinin uygulanacaðý]
açýklýk kazandýktan sonra, Tanrý tekrar Miþkan’ýn
yapýlmasý gerektiðini ima etmiþtir. Bu ima için de,
tüm inþaat emirlerini tekrarlamaktansa bu
pasukta söylendiði üzere, sadece ‘Kendine bir
sandýk yap’ demekle yetinmiþtir. Tüm inþaatýn
amacý Aron Aberit’in içinde tutulacaðý bir yapý
olmasý olduðundan, “sandýðý yap” demek, “diðer
her þeyi de yap” demenin kýsa yoludur. Böylece
Moþe daðdan indikten sonra halka Miþkan’ýn
inþasýyla ilgili emri vermiþ, halk da inþaata
geçmiþtir. Sandýðý ise Moþe yapmamýþ, Betsalel’e
“yaptýrmýþtýr”. Ama Aron hazýrlanana kadar,
ikinci On Emir levhalarý, ilk levhalar gibi,
Moþe’nin “Toplanma Çadýrý” olarak adlandýrdýðý
kendi çadýrýnda saklanmýþtýr (Þemot 33:7). Aron
hazýrlandýktan sonra da tüm levhalar birlikte
oraya yerleþtirilmiþtir ve ebediyen de orada kalacaktýr. Kýsacasý Ramban’ýn getirdiði açýklamaya
göre bu pasukta kastedilen sandýk, en baþta
Miþkan’ýn inþasý dâhilinde emredilen Aron
Aberit’in ta kendisidir. [Moþe’nin sýradaki pasukta, sanki Aron ikinci levhalar alýnmadan önce
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listeyle bire bir paraleldir: Yani Bene Yaakan ile
Bene Yaakan kuyularý, Mosera ile Moserot,
Gudgod ile Hor Agidgad ve Yotvata ile Yotvata
ya ayný ya da birbirlerine çok yakýn yerlerdir.
Ramban özetle þu açýklamayý yapar: [Mase peraþasýndaki listeye göre, yolculuðun bu aþamasýndaki konaklama yerleri sýrasýyla þöyledir: Haþmona,
Moserot, Bene Yaakan, Hor Agidgad, Yotvata,
Avrona, Etsyon Gever, Kadeþ ve Or Aar
(Bamidbar 33:31-37).] Tam olarak “daðýn daðý”,
yani “dað üstünde dað” anlamýna gelen (Midraþ –
Tanhuma, Hukat 14) Or Aar, olasýlýkla,
Mosera’dan Kadeþ’e kadar uzanan geniþ bir dað
sýrasýnda yer alan bir zirvedir. Listedeki diðer yerler ise bu zirvenin etekleri boyunca sýralanmýþ
birbirlerine çok yakýn noktalardýr. Halk Kadeþ’e
geldiðinde, Aaron Or Aar adlý zirvenin
Mosera’nýn hizasýna denk gelen yanýna çýkmýþ ve
orada ölmüþtür. Tora bu nedenle Aaron’un
Mosera’da öldüðünü söylemektedir. Ayrýca
Moserot sözcüðü, Mosera’nýn çoðul hali olduðu
için, belki de biri daðýn üstünde, diðeri de daðýn
eteðinde olan iki farklý Mosera’yý birden ifade
ediyor olabilir [“Yukarý Mosera” (yani Or Aar) ve
“Aþaðý Mosera” gibi]. Böylece pasukta çeliþki
kalmamaktadýr. Buradaki olasý senaryoya göre,
Bene Yaakan ve Bene Yaakan kuyularý iki farklý
yerdir ve Mosera, bu ikisinin arasýndadýr. Bene
Yaakan [=“Yaakan-oðullarý”] Haþmona’nýn
yakýnlarýnda sürüleri için kuyular açmýþlardýr ve
bu nedenle burasý “Bene Yaakan kuyularý” olarak
adlandýrýlmýþtýr. Böylece halk Haþmona’dayken
bu kuyularýn yanýnda kamp kurmuþ, sonra [bu
pasukta söylendiði gibi] Bene Yaakan kuyularýndan yola çýkýp Mosera’ya gelmiþ, [Bamidbar
33:31’de söylendiði gibi] oradan da Bene
Yaakan’a ulaþmýþtýr. Sonuç olarak Bamidbar’daki
listeyle burada söylenen arasýndaki çeliþki
ortadan kalkmakta ve iki pasuk birbirini tamamlamaktadýr.
Rabi Samson Raphael Hirsch ise Ramban’ýn
getirdiði baþka bir açýklama olasýlýðýný benimser.
Aaron Mosera’ya paralel olan Or Aar’da öldüðü
için halk da, otuz günlük yas süresi boyunca
onun mezarýna yakýn bir noktada olma amacýyla
Kadeþ’ten Mosera’ya geri dönmüþtür. Bu dönüþle

ilgili olarak pasuk “Bene-Yisrael, Bene Yaakan
kuyularýndan Mosera’ya [doðru] yola çýktýlar”
demektedir – ki bu sözler, Kadeþ’ten Mosera’ya
olan geri dönüþ yolculuðunun son etabýný tanýmlamaktadýr. Yas dönemi sona erdikten sonra da
tekrar ters yöne doðru yola çýkmýþlar, Gudgod ve
Yotvata’dan geçmiþlerdir. Burada Bene Yaakan
kuyularýndan Mosera’ya geri dönüldüðü söylendiðine göre, “[Bol] Suyollarý olan bir bölge” þeklinde tanýmlanan Yotvata ile Bene Yaakan kuyularý ayný bölge olabilir.
Raþbam ilk pasuktaki sýralama tersliðini bir çeliþki olarak görmez. Ona göre anlam “Bene-Yisrael,
Bene Yaakan kuyularýndan [– ki oraya da]
Mosera[’dan gelmiþlerdi –] yola çýktýlar ve [Or
Aar’a gelindiðinde] Aaron öldü…” þeklindedir
[Hizkuni de benzer bir açýklama yapar]. Yukarýda
sorulan sorulara yol açan çeliþkiyi tamamen
ortadan kaldýran bir çeviriyi de, Ralbag’dan alýntý yapan The Living Torah þu þekilde vermektedir: “Bene-Yisrael Bene Yaakan kuyularý [ve]
Mosera’dan ayrýldýktan sonra Aaron [Or Aar’da]
öldü ve orada gömüldü…” Ya da “Mosera [bölgesindeki] Bene Yaakan kuyularýndan ayrýldýktan
sonra…” Çevirimiz Daat Zekenim’in basit anlam
doðrultusunda yaptýðý açýklamayý takip etmektedir: “Bene-Yisrael, Bene Yaakan kuyularýndan
Mosera [yönünde] yola çýktýlar. [Or Aar’a geldiklerinde] Aaron orada öldü ve orada gömüldü.”
Yukarýdaki açýklamalarýn tümü, pasuklarýn basit
anlamýna göre ileri sürülen olasýlýklardýr. Raþi ise
en baþta sorulan sorulara Midraþ’ýn verdiði
cevaplarý aktarýr. Aaron Or Aar’da öldükten
sonra, onun uðruna halký çevreleyen Onur
Bulutlarý da kamptan ayrýlýr ve halk açýða çýkar.
Arad kralý durumu fýrsat bilir ve Bene-Yisrael’e
saldýrýr (bkz. Bamidbar 21:1). Bu saldýrýdan
korkan Bene-Yisrael, geldikleri yoldan, yedi konaklama yeri boyunca geriye giderler – ki bu yolculuklarýn en sonuncusu, pasukta söylendiði gibi
Bene Yaakan kuyularýndan Mosera’yadýr. Bu,
ikinci sorunun cevabýný vermektedir. Burada
Levi kabilesi, diðer kabileleri tekrar Erets-Yisrael
yönündeki yola geri çevirmek için onlarla
mücadeleye giriþir ve çýkan iç savaþta her iki
tarafta da aðýr kayýplar olur (bkz. a.y. açk. ve
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Dönüp daðdan indim ve levhalarý, yapmýþ olduðum sandýða koydum. Tanrý’nýn bana
emretmiþ olduðu þekilde orada kaldýlar.
6
Bene-Yisrael, Bene Yaakan kuyularýndan Mosera [yönünde] yola çýktýlar. Aaron
orada öldü ve orada gömüldü. Oðlu Elazar onun yerine Koen [Gadol] oldu.
5. Tanrý’nýn bana emretmiþ olduðu þekilde –
Bir görüþe göre çeviri “…Tanrý’nýn bana emretmiþ
olduðu þekilde, levhalarý, yapmýþ olduðum sandýða
koydum. Orada kaldýlar” þeklinde de olabilir (Daat
Mikra).
Orada kaldýlar – Bunun Aron Aberit’ten farklý
bir sandýk olduðu görüþüne göre, “Betsalel Aron
Aberit’i yapana kadar orada kaldýlar”. Ayný
sandýk olduðu görüþüne göre “ebediyen orada
kaldýlar” (Ramban). Aron Aberit’teki levhalar
Tanrý’nýn Bene-Yisrael ile olan antlaþmasýný
yenilediðine tanýklýk ve kefalet eder (Hirsch).
6-7. Geçmiþ Yolculuklar ve Aaron’un ölümü.
Bu iki pasukta söylenenler, genel baðlamla uyumsuz görünmektedir. Bu pasuklara üç soru sorulabilir: [1] Moþe bundan önceki sözlerinde ikinci
On Emir levhalarýný alýþýndan bahsetmiþtir. Bu
iki pasuktan sonra da Levi kabilesinin özel olarak
ayrýlmasýný hatýrlatacaktýr. Her iki olay da
Mýsýr’dan Çýkýþ’ýn ilk yýlýnda gerçekleþmiþtir
[Aslýnda Leviler Miþkan’daki görevlerine aktif
olarak ikinci yýlda seçilmiþlerdir (Talmud – Gitin
60a); ancak seçilmeleriyle ilgili karar ilk yýlda
gerçekleþen Altýn Buzaðý günahýnýn hemen
ardýndan verilmiþtir (Ramban; Mizrahi; Sifte
Hahamim; krþ. Þemot 32:29)]. Oysa bu iki pasukta sözü geçen yolculuklar, Aaron’un ölümü
civarýnda yapýldýðýna göre kýrkýncý yýl içindedir.
Öyleyse bu iki pasuðun burada ne iþi vardýr? [2]
Tora p. 6’da “Bene Yaakan kuyularýndan Mosera’ya”
yapýlan bir yolculuktan bahsetmektedir. Tora,
Bene-Yisrael’in yolculuklarýndan bahsederken
“Moserot’tan yola çýktýlar ve Bene Yaakan’da kamp
kurdular” (Bamidbar 33:31) sözlerini kullanmýþtýr. Ýsimlerin çok bariz benzerliðinden, ayný
yerlerden bahsedildiði sonucuna varýrsak buradaki çýkýþ ve varýþ noktalarý terstir. Neden? [3]
Pasuk halkýn Mosera’ya doðru yola çýktýðýný
söyledikten sonra “Aaron orada öldü” demektedir.
Oysa Aaron Mosera’da deðil Or Aar’da
ölmüþtür! (bkz. Bamidbar 20:22-29 ve 33:38-39).
Bu sorulardan ilkine verilen ortak cevaba göre,
pasuklarýn amacý Aaron’un ölümünden bahsetmektir. Önceki pasuklarda, Tanrý’nýn Aaron’a,
onu imha etme raddesinde öfkelendiði ve
Moþe’nin onun adýna dua ettiði söylenmiþti. Ýþte
Moþe burada, bu duanýn kabul edildiðini,
Aaron’un ilk yýlda deðil, halkýn Bene Yaakan ve
Mosera adlý yerlerde konakladýðý kýrkýncý yýlýn

içinde, hem de Koen Gadol olarak öldüðünü,
hatta bu görevi de oðullarýndan birine devretmeye nail olduðunu belirtmektedir (Ýbn Ezra;
Ramban; Raþbam). Ancak Moþe büyük tevazuu
nedeniyle, Aaron’un kendi dualarý sayesinde kurtulduðunu açýkça söylemek istememiþ, bunun
yerine ima amacýyla araya bu iki pasuktaki
anlatýmý yerleþtirmiþtir.
Ýbn Ezra diðer iki soruyla kolayca baþa çýkar. Ona
göre Bene Yaakan, Bene Yaakan kuyularý, Mosera
ve Moserot dört farklý yerdir. Dolayýsýyla ikinci
soruya gerek yoktur. Ýbn Ezra, Bene Yaakan kuyularýnýn Kadeþ ile ayný yer, Mosera’nýn ise Or Aar’ý
da kapsayan geniþ bir alan olduðunu öne sürer –
ki bu da üçüncü soruyu bertaraf etmektedir.
Ancak bu baþka bir soruyu doðurmaktadýr: Eðer
Mosera, Moserot deðil de Or Aar’ý kapsayan
büyük bir bölgeyse, sonraki duraklar Tsalmona ve
Punon olmalýdýr (bkz. Bamidbar 33:41-42).
Öyleyse sýradaki pasukta geçen “Oradan
Gudgod’a, Gudgod’dan da Yotvata’ya [doðru] yola
çýktýlar. [Burasý bol] Suyollarý olan bir bölgeydi” sözleri nasýl açýklanabilir? Üstelik buradaki Gudgod
ve Yotvata adlý yerler, yolculuk listesinde tam da
Moserot’tan sonra gelen Hor Agidgad ve Yotvata
ile son derece benzemektedir! Ýbn Ezra, bu soruya
da Gudgod ile Yotvata’nýn [ki buradaki isim
Yotva da olabilir] Hor Agidgad ve Yotvata’dan
farklý yerler olup, Tsalmona, Punon ve Ovot’u
kapsayan iki geniþ bölge olduðunu öne sürerek
cevap verir. Böylece burada da çeliþki yoktur. Ýbn
Ezra ayný zamanda Yotvata’nýn, “kuyu” olarak
tanýmlanan yer olduðunu belirtir (bkz. Bamidbar
21:16-18) – ki burada da Yotvata bol suyollarý
olan bir yer olarak tanýmlanmaktadýr. Gudgod ve
Yotvata hakkýndaki pasuklarýn amacý, Elazar’ýn
Koen Gadol oluþuyla baðlantý kurmaktýr. Ýbn Ezra,
Sinay daðýndan beri ilk kez korban yapýlan yerin
buralarý olabileceðini söyler. Böylece söz konusu
yerler, Elazar’ýn Koen Gadol olarak aktif göreve
geçmesine sahne olduklarý için zikredilmiþlerdir.
Ve tüm bunlarýn ardýndan da Leviler’in özel
olarak seçilmelerinden bahsedilmektedir, zira bu
seçimin en bariz dýþavurumu, Koen olarak
Aaron’un ailesinin Miþkan’daki ibadete atanmalarýdýr. Daat Zekenim de Ýbn Ezra’nýnkine
yakýn bir açýklama yapmaktadýr.
Ramban, Ýbn Ezra’nýn buradaki yer isimleri
hakkýndaki açýklamasýný kesin bir dille reddeder.
Ona göre buradaki yer isimleri, Mase peraþasýndaki
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bahsedilmesinin olasý bir sebebi bu yerlerdeki su
potansiyeli nedeniyle halkýn burada bir süre
kaldýðýna iþaret etmek olabilir (Daat Mikra).
[Bol] Suyollarý olan bir bölgeydi – Ama
Kadeþ’e ulaþtýklarýnda su sýkýntýsý baþ göstermiþtir
(Ralbag; bkz. Bamidbar 20:1-2). Bene Yaakan
kuyularýnýn Kadeþ ile ayný yer olduðunu öne
süren Ýbn Ezra’nýn görüþü doðrultusunda buradaki vurgunun baþka bir anlamý daha olabilir. Halk
Kadeþ’e geldiðinde Miryam’ýn ölmesiyle, halka
yolculuk boyunca eþlik etmiþ olan kuyu da kurumuþtur. Bu nedenle bundan sonraki konaklama
yerlerinde doðal su kaynaklarýnýn olmasý önemlidir (Meam Loez).
8. O zaman – “Yani 9:8-21’de anlatýlan Altýn
Buzaðý olayý ertesinde. Mýsýr Çýkýþý’nýn ilk yýlýnda
siz Altýn Buzaðý günahýna bir þekilde bulaþmýþ
olmanýza raðmen Leviler bu günahta hiçbir
hataya düþmediler. Bu nedenle Tanrý, Leviler’i
özel ibadet görevi için içinizden ayýrarak
görevlendirdi” (Raþi). Ya da “Bene-Yisrael Altýn
Buzaðý günahýna bulaþtýðý zaman, Tanrý, günahla
hiçbir ilgileri olmayan Leviler’i ayýrmaya karar
vermiþti” (Rabenu Behaye; bkz. 32:29).
Ya da “Tanrý’nýn antlaþmayý yenilediði dönemde”,
Levi kabilesi de özel olarak seçilmiþtir. Bu
kabilenin sadakati ve fedakârlýðý günahýn hem
iþlendiði hem de onarýldýðý zamanda açýða çýkmýþtýr ve bunun ödülü olarak Tanrý’nýn Torasý’nýn
halk içinde geliþtirilip ilerletilmesi ve temsil
edilmesi görevi onlara verilmiþtir (Hirsch).
Alternatif olarak “Ben daðdan indikten sonra”
(Ralbag).
Bir baþka alternatife göre buradaki “o zaman” ile
Moþe’ye ikinci On Emir levhalarýný yontmasý
emredilmesinin anlatýmýný baþlatan “o zaman” (p.
1), ayný zamaný belirtiyor olabilir. Buna göre: “O
zaman Tanrý Bene-Yisrael’i affetmeye razý oldu ve
bana yeni levhalar yontmamý söyledi – ki yine o
zaman Aaron’u da affetti ve onun için özel
giysiler yapýlmasýný emretti (Þemot 28:4). Bu da

Leviler’in seçimini beraberinde getirdi, zira
Aaron Koen Gadol olarak göreve atandýðý andan
itibaren Leviler de onun yardýmcýlarý olarak
görevlendirilmiþlerdi (bkz. Bamidbar 3:9 ve
8:19)” (Ramban).
Levi kabilesini … ayýrdý – Bkz. Bamidbar 8:6 ve
8:14. Levi kabilesinin kutsal görevler için ayrýlmasý, ayný zamanda diðer kabilelerin bu görevden
yoksun býrakýlmasý anlamýna gelir. Böylece bu
kabilenin ayrýlmasý, Bene-Yisrael’in geneline
yönelik, “ulusal idealiniz henüz istenen bütünlüðe ulaþmýþ deðil” þeklinde sürekli bir mesaj
teþkil edecektir (Hirsch).
Antlaþma Sandýðý’ný taþýmalarý – Bkz. Bamidbar
4:15. Bu görevi Levi kabilesi içinde Keat ailesine
mensup görevliler yapacaktý (bkz. Bamidbar 3:31
ve Perek 4).
Tanrý’nýn Huzuru’nda hazýr durmalarý – Bkz.
Bamidbar 8:19. Daha doðrusu “ayakta durmalarý”.
Zira Miþkan’daki tüm hizmetler ayakta gerçekleþtirilir (Daat Mikra; krþ. Miþna – Zevahim 2:1).
Bazýlarýna göre bu, Leviler’in Miþkan ve BetAmikdaþ’taki müzisyenlik görevlerini kastetmektedir (Talmud – Arahin 11a). Bkz. s.a.
Alternatif olarak bu, Koenler’in görevi olan kutsal ibadeti kastediyor da olabilir. Sonuçta Koenler
de bir Levi ailesidir.
Mübarek kýlmalarý – Bu Koenler’in halký
mübarek kýlarken söyledikleri Birkat Koanim
berahasýdýr (Raþi; Ýbn Ezra; bkz. Bamidbar 6:2227; bkz. ö.a.). Baþkalarý ise Leviler’in söyledikleri
ilahilerin kastedildiði görüþündedir (Ralbag).
Bugüne kadar [da durum böyle] – “Nitekim
Elazar, babasý Aaron ölünce onun yerini aldý”
(Ramban; Rabenu Behaye; bkz. p. 6).
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Oradan Gudgod’a, Gudgod’dan da Yotvata’ya [doðru] yola çýktýlar. [Burasý bol]
Suyollarý olan bir bölgeydi.
8
O zaman Tanrý, Levi kabilesini Tanrý’nýn Antlaþma Sandýðý’ný taþýmalarý, O’na hizmet
etmek üzere Tanrý’nýn Huzuru’nda hazýr durmalarý ve [halký] O’nun Ýsmi’yle mübarek kýlmalarý için ayýrdý. Bugüne kadar [da durum böyle].
Bamidbar 26:50 açk., Sonuç k.b.). Sonunda
Leviler halký geri çevirmeyi baþarýrlar (Talmud
Yeruþalmi – Yoma 1:1). Mosera’dayken halk, tüm
bunlarýn Aaron’un ardýndan gerektiði gibi yas
tutulmadýðý için meydana geldiði sonucuna varýr
ve sanki Aaron yeni ölmüþ gibi orada aðýr bir yas
tutar (Pirke DeRabi Eliezer 17). Bu, üçüncü sorunun cevabýdýr. Yani Aaron Mosera’da ölmemiþtir,
ama tutulan yas nedeniyle orada ölmüþ ve yeni
gömülmüþ gibi bir hava vardýr. Halk daha sonra
geri gelirken uðradýðý konaklama yerlerini tekrar
geçmeye baþlar ve geri dönüþ yolunda, Bene
Yaakan’dan sonra, [ismi Mase peraþasýndaki listede Hor Agidgad olarak geçen (Bamidbar
33.32)] Gudgod ve Yotvata’dan da geçer.
Son olarak, “bu iki pasuk neden buraya yerleþtirilmiþ?” þeklindeki ilk sorunun Midraþ’a göre cevabý da, bu iki pasukta söylenenlerin hem önceki
hem de sonraki pasuklarla baðlantý içeriyor
olmasýdýr. Moþe bu iki pasuktakileri, halka yönelik azarlamasýnýn bir parçasý olarak özellikle levhalarý kýrmasýný hatýrlatmasýnýn ardýndan söyleyerek bir mesaj vermektedir: “Tsadiklerin ölümü,
Tanrý’nýn Huzuru’nda, On Emir levhalarýnýn
kýrýldýðý gün kadar zor ve acýlýdýr” (Midraþ –
Vayikra Raba 20:12). Aaron’un yerini kendisi de
çok büyük bir þahsiyet olan Elazar almýþ olmasýna
karþýn, bu, Aaron’un kaybý karþýsýndaki kederi
azaltmaz – týpký ikinci On Emir levhalarýnýn verilmesinin ilk levhalarýn kýrýlmasýnýn bir trajedi
olduðu gerçeðini deðiþtirmemiþ olmasý gibi (Divre
David). Bu sýralamadaki ikinci bir mesaj da,
halkýn bu olay sýrasýnda Tanrý’ya sýrt çevirip Mýsýr
yönünde geriye kaçmasýnýn, Tanrý için, lafýn
geliþi, Altýn Buzaðý günahýnýn iþlendiði gün kadar
“zor” olduðudur. Moþe bu iki pasuðun ardýndan
da Leviler’in halkýn içinden ayrýlýp özel Miþkan
görevlerine atanmalarýndan bahsedecektir.
Leviler’e bu ayrýcalýðýn verilmesinin sebebi, Altýn
Buzaðý olayýnda günahkârlara katýlmayýp
Tanrý’nýn yanýnda yer almalarýdýr – ki, burada
Midraþ’ýn aktardýðý olay sýrasýnda da, halký hizaya
getirme görevini yine Leviler üstlenmiþlerdir. Bu
da bu iki pasukla, sýradaki konu arasýndaki
baðlantýyý saðlamaktadýr (Raþi). Sonuç olarak,
halký azarlayýp tembihte bulunduðu konuþmasýnýn bu aþamasýnda, Moþe bu iki yersiz görü-

nen pasuðu araya sokarak, halkýn iþlediði ama
Tora’nýn açýkça belirtmediði bir geri kaçýþ ve
Tanrý’ya güvensizlik günahý hakkýnda imalý bir
hatýrlatma yapmýþtýr.
6. Bene-Yisrael – Moþe halka hitap ediyor
olmasýna raðmen “siz yola çýktýnýz” deðil, “BeneYisrael … yola çýktýlar” demektedir. Bu, konuþmasýnýn genel baðlamýnda kullandýðý “sen”li dile
göre farklýdýr. Ramban bu farklýlýðý konuya baðlar.
Moþe halký azarladýðý zaman “sen” ya da “siz”
demektedir. Ancak bu iki pasukta sadece yolculuklarýn anlatýmý bulunduðu için, o da hikâye
dilini kullanarak “Bene-Yisrael…” demektedir.
Bene Yaakan kuyularý – Ya da “Beerot Bene
Yaakan”. Yukarýda kaydedildiði üzere bazýlarýna
göre burasý Bamidbar 33:31’de ismi geçen Bene
Yaakan ile ayný yerdir. Baþka bir görüþe göre ise
Bene Yaakan [=Yaakan’ýn oðullarý] Mosera’nýn
kuzeyinde yaþarlardý, ama Bene Yaakan “kuyularý”, Mosera’nýn güneyindeydi. Bu da Bamidbar
Perek 33’teki listeye göre ters görünen yolculuk
hakkýndaki olasý açýklamalardan biridir. Yani bu
açýklama doðrultusunda, kuzey-güney doðrultusunda ilerleyen Bene-Yisrael, Bamidbar
33:31’de söylendiði gibi Moserot’tan [=Mosera]
Bene Yaakan’a gelmiþlerdir, ama ondan önceki
etapta Mosera’ya gelmeden önce daha güneydeki
Bene Yaakan “kuyularýndan” da geçmiþlerdir
(Ramban).
Aaron orada öldü – Aaron Or Aar’da ölmüþtür
(bkz. Bamidbar 20:22 ve 33:38).
7. Gudgod – Alternatif olarak Agudgoda ya da
Gudgoda. Büyük olasýlýkla Bamidbar 33:32’de adý
geçen Hor Agidgad ile ayný yerdir (bkz. p. 6-7
açk.).
Yotvata – Septuaginta. Büyük olasýlýkla Bamidbar
33:33’te adý geçen Yotvata ile ayný yerdir. Ýsim
Yotva ya da Yotvat (Targum Onkelos) þeklinde de
olabilir.
[Burasý] – Sadece Yotvata ya da hem Yotvata
hem de Gudgoda. Bu pasuktaki yerlerden
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ettim]”. Bkz. 9:18 açk. “Bu süre zarfýnda da
Tanrý’ya çok dua ederek, iþlenen günahý tamamen affetmesi için yalvardým. Tanrý bu seferde de
beni dinledi ve günahý tamamen affetti. O gün
Yom Kipur’du. Ve bu nedenle o tarih, her yýl
Yisrael için günah affý ve onarýmý için sabit bir
gün olarak belirlendi” (Daat Zekenim). Daat
Zekenim bazý hesaplar sonucunda ilk On Emir
levhalarýnýn bir Perþembe, ikinci levhalarýn ise
Pazartesi günü indirildiðini kanýtlar. Dolayýsýyla
bu iki gün ile Tora arasýnda yakýn bir bað vardýr.
Hafta içinde sabah dualarýnda Pazartesi ve
Perþembe günlerinde haftanýn peraþasýnýn ilk kýsmýnýn okunmasýnýn sebeplerinden biri de budur
(ayrýca bkz. Þemot 15:22 açk., Fakat su bulamadýlar k.b.).
Bu seferde de – Üçüncü kez (Ramban; krþ. 9:19
açk.). Bkz. Þemot 34:6 ve 34:9. “Bunun sonucu
olarak Tanrý bana yolculuða liderlik etmeye
devam etmemi emretti” (s.p.; Ramban). Rabi
Samson Raphael Hirsch’e göre Tanrý’nýn
Moþe’nin duasýný kabul ettiði üç nokta, sýrasýyla
Þemot 32:14, 32:34 ve 34:10’dadýr.
[En baþtan beri] Yanaþmamýþtý – Ýbranice Lo
Ava. Buradaki Ava kökü, baskýlar karþýsýnda
boyun eðmeyi belirtir [Lo Ava ise “boyun eðmedi”
anlamýndadýr]. Tanrý sadece kurallara ve ödünsüz
yargýya baðlý bir karar vermiþ olsaydý, Tanrý’nýn
Sert Yargý Niteliði doðrultusunda Altýn Buzaðý
olayý [ya da diðer günahlar] nedeniyle BeneYisrael’in tamamen yok edilmesi kararýnýn çýkmasý adil olurdu. Ancak Tanrý, her þeye raðmen
Þefkat özelliðini ön plana çýkarmýþ ve yine de bu
kararý vermeye yanaþmamýþtýr.
Buradaki ifadeyi Rabi Samson Raphael Hirsch’in
açýklamasý doðrultusunda, hemen önceki pasuktan baðýmsýz bir kapanýþ cümlesi olarak deðerlendirdik. Baþka bir deyiþle, anlam “Tanrý seni
[sadece] bu olay nedeniyle yok etmedi” deðil,
“Tanrý seni, yukarýda bahsettiðim, çöl yolculuðu

boyunca gösterdiðin dik baþlýlýk örneklerinin
hiçbiri nedeniyle yok etmedi; zira en baþtan beri
seni yok etmeye yanaþmamýþtý” þeklindedir [ama
alternatif bir bakýþla sadece Altýn Buzaðý olayýndan bahsediliyor da olabilir]. Moþe þöyle demektedir: “Duamýn üçüncü kez kabul edilmesinin
ardýndan, Tanrý’nýn olaylarý ele alýrkenki yaklaþýmý benim için daha açýk bir hal aldý ve bu þekilde anladým ki, Tanrý, Þefkati doðrultusunda,
insaný ve insanlýðý kendileri için niyetlenen
hedefe ulaþma yönünde eðitmektedir. Bu nedenle, tüm bu olaylar sýrasýnda halký tamamen yok
etme tehdidinde bulunduysa da, aslýnda en baþtan beri, adil yargýnýn gerektirdiði bu imha cezasýný uygulama yönünde bir niyeti yoktu.”
Tanrý’nýn bu tehditlerdeki temel amacý halký tam
olarak hangi hedefe odaklanmalarý gerektiði
konusunda terbiye etmek, Moþe’nin ve halkýn
kalplerini iþledikleri aðýr suçu kavramalarý için
uyandýrmaktýr. Bu þekilde katý adalete göre uygulanmasý gereken cezayý iptal etmeyi mümkün
kýlacak istek ve kavrayýþ düzeyine ulaþmalarýný
amaçlamýþtýr. Halkýn bu beklentiye cevap vermesi, kendi varlýðýnýn devamý ve antlaþmanýn
yenilenmesi için gereken baþlangýcý saðlamýþtýr.
Öte yandan, yapýlan yanlýþ sonrasýnda gerçekten
de yok edilmeyi hak ettiðini kalbinden hiçbir þekilde çýkarmamalý, geleceðindeki yaþamýný da bu
bilinçle devam ettirmelidir. Moþe’nin tüm bu
olaylarý hatýrlatmasýnýn amacý budur ve bu
konudaki sözlerini de bu nedenle Tanrý’nýn halký
yok etmeyi en baþtan beri tasarlamadýðýný söyleyerek tamamlamaktadýr (Hirsch).
Ýfadenin anlamý hakkýnda baþka bir alternatif:
Daha önce Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’e girememesinin “mahvolmalarý” anlamýna geldiðini
ima eden bir pasuk okumuþtuk (bkz. Bamidbar
32:15). Dolayýsýyla burada “Tanrý seni mahvetmeye
yanaþmadý” ifadesi, “gelip Ülke’yi miras alamamanýzý istemedi” ile paralel kabul edilebilir
(Ramban).

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 51

Ekev 213

10:9-10

9

Bu nedenle Levi’nin, kardeþleriyle bir payý ve [toprak] mirasý olmadý. Tanrýn Aþem’in
onun hakkýnda konuþtuðu þekilde, Tanrý’dýr onun mirasý.
10
Ve ben, daðda ilk günler[de olduðu] gibi kýrk gün ve kýrk gece durdum. Tanrý o
seferde de beni dinledi. Tanrý seni mahvetmeye [en baþtan beri] yanaþmamýþtý.
9. Bu nedenle – “Miþkan’daki görevlerde
Koenler’e yardýmcý olduklarý için” (Ramban). Ya
da “[Koenler ve diðer Leviler bir bütün olarak]
Kutsal görevle görevlendirildikleri için” (Daat Mikra).
Levi’nin … mirasý olmadý – Pasuk ilk bakýþta
Leviler’in Tanrý’ya hizmet edecekleri için EretsYisrael’deki paylarýný kaybettikleri gibi bir izlenim
vermektedir. Böyle bir þey haksýzlýk olurdu.
Leviler sýrf Tanrý’ya yakýn olduklarý için cezalandýrýlmalý mýdýr? Raþi pasuðun niyetinin elbette
bu olmadýðýný belirtir. Söylenen þudur: Diðer
kabileler toprak mirasý alacaklardýr ve bu paylarý,
sürekli olarak topraðýn iþlenmesini ve diðer her
türlü tarým faaliyetinin gerçekleþtirilmesini
gerektirmektedir. Oysa Leviler Tanrý’nýn
hizmetinde çalýþacaklarý için böyle bir çalýþmaya
ayýracak zamanlarý olmayacaktýr (Mizrahi; Sifte
Hahamim). Bu nedenle toprak payý almamýþlardýr.
Ancak Tanrý bunu tazmin etmiþtir; zira “Tanrý’dýr
onun mirasý” (bkz. s.a.).
Leviler’den Erets-Yisrael’deki toprak haklarýndan
feragat etmelerinin istenmesi, ayný zamanda, asýl
görevleri olan Tanrý’ya hizmet konusuna hiçbir
dýþ engel olmaksýzýn yoðunlaþmalarý için de þarttýr. Bu kabilenin ayrý tutulmasý, Tanrý’nýn
yenilediði antlaþmanýn baþlýca hedefi olan geleceðin garanti altýna alýnmasý için önem taþýr.
Leviler baþta Aron olmak üzere Miþkan’ýn
tümünü taþýmak ve Miþkan’a dair tüm
hizmetlerde görev almakla, yine birer Levi olan
Koenler de kutsal ibadeti gerçekleþtirmek ve
halký mübarek kýlmakla görevlendirilmiþlerdir.
Ayrýca Tora’nýn halkýn içinde etkili bir þekilde
öðrenilmesi, halkýn Tora’ya baðlý kalmak, bu
uðurda gerekirse en büyük fedakârlýklardan
kaçýnmamak yönünde eðitilmesi sorumluluðu da
en baþta Leviler’e ait olacaktýr. Böylece bu kabile
bir bütün halinde, tüm yaþamýný Tora için yapýlan
hizmet ve çalýþmaya vakfetmiþtir. Onlarýn
sayesinde Bene-Yisrael, Tanrý’nýn, Ýsmi’ni onlarla
baðdaþtýrmasýna hak kazanacaðý bir yaþam sürecek ve böylece kendileri için hazýr tutulan
berekete hak kazanacaklardýr. Sonuç olarak,
Tanrý’nýn yenilenen antlaþmasýna ait koþul ve
hedeflerin sembolik ifadeleri Leviler’in eline teslim edilmiþtir ve bunlarýn pratik olarak gerçekleþtirilmesi de Leviler’in yaþamsal yükümlülükleridir (Hirsch).

Onun hakkýnda konuþtuðu þekilde – Bkz.
Bamidbar 18:20-21.
Tanrý’dýr onun mirasý – Bu ifade “Leviler
Tanrý’ya hiçbir karþýlýk olmadan hizmet etmekten
memnuniyet duymalý ve bununla yetinmeli”
imasý içeren bir slogan deðildir. Tora, Leviler’in,
kendilerine ait maddi payýn, doðrudan Tanrý’dan
geldiðini söylemektedir. Onkelos’un çevirisi gibi:
“Tanrý’nýn onlara verdiði hediyedir onun payý”.
Leviler, Kral’ýn sarayýndan kendilerine özel
olarak ayrýlmýþ armaðanlarý alýrlar (Raþi). Tüm
tarým ürünlerinden Leviler için bir pay (Maaser
Riþon) ayrýlacaktýr ve bu pay kendilerine
Tanrý’nýn bir hediyesidir. Koenler de kendilerine
özel yirmi dört farklý armaðaný alýrlar (bkz.
Bamidbar 18:8-19 açk.). Bkz. 18:1-2.
10. Ve ben daðda … kýrk gün… – Moþe daha
önceki sözlerinde ikinci levhalarý almak üzere
tekrar daða çýktýðýndan bahsetmiþ (p. 3), ama
orada ne kadar kaldýðýný söylememiþti. Bu nedenle bu konudaki anlatýmýna orada yine kýrk gün ve
kýrk gece kaldýðýný söyleyerek devam etmektedir
(Raþi). Kýsacasý bu pasuk üçüncü kýrk günlük
dönemden bahsetmektedir (krþ. Þemot 34:28).
Bu dönem halka ilk dönemdeki yanlýþýný
düzeltme fýrsatý da sunmaktadýr. Halký Altýn
Buzaðý günahýna yönelten, uzun süredir aralarýnda olmayýp onlarý kendi baþlarýnýn çaresine bakmaya terk etmiþ olan liderleri Moþe’nin yerini
doldurma telaþýydý. Halk bu üçüncü kýrk günlük
sürede bir kez daha ayný ortama terk edilmiþtir
(Hirsch). Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri üzere bir
kiþinin yaptýðý teþuvanýn gerçekliði, günahý
iþlemiþ olduðu ortamýn aynýsýnda bulunup bu kez
hataya düþmemesiyle anlaþýlýr.
Ýlk günler[de olduðu] gibi – Üçüncü çýkýþla birinci çýkýþ birbiriyle baðdaþtýrýlmaktadýr: “Týpký
ilk kýrk günde olduðu gibi, üçüncü kýrk günde de
Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e karþý tavrý olumludur.
[Ancak ikinci kýrk gündeki tavrý öfkelidir]”
(Seder Olam 6; Raþi). Krþ. 9:18 açk. Tanrý,
Moþe’nin isteðine cevap vererek halka yönelik
özel sevgisini bu üçüncü kýrk günlük sürede
göstermiþ ve On Üç Merhamet Niteliði’ni de bu
sýrada açýklamýþtýr (bkz. Þemot 33:12-34:11).
Durdum – Tam çeviriyle “ayakta durdum [ve dua
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(Daat Zekenim; Rabenu Behaye). Ayrýca Gematriya’da
alfabedeki simetrik harflerin birbiriyle yer
deðiþtirebilmesi prensibine dayanan At-Baþ [yani
Alef-Tav / Bet-Þin] adlý bir metot vardýr. Bu metoda
göre baþtan ve sondan x’inci harfler, sayýsal
ipuçlarý bulma amacýyla birbirleriyle yer deðiþtirebilir. Örneðin ilk harf olan Alef ile son harf olan
Tav, ya da baþtan ve sondan ikinci harfler olan
Bet ile Þin vs. yer deðiþtirebilir. Ma (Mem-E)
sözcüðünün At-Baþ’a göre karþýlýðý, Yod (10) ve
Tsadik (90) harfleridir – ki bu ikisinin sayýsal
deðerlerinin toplamý da 100’dür (Daat Zekenim).
Kuþkusuz tüm bunlar, günde yüz adet beraha
söyleme kuralýnýn “kaynaðý” deðil, sadece onu hatýrlatýcý özelliðe sahip bazý noktalardýr. Talmud, Kral
David’in koyduðu bu kuralýn zamanla aþýnmaya
uðrayýp uygulamanýn neredeyse unutulduðunu ve
bu nedenle Anþe Keneset Agedola tarafýndan tekrar
tesis edildiðini aktarýr [Anþe Keneset Agedola ayný
zamanda tüm berahalarýn ve dualarýn bugün kullandýðýmýz sabit nüshalarýný kompoze etmiþlerdir].
Hahamlarýmýz bu nedenle bu kuralý özellikle bu
pasuktaki hatýrlatýcý nitelikler sebebiyle onunla baðdaþtýrmýþlardýr (krþ. Rabenu Behaye).
Normal bir günde bir Yahudi güne 22 berahadan
oluþan “Birhot Aþahar – Sabah Berahalarý” adý
verilen bir beraha serisiyle baþlar. Günde üç
Amida okur ve burada toplam (3 x 19 =) 57
beraha yer alýr. Sabahlarý Pesuke Dezimra’nýn
önce ve sonrasýnda toplam 2, sabah ve akþam
Þema’dan önce ve sonra toplam 7 beraha söylenir.
Her yiyecekten önce ve sonra, ayrýca tuvalet
ihtiyacýnýn giderilmesinden sonra söylenen berahalarla, 100 beraha gerekliliði kolayca tamamlanýr. Þabat ve bayram günlerinde ise Amida
dualarýnýn içinde 19 deðil 7 beraha olduðundan,
doðan eksiklik, o gün içinde normale göre daha
çok meyve vs. yenip önce ve sonrasýnda berahalar söyleyerek tamamlanýr.
Yalnýzca- Ya da “tam olarak”.
Tanrýn Aþem’den çekinmeni – Ya da “korkmaný”.
Hahamlarýmýz buradan yola çýkarak þu açýklamayý yaparlar: “Her þey Tanrý’nýn elindedir –
Tanrý korkusu hariç” (Talmud – Berahot 33b).
Baþka bir deyiþle “Tanrý’nýn senden isteyebileceði

baþka bir þey yok; çünkü insanýn elinde olan baþka
hiçbir þey yoktur. Senin Tanrý’dan çekinip çekinmeme konusundaki kararýný Tanrý etkilemeyecektir. Bu tamamen senin seçiminin bir sonucu
olacaktýr” (Mizrahi; Sifte Hahamim).
Tanrý korkusu, özgür irade prensibinin temelidir.
Ancak irade ve seçim özgürlüðü de sadece insanýn
“ne yapmak istediðine karar verebilmesi ile” sýnýrlýdýr. Ama bir insanýn baþýna gelenlerin hepsi Tanrý
tarafýndan belirlenir. Ýnsan yalnýzca Tanrý’nýn
Mevcudiyeti’ni tanýyýp tanýmamanýn ve kendisini
O’nun Ýsteði’ne teslim etmeyi arzulayýp arzulamamanýn kararýný verebilir ve bunu sadece insanýn
kendisi yapabilir. Ýnsan iyi ya da kötü, doðru ya da
yanlýþ arasýndaki seçimi yapma konusunda tam bir
özgürlüðe sahiptir (Talmud – Berahot 33b, Raþi
o.a.). Ayrýca bkz. 30:15-20 açk., Özgür Ýrade k.b.
Talmud sorar: [Moþe burada Tanrý korkusu basit
bir þeymiþ gibi “Tanrý’nýn senden tek istediði
O’ndan çekinmen” demektedir.] “Tanrý korkusu
küçük bir þey midir ki?” Ve cevabý verir: “Evet;
Moþe için küçük bir þeydir. Bir kiþiden kendisinde
zaten bulunan büyük bir eþya istendiðinde, o bu
eþyayý çok önemsemez. Ama eðer bir kiþiden,
kendisinde bulunmayan küçük bir eþya istenirse,
bu eþya onun gözüne büyük görünür” (Talmud –
Berahot 33b). Burada da Moþe, kendisi Tanrý
korkusuna sahip biri olduðu için, halka bu çok
basit bir þeymiþ gibi konuþmaktadýr.
œ Yirat Aþem / Yirat Þamayim – “Tanrý Korkusu”.
Temel olarak Tanrý korkusu, Tanrý’nin sürekli
olarak bizleri seyretmekte, doðru davranýp
davranmadýðýmýzý kesin olarak deðerlendirmekte
olduðuna dair bilinçtir. Bu bilincin iki farklý
dýþavurumu olabilir: [1] Cezalandýrýlma korkusu;
[2] Büyük saygý ve hayranlýk duyulan birinin
karþýsýnda onun tasvip etmeyeceði bir davranýþta
bulunma endiþesi. Hahamlarýmýz bu iki dýþavurumu, Tanrý korkusunun iki farklý türüyle açýklarlar: “Yirat Aoneþ – Ceza Korkusu” ve “Yirat
Aromemut – Haþmet Korkusu”. Bu ikisinin tamamen farklý düzeyler olduðu açýktýr. Ceza korkusu
hayatta kalma ve zarar görmeme içgüdüsünün
doðurduðu bir korku iken, Haþmet korkusu
insanýn zekâsý ve bilgisi yoluyla ulaþtýðý bir yanlýþ
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Tanrý, bana “Kalk, halkýn önünde yolculuða [geri] git” dedi. “Gelip, atalarýna, onlara
vermek üzere yemin ettiðim Ülke’yi miras alsýnlar.”
[33. Tanrý’yý Örnek Almak]
Ve þimdi Yisrael; Tanrýn Aþem senden ne istiyor? Yalnýzca, Tanrýn Aþem’den çekinmeni! O’nun tüm yollarýnda yürümeni, O’nu sevmeni, Tanrýn Aþem’e tüm kalbinle ve tüm
canýnla ibadet etmeni,
12

11. Kalk … [geri] git – Krþ. Þemot 32:34 ve
33:1; Devarim 1:7-8. Bu sözler, Moþe’nin azarlama sözlerini sona erdirmektedir. Bene-Yisrael
Tanrý’yý izlemeyip Altýn Buzaðý olayý sýrasýnda
hata etmiþ olmalarýna raðmen, Tanrý yine de
onlarý terk etmemiþ, halkýn teþuvasý ve Moþe’nin
dualarý sonrasýnda her þeye kalýnan yerden
devam etme emrini vermiþtir. Bazýlarýna göre bu
emir Leviler’in özel olarak ayrýlmalarýndan sonra
verilmiþtir (The Living Torah; bkz. Bamidbar 10:11).
Yemin ettiðim – “Zira yemin olmasaydý, bu
isyankârlýðýnýz nedeniyle, Ülke’yi alma þansýnýz
hiç olmayacaktý” (Sforno). Tanrý’nýn Atalar’a
Ülke ile ilgili ettiði yemin ve verdiði sözler için
bkz. Bereþit 15:18, 26:3-4, 28:13 ve 35:12.
Ülke’yi miras alsýnlar – Ya da “miras alacaklar”.
Bu sözler de, Tanrý’nýn Moþe’ye söylediði þu
cümleye iþaret etmektedir: “Dünyanýn hiçbir
yerinde, uluslarýn hiçbiri için [hiçbir zaman] var
edilmemiþ ayrýcalýklarý tüm halkýn için yapacaðým.
Ve arasýnda bulunduðun bu halkýn tümü, senin
uðruna yapmakta olduðum, Tanrý’nýn Ýcraatý’ný – ki
[son derece] heybetlidir – görecek!” (Þemot 34:10).
12. Ve þimdi Yisrael – Bu, önceki konudan
sýradakine geçiþ amaçlý bir sadede gelme sözüdür.
Ya da “Þimdi bile (Beer Basade); [yani] tüm bu
hatalarý yapmýþ olmanýza raðmen, Tanrý’nýn merhameti ve sevgisi hâlâ üzerinizde. Yaptýklarýnýz
karþýsýnda sizden çok daha fazlasýný isteme hakký
olmasýna raðmen (krþ. Mizrahi), sizden istediði
tek bir þey var: O’ndan çekinmeniz (Raþi). Bu da
O’nun yollarýnda yürümeniz, O’nu sevmeniz,
O’na tüm kalbiniz ve tüm canýnýzla ibadet etmeniz ve O’nun tüm emirlerini ve hükümlerini
gözetmenizle ifade bulacak.”
Bu zincirleme bir tepkimedir. Tanrý korkusu,
insaný O’nun yollarýnda yürümeye [yani O’nun
bizim için belirlediði hedeflere odaklanmaya]
sevk eder. Bunu yapan bir kiþi, hayatýnýn anlam
kazandýðýný görür ve bu ona büyük bir tatmin
saðlar. Bu da Tanrý sevgisini beraberinde getirir.
Sevgi, insaný vermeye sevkeder. Böylece Tanrý’yý
gerçekten seven kiþi O’na tüm kalbi ve tüm
canýyla ibadet etmeye baþlar. Bu da, Tanrý’nýn
Moþe tarafýndan aktarýlan emir ve hükümlerini
gözetmekle ifade bulur (Hirsch).
Alternatif olarak; “Þimdi Yisrael; çarpýttýðýn þeyleri

þu andan itibaren düzeltmeye bak ve þuna yoðunlaþ: Tanrý senden ne istiyor? Kendi ihtiyacý olan bir
þeyi deðil. Yalnýzca, O’ndan çekinmeni istiyor.
Bunu yapmanýn yolu, O’nun Büyüklüðü’ne yoðunlaþmaktan geçer. Ayrýca O’nu sevmeni istiyor.
Bunu yapmanýn yolu da O’nun iyilik dolu tarzýna
odaklanmaktan geçer. Tüm bunlarý iste-mesinin
amacý da sana iyilik yapmak için; zira bu þekilde
Gelecek Dünya’ya hak kazanacaksýn” (Sforno).
Alternatif olarak; “Þu ana kadar anlattýklarým,
sana, geleceðinin tamamen Tanrý’nýn senden
istediklerine sadýk kalmana baðlý olduðunu
ortaya koyuyor. Öyleyse þu soruyu sormalýsýn:
Tanrý senden tam olarak ne istiyor?” (Hirsch).
Senden ne istiyor? – Basit anlama göre bu bir
sorudur. Soru tarzýndan anlaþýldýðýna göre:
“Senden istediði ne ki? Çok fazla bir þey deðil!”.
Ya da “Senden ne mi istiyor? O’ndan çekinmeni… Kolay bir þey olmasa bile bunu yapmakla
yükümlüsün ve sonuç sadece senin iyiliðin olacaktýr (s.p.)”.
Ramban’a göre bu soru p. 13’teki “senin iyiliðin için”
ifadesine baðlanmaktadýr: “Tanrý senden ne istiyor?
Senin iyiliðini. O’nun emirlerini yerine getirmenin
O’na kazandýracaðý hiçbir þey yok. [Zira] Ýþte!
Gökler ve göklerin gökleri, yeryüzü ve içindeki her þey
[zaten] Tanrýn Aþem’e ait! (p. 14). Dolayýsýyla her
þey sadece ve sadece senin iyiliðin içindir”.
Öte yandan, Hahamlarýmýz belirli bir kuralý
öðretme amacýyla bu ifadeyi bir bildiri olarak da
deðerlendirirler: “Senden ‘ne’ (Ma) istiyor”.
Pasuðu bu þekilde deðerlendirmelerinin altýnda
yatan sebep Kral David’in koymuþ olduðu bir
kuraldýr. David’in zamanýnda, her gün yüz kiþinin
hayatýný kaybettiði bir salgýn baþ göstermiþti.
David de buna çare olarak herkesin günde yüz
adet beraha söylemesi kuralýný tesis etmiþtir.
Buradaki “Ma – Ne” sözcüðü, farklý bir bakýþla
“Mea – Yüz (100)” þeklinde de okunabilir.
Dolayýsýyla Hahamlarýmýz, David’in koymuþ
olduðu bu kuralý, sadece hatýrlatýcý bir dayanak
olmasý için bu pasuða baðlamýþlardýr (Talmud –
Menahot 43b).
Bu pasukta gerçekten bu kurala dayanak oluþturabilecek baþka özellikler de mevcuttur.
Örneðin Ma ile Mea arasýndaki tek fark bir Alef
harfidir. Pasukta bulunan toplam 99 tane harfe
bu Alef harfi eklendiðinde 100 sayýsýna ulaþýlýr
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gördükleri þekilde eðip bükebilirler ve katý
hukuku bile, sýrf eþime sahip olmak için beni
öldürmeyi meþru kýlacak hale getirebilirler.”
Ýnsanlar, hayatlarý boyunca, hiç küçümsenemeyecek güce sahip olan bir Yetser Ara’nýn tehdidi
altýnda yaþarlar. Bu kötü dürtü, onlara hayattan
zevk almak için en katý kanunlarýn bile
esnetilebileceðini öðütler. Elbette bu esneklik,
kanunlarý gittikçe aþýndýrýr ve artýk insanlar
hiçbir kural olmadan, bunlarý sadece birer
tavsiyeymiþ gibi kabul ederek keyfi bir yaþam
sürmeye baþlarlar. Geliþmiþlik, yüksek kültür ve
medeniyet, ahlakýn garantisi deðildir. Ýnsanlar
yasak zevklerini meþru kýlmak, hatalarýnýn
sonuçlarýna katlanma zorunda kalmamak ya da
arzularýný elde etmek için en kabul görmüþ normlarý bile bir anda ya da aþamalar halinde ortadan
kaldýrabilirler. Bu konuda birçok örnek verilebilir; ama sadece elli yýl önce büyük ayýp kabul
edilen davranýþlarýn ve kesinlikle hoþ görülemez
addedilen yaklaþýmlarýn günümüzde nasýl normal
karþýlandýðýný, nasýl birer geliþmiþlik belirtisi
olarak kabul edildiðini düþündüðümüzde burada
söylenmek istenen daha iyi anlaþýlacaktýr. Ýnsan
zekâsý gerçekleri çarpýtmak ya da sahtelikleri
gerçeðe dönüþtürmek için çok mükemmel planlar yapma yeteneðine sahiptir. Bunun önünde
durabilecek tek bir þey vardýr: Tanrý korkusu.
Tanrý korkusu insanlarý sübjektif deðil, objektif
olmaya mecbur eder. Bu dünyada gerçekler ve
deðerler insanlarýn bakýþ açýlarýna göre farklý
þekiller almasýna raðmen, tüm bunlarýn Tanrýsal
gerçekle uyumlu olup olmadýðýnýn sürekli olarak
kontrol altýnda tutulduðunu bilmek, insaný,
kendi arzularýyla çeliþse bile, doðruyu görmeye ve
yapmaya sevk eder. Teilim kitabýndaki þu cümle
bunu en iyi þekilde özetlemektedir: “Reþit
Hohma Yirat Aþem – Bilgeliðin Baþlangýcý, Tanrý
Korkusudur” (Teilim 111:10). Objektif ve gerçek
bilgelik için, Tanrý korkusu ön þarttýr.
Tanrý’yý sevmek çok önemlidir ve o da Tora’nýn
bir emridir. Ancak sadece sevgi yeterli deðildir.
Sevgi, temelinde iliþkiyi kaybetme korkusu
olmadýðý sürece gerçek ve kalýcý olamaz. Bu açýdan “Ben Tanrý’yý seviyorum, bu yeterli. Tanrý da
beni seviyor, o yüzden beni hoþ görecektir”
demek insanýn kendisini aldatmasýndan ibarettir.
Saðlam bir iliþki sevgi ve korku ikilisinin her ikisine birden dayanýr. Tora alýndýðý zaman halk
“yapacaðýz ve dinleyeceðiz” sözleriyle Tanrý’ya olan
sevgisini ifade ettikten sonra bile, Tanrý’nýn
“Tora’yý kabul etmezseniz burasý sizin mezarýnýz
olur” þeklindeki tehdide gerek duymasýndaki
mesaj budur (bkz. Þemot 19:17 açk., Daðýn
eteðinde hazýr durdular k.b.). Zira Tora her ikisine
dayanýr: Tanrý Sevgisi ve Tanrý Korkusu.
Rambam’ýn 613 mitsvayý sýraladýðý listede bu
ikisinin, Tanrý’yý bilme ve Tanrý’nýn Bir’liðini ilan

etme mitsvalarýnýn ardýndan üç ve dördüncü
sýraya yerleþtirilmiþ olmasý da bu önemi açýkça
ortaya koymaktadýr. Bu önemin nedeni de bellidir. Ne de olsa insaný Tora’nýn diðer tüm emirlerini uygulamaya sevkedecek temel þartlar bunlardýr. Tora uygulamasý ancak Tanrý’nýn mevcut
ve Bir olduðu bilinci ile O’na yönelik sevgi ve
çekinme duygularýnýn oluþturduðu temel üzerine
kurulabilir. Tanrý korkusu olmayan bir kiþi, tüm
mitsvalarý yerine getiriyorsa bile Tanrý’ya tam
olarak hizmet ediyor sayýlmaz. Avraam Avinu da,
diðer tüm mükemmel özelliklerinden çok, sahip
olduðu Tanrý korkusu nedeniyle övülmüþtür (bkz.
Bereþit 22:12).
Tanrý korkusunu elde etmenin yolu Tora öðreniminden geçer. Kiþi Tora’yý ne kadar derinlemesine incelerse, onun içindeki Tanrýsal El’i o kadar
açýk bir þekilde görmeye baþlayacaktýr. Bu onu önce
Yirat Aoneþ düzeyine çýkaracak, daha sonra da
asýl hedef olan Yirat Aromemut’u elde edecektir.
Rabi Dr. Avraam Twersky, Growing Each Day adlý
güncel eserinde þöyle yazar: Günümüz insanýnýn
korku konusunu olumsuz bir duygu olarak görüp
onu bastýrmaya gayret ettiði açýktýr. Ancak bu
durum, korkunun yapýcý yanýný da gözden kaçýrma olumsuzluðunu beraberinde getirir. Korku,
çok acele içinde olduðumuz bir zamanda bile bizi
arabayý dikkatle sürmeye zorlar, bir þeker hastasýný uygulamak zorunda olduðu diyete baðlý
kýlar ve her gün insülin almayý ihmal etmemesini
garantiler. Tora Tanrý korkusunu savunduðu için
eleþtiri oklarýnýn hedefi haline getirilmiþtir. Bu
eleþtiri, Tanrý’yý elinde büyük bir balyozla insaný
yaptýðý herhangi bir yanlýþ nedeniyle anýnda yere
yapýþtýrmak üzere bekleyen Her Þeye Kadir bir
Varlýk olarak görürsek, belki yerindedir. Ancak
çaðýmýzýn etik çalýþmalarý bu tip bir korkuyu
motivasyon olarak kullanmayý teþvik etmemektedir. Dolayýsýyla, her ne kadar Yirat Aoneþ hakkýnda yazýlanlar doðruysa da, insan Tanrý’ya yönelik
korkusunu, Tanrý’nýn emirlerini ihlal etmenin
doðal bir parçasý olan zararlý sonuçlardan korkmak olarak görmelidir. Teilim’de okuduðumuz
“Aþre Ýþ Yare Et Aþem, Bemitsvotav Hafets
Meod – Tanrý’dan Korkan, Emirleri’ne Büyük Arzu
Duyan Kiþiye Ne Mutlu” (Teilim 112:1) pasuðu
bunu ortaya koymaktadýr. Tanrý’dan korkan kiþi,
O’nun Emirleri’ne büyük arzu duyan kiþidir.
Ýnsanýn her þeyin en iyisini arzulamasý kadar
doðal bir þey yoktur ve mitsvalarý uygulamanýn
insanýn çýkarýna en uygun davranýþ olduðunu
bilmek, bir kiþiyi Tanrýsal Ýsteðe karþý gelmekten
alýkoyacak en büyük korku olmalýdýr.
O’nun tüm yollarýnda yürümeni – Yani “O’nu
kendine örnek alarak O’nu takip etmeni”. Ya da
“O’nun uygun gördüðü yollarda yürümeni” (Targum
Onkelos).

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 55

Ekev 217

yapmama endiþesidir. Bu farktan da anlaþýldýðý
gibi Yirat Aoneþ düþük düzeyli bir korku iken Yirat
Aromemut üst düzey bir korkudur.
Yirat Aoneþ’in düþük düzeyli bir korku türü olmasý
hafife alýnmamalýdýr. Ýþin gerçeði Tanrý korkusu
söz konusu olduðunda Yirat Aoneþ’i bile elde
etmiþ insan sayýsý pek azdýr. Bir kiþinin Yirat
Aoneþ’i elde etmesinin en bariz ifadesi, o kiþinin
Tora’nýn istisnasýz tüm mitsvalarýnda olasý en
büyük titizliði göstermesidir. Herhangi bir
mitsvayý hafife alan kiþide bu düzeydeki bir
korkunun bile var olduðunu söylemek imkânsýzdýr; zira herhangi bir mitsvayý uygulamakta
gevþek davranan kiþi, Tanrý’nýn insaný cezalandýrma kudreti olduðu ve samimi bir teþuva yapmadýðý [ya da Tanrý, Kendi bildiði sebeplerden
dolayý sýra dýþý bir þefkat göstererek cezalandýrmamayý seçmediði (krþ. Þemot 33:19)] takdirde
bu cezadan kimsenin kurtulamayacaðý gerçeðini
henüz içine sindirmediðini göstermiþ olur. Bir
kiþinin bir yandan Tora’nýn, en basit bile olsa,
herhangi bir emrini tam olarak yerine getirmeyip
bir yandan da Tanrý korkusuna sahip olduðu
söylenemez. Þüphesiz, böyle bir kiþi Tanrý’yý
sevdiðini de iddia edemez. Tanrý’nýn merhametli
olduðu bir gerçektir; ancak bu, Tanrý’nýn itaatsizliðe göz yumduðu anlamýna gelmez. Kaldý ki
Tora’daki birçok olay açýkça bunun aksini ortaya
koymaktadýr. Tanrý’nýn merhameti, yalnýzca
samimi teþuva yapýldýðýnda bu teþuvayý kesin
olarak kabul etmesiyle ifade bulur. Bir insanýn,
dünyanýn cazip zevkleri karþýsýnda yenik düþerek
günah iþlemesini, “Tanrý nasýlsa merhametlidir”
diye kendi kafasýnda meþrulaþtýrmasý, gerçeklerde
hiçbir deðiþiklik yaratmaz. Sonuç olarak bir
Yahudi’nin, ilk aþamada Yirat Aoneþ düzeyine
eriþmek için çabalamasý gerekir.
Yirat Aromemut ise çok daha üst bir düzeydir.
Ramhal, klasik eseri Mesilat Yeþarim’in
(Dürüstlerin Yolu) giriþ kýsmýnda Tanrý
korkusunu þöyle tanýmlar: “Tanrý korkusu,
Mübarek Tanrý’nýn heybetli Görkemi karþýsýnda
huþu duymak anlamýna gelir. Kiþi O’ndan, büyük
ve heybetli bir Kral’dan çekindiði þekilde çekinmeli, yapacaðý her harekette O’nun heybetinden
dolayý mahcubiyet duymalýdýr; özellikle de O’nun
Huzurunda dua ile konuþurken veya Torasý’ný
öðrenmekle meþgulken.” Ýþte bu, Yirat Aromemut’tur.
Kýsacasý, Yirat Aoneþ düzeyine ulaþmýþ bir kiþi,
artýk bunu da aþýp Tanrý’ya karþý büyük bir saygý
besleyerek, bu saygýdan doðan içten bir baðlýlýk
duygusu ile hareket ettiði zaman Yirat
Aromemut’u elde edebilir. Peki; Tora’nýn bizden
istediði hangi düzeydir? Yirat Aoneþ yeterli midir,
yoksa Yirat Aromemut mu hedeflenmelidir?
Maarþa [Talmud – Berahot 33b’deki açýklamalarýnda] Rabenu Hananel’den alýntý yaparak
bunu Talmud’da verilen [ve yukarýda aktardýðýmýz]

10:12

“büyük eþya – küçük eþya” örneðiyle açýklar.
Moþe’nin sözleri “büyük eþya” istemekle
karþýlaþtýrýldýðýna göre, Moþe burada özellikle üst
düzeyli korku olan Yirat Aromemut’tan bahsediyor olmalýdýr. Moþe bunu sanki küçük bir þey
isteniyormuþ gibi sunmaktadýr, zira halkýn bu
potansiyele sahip olduðunu kendi tecrübesiyle
bilmektedir. Nitekim kendisi daðdan indiðinde
onun yüzünün parlamasý karþýsýnda Bene-Yisrael
“Ona yaklaþmaktan çekinmiþlerdi” (Þemot 34:30).
Görüldüðü üzere “çekinme” fiili burada da kullanýlmýþtýr ve Moþe’nin halký Tanrý’nýn emri
olmadan cezalandýrmasý söz konusu olmadýðýna
göre halkýn buradaki duygusu Yirat Aoneþ deðil,
Yirat Aromemut düzeyindedir [Moþe, Yirat Aoneþ’i
ise, biraz ileride Datan ve Aviram’ýn sertçe cezalandýrýlmasýný hatýrlatarak ima etmektedir
(Deraþot A-Ran)]. Bu nedenle Moþe de “Tanrý
senden çok büyük bir þey istemiyor. Sadece
O’ndan çekinmeni!” demektedir. “Bu sizin için
bile büyük bir þey deðil; zira böyle bir duyguya
sahip olabileceðinizi þahsen görmüþtüm.” Sonuç
olarak Tora’nýn burada emrettiði Tanrý korkusu,
Yirat Aromemut düzeyindeki bir korkudur. Yine de
Rambam, Yirat Aoneþ’in, asýl hedef olan Yirat
Aromemut düzeyine henüz ulaþamamýþ insanlar
için kabul edilebilir bir geçiþ düzeyi olduðunu
belirtir (bkz. Vayikra 26:46 açk., Tanrý Ýbadetinde
Ýdeal Motivasyon k.b.).
Þu bir gerçektir ki Yirat Aoneþ düzeyine ulaþmamýþ birinin, Yirat Aromemut bir yana, gerçek
Tanrý sevgisine bile ulaþmasý mümkün deðildir.
Ýnsanlar “Tanrý’dan neden korkayým? Tanrý
neden benim için bir korku kaynaðý olsun?
Sadece sevmek yeterli deðil mi?” sorusunu sorabilirler. Bu soru abestir. Kurallarý koyan biz
deðiliz. Tanrý’dan korkmak gerektiðini söyleyen,
Bizzat Tanrý’dýr. Tanrý korkusu Tora’nýn emirlerinden biridir ve bu açýdan, bir kiþinin “neden
hýrsýzlýk yapmayayým?” demesiyle “neden Tanrý’dan
korkayým?” demesi arasýnda büyük bir fark yoktur. Ama eðer soru “Naase veNiþma – Yapacaðýz
ve Dinleyeceðiz” mantýðýyla, yani mitsvanýn uygulamasýný onun ardýndaki mantýðý anlayýp anlamamaya baðlamaksýzýn soruluyorsa, o zaman bu tipteki
tüm sorular gibi bu da geçerli bir soru niteliði alýr.
Basit düzeyde, bu sorunun cevabýný Avraam’ýn,
Avimeleh’e söylemiþ olduðu sözlerden anlayabiliriz. Avimeleh, Sara’yý kýzkardeþi olarak tanýtan
Avraam’a neden böyle davrandýðýný sorduðunda
Avraam “Çünkü burada eksik olan tek þeyin Tanrý
korkusu olduðunu fark ettim. Eþim sebebiyle
öldürülebilirdim” (Bereþit 20:11) diye cevap vermiþtir. Avraam “Burada her þey var” demiþtir,
“her þey… medeniyet, hukuk, bilim, felsefe,
ekonomi, kültür… Ama bir þey hariç: Tanrý
korkusu… Ve bunun olmadýðý bir yerde, insanlar,
diðer her türlü geliþmiþlik simgesini kendi uygun
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þuna kesin olarak inanýn ki, Tanrýnýz Aþem, tüm
güçlerin Tanrýsý, tüm efendilerin Efendisi’dir…”
(Ramban). Benzer þekilde “Sizi uygun olana
yoðunlaþmaktan alýkoyan inatçýlýðýnýzdan kurtulun. Bu olduðunda Yaratýcýnýz’ý tanýyacak, O’nu
terk etmenin kötü ve acý olduðunu anlayacaksýnýz” (Sforno).
17. Zira Tanrýnýz Aþem… – Bu pasuk, p. 12’deki
Tanrý korkusu talebinin yerine gelmesi için
yardýmcý düþünceler içermektedir. Burada söylenenlere yoðunlaþýp onlarý özümseyen kiþi Tanrý
korkusu düzeyine ulaþabilir (krþ. Hirsch).
[Tüm] güçlerin Tanrýsý – Ýbranice E-loe Aeloim.
Basit sözcük anlamý olarak Eloim, “güç” ya da
“güç sahibi” anlamýna gelir ve bu nedenle ayný
zamanda “tüm güçlerin kaynaðý ve sahibi” olan
Tanrý’nýn Ýsimleri’nden biridir. Buradaki E-loe
Aeloim ikilemesinde ilk sözcük Tanrý’yý, ikincisi
de maddi ve [melekler gibi (Midraþ Agadol; More
Anevohim 3:6; Ramban)] manevi tüm güçleri
belirtir. Aþem bunlarýn hepsinin Tanrýsý’dýr ve
hepsi O’na tabidir. Dolayýsýyla sadece O’na
ibadet edilmelidir. Ve eðer bir kiþi, O’na itaat
etmediði zaman sýðýnabileceði baþka bir efendi
olduðunu düþünüyorsa, yanýlmaktadýr; zira Tanrý
ayný zamanda “[tüm] efendilerin Efendisi”dir.
Dolayýsýyla hiçbir “efendi”, herhangi birini
Tanrý’nýn elinden kurtaramaz (Raþi; Rashi – The
Sapirstein Edition). Ramban’a göre “efendiler” ile
kastedilen, alt dünyaya etkileri olan burçlar da
olabilir. Ama bunlar da kendilerine ait güce sahip
deðillerdir, onlarý bu göreve, bu efendilerin
Efendisi olan Tanrý atamýþtýr. Bu konudaki
büyüklük ve kudret tamamen O’na aittir.
Eloim sözcüðü “ilah” anlamýna da gelebilir.
Ancak Tanrý’nýn “tüm ilahlarýn Tanrýsý” olarak
tanýmlanmadýðý açýktýr; zira baþka bir tanrý zaten
yoktur (4:35). Sözcük ayný zamanda yargýçlarý
tanýmlar. “Efendiler” ise krallardýr. Bu doðrultuda

anlam, “Yargýçlarýn Tanrýsý, krallarýn Efendisi” þeklinde de olabilir (Targum Onkelos). Alternatif
olarak “Tanrý, maddi yönü olmayan ebedi varlýklarýn hepsinden daha ebedi olup, onlarýn ebedilik
özelliklerinin kaynaðýdýr. Tüm burçlarýn ve onlarý
hareket ettiren güçlerin Efendisi’dir ve Tanrý
bunlarý, niyetlendiði hedef doðrultusunda
hareket ettirir” (Sforno).
Özel ilgi göstermeyen – Tam çeviriyle “Yüzünü
kaldýrmayan”. Birine karþý yüz kaldýrmak, ona özel
ilgi göstermeyi ya da iltimasý belirtir. Ancak Tanrý
kimseye özel ilgi göstermez; dolayýsýyla O’nun
egemenliðini tanýmayan ve mitsvalarýnýn baðlayýcýlýðýný üzerinden atmaya çalýþan kiþiye hiçbir
þekilde iltimas göstermeyecektir (Bamidbar 6:26,
Sifre o.a.; Raþi). Alternatif olarak “Bahsi geçen
güçlerden ya da efendilerden hiçbirine, onlara
tapýnan kiþilere özel bir koruma saðlama suretiyle
özel ilgi göstermeyecektir” (Ramban; bkz. ö.a.).
Alternatif olarak “Tsadik bir babanýn liyakati
nedeniyle onun günahkâr oðluna sabýr gösterse
bile (bkz. 7:10 açk.), sýrf babasý tsadik diye [teþuva yapmamýþ olan] oðlun günahýný görmezden
gelmez” (Sforno).
Koenler’in berahasý içinde Tanrý’nýn BeneYisrael’e karþý “Yüzü’nü kaldýrmasý” dileði de yer
almaktadýr (Bamidbar 6:26). Yine de o pasukta
ve burada söylenenler çeliþki oluþturmaz; zira
orada Yisrael ulusuna bir bütün olarak hitap
edilmektedir. Burada ise üzerinden Tora’nýn
baðlayýcýlýðýný atan kiþiler için Tanrý’nýn bir ayrýcalýk yapmayacaðý vurgulanmaktadýr (Ýmre Þefer;
Maskil Ledavid; Beer Basade). [Tanrý’nýn Yisrael’e
neden özel ilgi gösterdiði konusu için bkz.
Bamidbar 6:26 açk.]
Rüþvet almayan – “Kararýný herhangi bir etken
kullanarak esnetmek mümkün deðildir”. Örneðin
teþuva yapmayan bir kiþi Bet-Amikdaþ’a korban ya
da baðýþlar getirerek, ya da olumlu amaçlar için

Ekev_vayikra.qxd 18.06.2012 14:22 Page 57

Ekev 219

10:13-17

13

Tanrý’nýn sana bugün emretmekte olduðum emirlerini ve hükümlerini
gözetmeni – [hepsi] senin iyiliðin için.
14
[Zira] Ýþte! Gökler ve göklerin gökleri, yeryüzü ve içindeki her þey [zaten] Tanrýn
Aþem’e ait!
15
[Yine de] Yalnýz atalarýna baðlandý Tanrý, onlarý sevdi ve bugün [olduðu] gibi, tüm
halklarýn içinden, onlarýn soyunu, [yani] sizi seçti.
16
Kalbinizin engelini kesip atýn. Artýk dik baþlýlýðýnýzdan vazgeçin!
17
Zira Tanrýnýz Aþem – [tüm] güçlerin Tanrýsý ve [tüm] efendilerin Efendisi O’dur –
[kimseye] özel ilgi göstermeyen ve rüþvet almayan, Büyük, Kudretli ve Heybetli Tanrý’dýr.
13. [Hepsi] Senin iyiliðin için – “Tanrý sana
emir ve hükümlerini gözetmeni emrediyorsa da,
bunu bile karþýlýksýz yapmýyor. Her þey senin iyiliðin için. Bunlarý yerine getirmen karþýlýðýnda
ödül alacaksýn” (Raþi). “Dahasý tüm bunlarda
O’nun hiçbir kazancý yok. Her þey senin iyiliðin
için. Zira her þey zaten O’na ait ve senin ona
verebileceðin hiçbir þey yok” (Ramban; Sforno).
Tanrý’nýn mitsvalarýn uygulanmasýndan hiçbir
kazancý olmadýðý gibi, uygulanmamasýndan da
hiçbir kaybý yoktur. Bir Yahudi, sebebi ister
bilinsin ister bilinmesin, tüm mitsvalarý uygulamalý ve Tanrý’ya hizmet etmelidir ve bu ona her
iki dünyada da sadece iyilik getirecektir (Meam
Loez).
14. Her þey Tanrýn Aþem’e ait – “Buna raðmen
Tanrý her þeyden çok, sadece atalarýna baðlandý”
(Raþi). Baþka bir deyiþle bu sözler, sýradaki pasuða
bir giriþtir (Oel Moþe).
Ancak bu ve sýradaki pasuklar da önceki pasuklarda dile getirilen Tanrý’dan çekinme talebinin
nedenini açýklamaktadýr: “Tanrý sana benzersiz
bir konum verdi. Dolayýsýyla kalbinde Tanrý’ya
yönelik bir saygý ve çekinme duygusunu
beslemelisin – ki bu seni gerçek Tanrý sevgisine
de götürecektir” (Hirsch).
15. Bugün [olduðu] gibi – “Bugün gördüðünüz
gibi. Ne de olsa Tanrý’nýn size özel bir sevgi ve
ilgiyle davrandýðýný açýkça görmektesiniz (Raþi).
Ayrýca bugüne kadar bu nasýl böyle geldiyse,
Atalar’ýn soyu için ebediyen de ayný þekilde
devam edecektir (Ramban).”
Halklarýn içinden – Tam çeviriyle “halklardan”.
Onlarýn soyunu, [yani] sizi – “Ve Yiþmael’i ya
da Esav’ý deðil” (Ramban).
Tora birkaç pasuk ileride Gerler’den bahsetmektedir. Yahudi olmayan biri, Tora’nýn tüm kurallarýna baðlý kalmak üzere Yahudilik’i seçip Ger
konumu aldýðýnda, biyolojik olarak Atalar’ýn
soyundan gelmemesine raðmen onlarýn manevi
mirasçýlarý olarak Yahudi ulusuna katýlýrlar. Buna
karþýlýk Esav ve Yiþmael, Atalar’ýn biyolojik soyu

olmalarýna raðmen, onlarýn manevi mirasýný reddetmiþlerdir.
16. Engelini – Ýbranice Orla. Bu sözcük kapalýlýk,
týkalýlýk ve ulaþýlmazlýk ifade eder. Örneðin sünnet derisi de Orla olarak adlandýrýlýr (Bereþit
17:9-14 açk.). Yine, bir aðaç dikildiðinde ilk üç
yýl içindeki meyveleri Orla adý altýnda yasaktýr
(bkz. Vayikra 19:23-25). Buradaki çeviri, sözcüðün
öz anlamýný yansýtmaktadýr. Sembolik olarak kalp
insanýn duygu ve arzularýnýn merkezi olduðu için,
günah iþlemeyi alýþkanlýk haline getirmeleri
sonucunda kutsiyet hakkýndaki dürtüleri
zayýflamýþ olan insanlarýn kalpleri, manevi algýyý
körelten simgesel bir örtüyle kaplý olarak tanýmlanmaktadýr. Bkz. 30:6; krþ. Yirmeyau 6:10.
Kastedilen anlam þunlardan biri olabilir:
“Kalbinizden, Tanrý’ya yakýnlaþmanýza mani olan
manevi, psikolojik ve fiziksel arzulara dayanan
engelleri söküp atýn”. “Sünnet derisi gibi kaba,
incelikten uzak fiziksel arzulardan uzak durun”
(Ýbn Ezra). “Kalbinizi, gerçeði tamamen kavrayabilecek hale gelene kadar temizleyin” (a.k.).
“Kalbinizden aptallýðý atýn” (Targum Onkelos).
“Yanlýþ fikirler doðuran her türlü hatalý
düþünceyi atýn” (Sforno). “Kalbiniz gerçeði bilmeye açýk olsun” (Ramban). “Kalbinizin disiplinsizliðine ve boyunduruk kabul etmezliðine
direnin; kalbinizin arzularýna hâkimiyetinizi
kabul ettirin. Kalbiniz sizi dinlesin, siz de Tanrý’yý
dinleyin” (Hirsch). Diðer alternatiflere göre
“Kalbinizden kötü dürtüyü (Talmud – Suka 52a),
günah düþüncelerini (Saadya Gaon) veya kötü
karakter özelliklerini (Rabenu Behaye) atýn.”
Artýk dik baþlýlýðýnýzdan vazgeçin – Tam
çeviriyle “ensenizi bir daha sertleþtirmeyin” (krþ.
9:6 açk.). “Þu ana kadar, halk genelinde inatçý ve
boyun eðmez bir tavýr izlediniz (Hirsch). Önceki
nesil gibi isyankâr olmayýn. Onlar Mýsýrlýlar’ýn
arasýnda yaþadýklarý için onlarýn âdetlerini öðrenmiþler, bunlarý üzerlerinden tamamen atmakta
zorluk çekmiþlerdi. Bu nedenle Altýn Buzaðý’ya
tapmamýþ olan çoðunlukta bile, onda yine de özel
bir güç ya da yarar olabileceðine dair þüpheler
mevcut olmuþtu. Ama siz, þunu bilin, kavrayýn ve
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Kudret iþaretidir – zira ‘Kim kudretlidir?
Kendisine hâkim olabilen’ (Miþna – Pirke Avot
4:1). Ayrýca sürgün boyunca, tüm acýlara ve
olumsuzluklara raðmen halkýn yine de varlýðýný
sürdürebilmesi, Tanrý’nýn Heybeti’nin iþaretidir;
zira diðer uluslarýn kolayca ezilebilecek haldeki
Bene-Yisrael’i yok etmeye yanaþmamalarýnýn
temelinde, Tanrý’nýn bunu sertçe cezalandýracaðýna dair gizli bir korkularý vardýr (Talmud –
Yoma 69b; Maarþa o.a.). Dolayýsýyla Tanrý belli bir
dönemde bu özelliklerini geri plana çektiyse bile,
ayný ortamda bu özelliklerin farklý yansýmalarýný
görmek mümkündür.
18. Yetim ve dul için adaleti uygular – Moþe
önceki pasukta Tanrý’nýn büyüklüðünü ve
kudretini zikrettikten hemen sonra, bu pasukta
zor konumda olanlara özel bir itinayla davrandýðýný vurgulamaktadýr. Aslýna bakýlýrsa, Moþe
burada halký Tanrý korkusu ve Tora’nýn uygulanmasý konusunda uyardýðý zaman, önceki pasuktaki Tanrý’nýn Heybeti’ni vurgulayýcý sözleri sarfetmesi mantýklýdýr. Ama bu baðlamda Tanrý’nýn
dul ve yetimlere yönelik þefkatinden bahsetmesine ne gerek vardýr?
Talmud bu soruyu genel bir prensiple açýklar:
Tanrý’nýn büyüklüðü ve heybetinden bahsedilen
her yerde, O’nun tevazuu da zikredilir. Aþem,
Büyük, Kudretli ve Heybetli Tanrý’dýr; ama güç
sahibi birçok insandan farklý olarak, en ezilen
kesimlerin de baþ koruyucusudur (Ýbn Ezra).
Tanrý hakkýndaki bu heybet-tevazu ikilisi hem
Tora’da (burasý), hem Neviim’de (Yeþayau 57:15)
hem de Ketuvim’de (Teilim 68:5-6) örneði olan
bir durumdur (Talmud – Megila 31a; Raþi; Beer
Yitshak).
Burada Tanrý’nýn yetim ve dullara özel bir iltimas
gösterdiði söyleniyor deðildir. Sadece, sahipsiz
olan yetim ve dullara karþý kuvvetli insanlarý
haklý çýkarmaya meyledebilen insan mahkemelerinden farklý olarak, Tanrý’nýn, yetim ve
dullarýn davalarýný tam bir adaletle koruduðu
vurgulanmaktadýr. Krþ. Þemot 22:21-23.
Ger’i sever – Yetim ve dullar, yalnýz ve korumasýzdýr. Ger ise tüm geçmiþine set çekerek
Tanrý’ya ve Yahudiler’e katýlmýþ biridir. Tanrý’nýn
insana yönelik þefkati, özellikle yetim, dul ve
Gerler’e yönelik müþfik tavrýyla ifade bulur. Bkz.
Teilim 146:9.

Ekmek ve giysi verir – Her ne kadar kulaða basit
gelse de, bu hiç de öyle deðildir. Ekmek ve giysi
insanýn en temel ihtiyaçlarýdýr. Yaakov Avinu da
Tanrý’ya ettiði duada sadece bunlarý istemiþtir
(bkz. Bereþit 28:20; Midraþ – Bereþit Raba 70:5;
Raþi).
19. [Siz de] Ger’i sevmelisiniz – Baþka toplumlarda insanýn statüsü, ailesi ya da servetine baðlý
olabilir. Ancak Tanrý’nýn halkýnda ve Tanrý’nýn
Ülkesi’nde insanýn statüsünü sadece Tanrý’ya
karþý tam bir teslimiyet gösteren katýþýksýz ve
samimi insani teslimiyet belirler. Bu açýdan tüm
geçmiþine set çekerek Tanrý’ya baðlanmýþ ve
Yahudiler’e katýlmaya karar vermiþ olan Gerler’e
yönelik sevgi ve onun kanunlar önünde eþit
olmasý, halký ve Ülke’yi, “Tanrý’nýn Halký” ve
“Tanrý’nýn Ülkesi” olarak karakterize edecektir
(Hirsch).
Gerler’i sevmek, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 181. Bu emir, Gerler’e karþý iðneleyici ve duygusuz bir tavýrda olunmamasý, aksine
onlara her fýrsatta yardýmcý olunmasýný gerektirir
(Sefer Ahinuh). Tanrý’nýn, mitsvalarýn boyunduruðunu tamamen ve gönüllü olarak kabullenmiþ olan Gerler’e yönelik sevgisi özellikle büyüktür. Bu nedenle her ne kadar Gerler’e yönelik
sevgi, “Akranýný kendin gibi sev” (Vayikra 19:18)
emrine dâhilse de, Tora Gerler’i sevme konusunda ek bir mitsva vermiþtir (Rambam, Sefer
Amitsvot, Ase 207). Böylece Gerler’e sevgi
gösteren kiþi, iki mitsvayý birden yerine getirmiþ
olur. Benzer þekilde baþkalarýný rencide etmek
genel bir yasak olmasýna raðmen (Vayikra 25:17),
Tora Gerler’e karþý iðneleyici tavrý ikinci bir
yasakla yasaklamýþtýr (Þemot 22:20). Böylece bir
Ger’e olumsuz davranan kiþi iki [aslýnda üç (bkz.
Vayikra 19:33)] yasaðý birden çiðnemiþ olur.
Sefer Ahinuh bu emrin kapsamýnýn sadece
Gerler’le sýnýrlý olmadýðýný ve herhangi bir
yabancýyý, örneðin bir mahalleye yeni taþýnan
birini, bir okula gelen yeni bir öðrenciyi ya da
ekibe katýlan yeni bir çalýþaný da kapsadýðýný belirtir.
Mýsýr Ülkesi’nde birer yabancýydýnýz – Bu
sözler, söz konusu mitsvanýn tek sebebinin bu
olduðu anlamýna gelmekte deðildir. Tora sadece
burada Yahudiler’in kendilerini Gerler’in zor
durumlarýyla kolaylýkla özdeþleþtirip onlara özel
itinayla davranmalarý için bu hatýrlatmayý yapmaktadýr (Mizrahi).
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Yetim ve dul için adaleti uygular, Ger’i sever, ona ekmek ve giysi verir.
[Siz de] Ger’i sevmelisiniz, zira [siz de] Mýsýr Ülkesi’nde birer yabancýydýnýz.

baðýþlar yaparak Tanrý’yý yatýþtýrabileceðini
düþünmemelidir (Raþi; Gur Arye). O kiþi bu
mitsvanýn karþýlýðýný alacaktýr; ama bu, diðer
günahlarýný silecek deðildir. Dahasý, insanlarýn
hýrsýzlýk ya da sahtekârlýkla elde ettikleri paralarý
“Tanrý Adýna” kullanmasý da Tanrý’yý öfkelendirir
(krþ. Teilim 10:3).
Diðer bir açýklamaya göre “Son derece yüksek
düzeyde bir Hasid bile, bir günah iþlediði
takdirde, Tanrý bu kiþinin mitsvalarýndan bir
tanesini alýp [=rüþvet] o günaha göz yummaz
[zira Hahamlarýmýz’ýn vurguladýklarý üzere, ‘bir
mitsva, bir günahý söndürmez’ (Talmud – Sota
21a; Sforno)]. Herkes, iþlediði [ve hakkýnda teþuva yapmadýðý] her günahý için ceza görecek, yaptýðý her mitsva için ödüllendirilecektir (Ramban).
Sonuç olarak, günah iþlediðiniz takdirde, teþuva
yapmadýðýnýz sürece, sizi hiçbir liyakat cezadan
kurtaramayacaktýr (Sforno).”
Ramban buradaki ifadelere bir alternatif daha
sunar: “Alelade insanlarla anlaþmazlýk içinde
olan önemli þahsiyetleri bile kayýrmaz. Fakirlerle
anlaþmazlýk içinde olan zenginlerden rüþvet
almaz. Zira O, güçlü insanlar karþýsýnda yetim ve
dullarýn hakkýný korur, Gerler’i sever ve
ihtiyaçlarýný karþýlar (s.p.).”
Tanrý bir insanda sadece insanýn kendisini görür.
Ahlaki dürüstlüðü hiçbir þeye deðiþmez, ne
toplumsal statüye ne de manevi yetenek ve
üstünlüklere. Ahlaki kanunlar hakkýndaki talepler söz konusu olduðunda insanlarýn toplumdaki konumunu dikkate almaz ve manevi deha ya
da baþarýlar yoluyla O’na rüþvet vermek de
mümkün deðildir (Hirsch; krþ. Miþna – Pirke Avot
4:22, Rambam o.a.). Bir kiþinin iyi davranýþlarda
bulunmasý, günahlarý karþýsýnda hak ettiði
cezalarda bir indirim yaratmaz (krþ. Talmud –
Sota 21a).
Büyük – Ýbranice Gadol. “O’nun mevcudiyetinin
derecesinde baþka hiçbir varlýk yoktur (Sforno).
Mevcut hiçbir büyüklük O’nun Büyüklüðü ile
mukayese bile edilemez. O kesin ve mutlak
Büyük’tür (Hirsch) ve her türlü büyüklük O’na
aittir.”
Kudretli – Ýbranice Gibor. Ya da “kahraman;
korkusuz; kuvvetli”. “Mevcut her þeyi kendi
mevcudiyeti sayesinde mevcut kýlar (Sforno).
Tüm kuvvetler O’na aittir.”
Heybetli – Ýbranice Nora. Ya da “korku salan”.
“Tanrý dünyada olup bitenler karþýsýnda kayýtsýz
deðildir. Hak edenlere ödül ve ceza vermek üzere

sürekli olarak gözlem halindedir; bu yüzden
O’ndan çekinmek ve korkmak yerindedir”
(Sforno; Hirsch).
Tanrý’dýr – Ýbranice E-l. Ya da “Güç’tür”. “Tüm
güçler O’na aittir.”
Normal þartlarda bir insanýn Tanrý’yý övme yetkisi olamaz. Zira ne söylese, Tanrý’yý gerçek nitelikleriyle tanýmlamayý baþaramaz. Sözlüðündeki
en muhteþem sözcükleri bile kullansa, bu, bir
bakýma Tanrý’yý o niteliklere sýnýrlamak olacaktýr.
Ancak burada “Büyük, Kudretli ve Heybetli
Tanrý” sözleri, Tanrý’yý tanýmlamak için bizzat
Tora tarafýndan verilmektedir. Her gün en az üç
kez okunan Amida duasýnda da Tanrý’yý tanýmlamak için bu sözler kullanýlýr. Bunu kullanabilmemize olanak saðlayan, bu pasukta söylenmesidir. Dolayýsýyla sabit bir yükümlülük olan
Amida duasýnda bu sýfatlara bir baþkasýný eklemek yasaktýr. Ancak bir kiþi Amida duasý dýþýnda
Tanrý’ya dua etmek isterse, O’na duanýn konusu
dâhilinde farklý övgü sýfatlarýyla da hitap edebilir
(Meam Loez).
Tanah’ta bu sýfatlarla ilgili iki ilginç örnek vardýr.
Bir tanesinde Peygamber Yirmeyau, Tanrý’yý
sadece “Büyük ve Kudretli Tanrý” olarak tanýmlamakta (Yirmeyau 32:18) – ama “Heybetli”
dememektedir. Baþka bir örnekte ise Daniel,
Tanrý hakkýnda “Büyük ve Heybetli Tanrý” demekte (Daniel 9:4), ama “Kudretli” sýfatýný kullanmamaktadýr. Bunun sebebi, Yirmeyau’nun I. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþýný ve düþmanlarýn orada sevinçle dans ettiklerini gördüðü için, Tanrý’nýn bu
olay sýrasýnda heybetlilik ve korku salma özelliðini kullanmadýðý, böylece düþmanlarýn korkusuzca
bu þekilde davrandýklarý sonucuna varmýþtýr, bu
yüzden “Heybetli” dememiþtir. Daniel ise halkýn
sürgünde büyük acýlarla, yabancý uluslara köle
olarak satýldýðýna tanýk olmuþtur. Burada da
Tanrý’nýn, kudretini Yahudiler’in düþmanlarýna
kullanmamayý tercih edip onlarýn bu üstünlüðüne sessiz kaldýðý izlenimi doðduðu için Daniel
“Kudretli” dememiþtir. Ancak ettiðimiz dualarýn
kompozitörleri olan Anþe Keneset Agedola,
sürgünün sonunu görmüþler, Tanrý’nýn, sürgün
sýrasýnda, örneðin Purim olaylarýnda, halký yine
de koruduðuna tanýk olmuþlardýr. Bu yüzden
Amida duasýna buradaki sýfatlarý, Kudretli ve
Heybetli de dâhil olmak üzere, eksiksiz biçimde
koymuþlar, bu þekilde bir bakýma Yirmeyau ve
Daniel’e cevap vermiþlerdir: “Tanrý hem Kudretli
hem de Heybetli’dir. Kötülere ve düþmanlara bir
süre seyirci kaldýysa, bu bir zayýflýk deðil, aksine
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davranýþlarý, iyi kalpleri ve düzgün düþünceleri
sayesinde yerleþir. Onlarý yaratmýþ olan her þeyin
Efendisi liyakat kazanmalarýný saðlamak için
onlara kýymetli mitsvalar vermiþtir; bu þekilde
onlara yol gösterir ve onlarý baþarýya ulaþtýrýr.
Tanrý ayrýca insanlara arzu, dilek ve isteklerini
elde edebilmeleri için bir kapý açmýþtýr: Ýnsanlar
bunlarý O’ndan arz edebilirler ve O, her þeyi
yapabilme kudretine sahip olduðu için, Kendisi’ni
gerçekten çaðýranlara Gökler’den yanýt verir.
Tanrý onlara bu bilgiyi vermenin yanýnda, insanlara ayrýca kalplerinin isteklerini daima Tanrý’ya
yöneltmelerini ve dua etmelerini emretmiþtir.
Ýnsanlar Tanrý’ya dua ettikleri zaman, O’nun Her
Þeye Kadir olduðu gerçeðini de kendilerine hatýrlatýp bunu kalplerine sabitlemiþ olurlar. Tanrý’nýn
Gözleri sürekli olarak bizi izlemektedir ve O’na
olan yakarýþlarýmýzý her an dinler. Tanrý, “uyuklamaz ve uyumaz; Yisrael’in Koruyucusu’dur” (Teilim
121:4). Geçmiþte yaptýklarýyla, yapmayý istediði
herhangi bir þeyi engelleyecek hiçbir kuvvet
olmayacaðýný kalplerimize iþlemiþtir.”
Dua etmek Tora’nýn emri olmasýna karþýn, Tora
bize bunun için sabit bir vakit söylemiþ deðildir.
Bu nedenle Hahamlarýmýz arasýnda görüþ ayrýlýðý
vardýr. Rambam, her gün dua etmek gerektiðini
yazar. Ramban ise Tora’nýn dua konusunda herhangi bir zaman belirlemediðini ama yine de her
gün dua etmenin, sýkýntýlarýmýz hakkýnda
Tanrý’ya yakarýp, baþýmýza gelen iyi þeyler için de
O’na þükretmenin yakýþýk alan bir davranýþ
olduðunu belirtir. Uygulamada ise günde üç kez
dua etmek gerekir: Sabah, öðleden sonra ve gece
(Talmud – Berahot 31a). Artýk korban uygulamasý
olmadýðýndan Hahamlarýmýz en azýndan ona
denk bir hatýrlatýcý olmasý için dualarý, günlük
sabit korbanlarýn gerçekleþtirildiði saatlere denk
getirmiþlerdir. Buna göre sabah duasý Þahrit,
sabah yapýlan Tamid-korbanýna, öðleden sonra
edilen Minha duasý, akþam üstü gerçekleþtirilen
Tamid-korbanýna denktir. Bu korbanýn ilgili
parçalarý gece boyunca yanar ve gece edilen Arvit
duasý da buna denktir [Hahamlarýmýz, Þahrit ve
Minha dualarýndan farklý olarak, Arvit duasýnýn
bir yükümlülük deðil, isteðe baðlý bir dua
olduðunu söylemiþlerdir (Talmud – Berahot 27b).
Yani teoride, dua eden kazançlýdýr, etmeyen
kayýpta deðildir. Ancak uygulamada Arvit duasý
da Yahudiler tarafýndan sektirilmeden yapýldýðý
için, günümüzde bu da bir yükümlülük halini
almýþtýr]. Roþ Hodeþ ve bayramlarda bu üç duaya
Musaf-korbanýna denk olan Musaf duasý da
eklenir. Ýstisnai olarak Yom Kipur’da “Neila –
Kapanýþ” adý verilen beþinci bir dua vardýr.
Burada “dua” ile kastedilen, Amida duasýdýr.

Moþe’nin döneminden Anþe Keneset Agedola’ya
kadar olan zaman boyunca sabit bir dua metni
yoktu ve herkes kendi istediði þekilde dua ediyordu. Anþe Keneset Agedola zamanýnda bu, standart
bir metin haline sokulmuþ, Ýbranice bilen
herkesin anlayabileceði kolay bir metin halinde
sabitlenmiþtir. Günümüzde kullandýðýmýz tüm
dua metinleri – ve Amida – Anþe Keneset Agedola
tarafýndan kompoze edilmiþtir. Bu kompozisyona
göre, normal günlerde Amida, baþta Tanrý’ya
övgüler içeren üç, sonda Tanrý’ya þükran ifade
eden üç ve ortada da ihtiyaçlarý dile getiren on
iki beraha olmak üzere toplam on sekiz beraha
içerir ve bu nedenle Amida duasý ayný zamanda
“Þemone Esre – On Sekiz” olarak adlandýrýlýr.
Raban Gamliel ve onun baþkanlýðýndaki Bet-Din
döneminde, düþmana karþý iþbirlikçiler arttýðý
için, Þemuel Akatan tarafýndan, bu konuyu
içeren on dokuzuncu bir beraha eklenmiþtir
(Talmud – Megila 17b). Þabat ve bayramlardaki
Amidalar ise, günün mutluluðu içinde halka aðýrlýk vermemek için yediþer beraha ile sýnýrlanmýþtýr. Bunlarýn ilk ve son üçü normal günlerdeki gibidir. Ortadaki ise günün özelliðini dile
getiren bir berahadýr. Ýstisnai olarak Roþ
Aþana’daki Musaf duasýnda ortada da üç beraha
vardýr: Malhuyot, Zihronot ve Þofarot (bkz.
Vayikra 23:24 açk.).
Amida “kalple yapýlan ibadet” olduðu için, kalpten
bir konsantrasyonu gerektirir. Otoriteler, konsantrasyonla yapýlmayan bir duanýn, ruhsuz bir
bedene benzediðini vurgularlar (Rabenu Behaye
Ýbn Pakuda, Hovot Alevavot VIII:3). Uygun
konsantrasyonu saðlamak için, kendimizi etten
kemikten bir krala hitap eder halde düþünmek
yardýmcý olacaktýr. Böyle bir durumda aðzýmýzdan
çýkan her bir sözcük konusunda son derece
dikkatli olacaðýmýz aþikârdýr. Ve bu, kuvveti son
derece sýnýrlý olan bir insan kralýn karþýsýnda
doðruysa, tüm canlýlarýn hayatlarýný elinde tutan
Krallar Kralý Tanrý’nýn Huzuru’nda kuþkusuz kat
kat doðru olacaktýr. Ýnsan bu bilinç doðrultusunda, dualarýný tam bir huþu ve konsantrasyonla
yapmalýdýr (Sefer Yeþ Nohalin; Meam Loez). Böyle
bir konsantrasyon Amida’nýn tümü için gereklidir,
ancak özellikle ilk beraha için çok önemlidir. O
kadar ki, ilk berahayý söylediklerinin anlamýna
yoðunlaþmadan söyleyen bir kiþi, duaya baþtan
baþlamalýdýr.
Aslýnda dua her dilde edilebilir. Ancak Amida’yý
Ýbranice söylemenin ek bir avantajý vardýr.
Tora’nýn sýrlarýna hâkim olan Hahamlarýmýz bu
duanýn Ýbranice metnini, duanýn etkili olmasýný
saðlayacak þekilde kompoze etmiþlerdir. Bu
nedenle Ýbranice anlamayan biri bile duayý bu

20
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Tanrýn Aþem’den çekin, O’na ibadet et ve O’na yapýþ. [Gerektiðinde sadece] O’nun
Ýsmi’yle yemin edebilirsin.
Ýbranice Gerim. Bu sözcük hem “yabancý”
anlamýna gelir hem de Yahudilik’i sonradan kabul
etmiþ kiþileri tanýmlayan bir terimdir. Ancak
Yahudi olmuþ bir kiþi, yani bir Ger Tsedek, artýk
“yabancý” deðildir. Yine de bazý insanlarýn, sýrf
geçmiþi nedeniyle onlara ters davranma olasýlýðýný
gören Tora, Gerler’i özellikle sevmek gerektiðini,
zira Tanrý’nýn da, sýrf Tanrý ve Tora aþkýna tüm
geçmiþlerini silmeyi göze aldýklarý için Gerler’i
sevdiðini vurgulamaktadýr. Bunu yapmayýp,
Gerler’e geçmiþlerini öne sürerek sözlü sataþmada bulunma dürtüsüne karþý da Tora bir hatýrlatmada bulunmaktadýr: “Geçmiþte siz de birer
yabancýydýnýz”. Baþka bir deyiþle, “yabancý
olduðunuz bir ortamda aþaðýlanmanýzýn hesabýný
Tanrý Mýsýrlýlar’dan nasýl aðýr bir þekilde sormuþsa, Tanrý, sizin ezik konumda olan kiþilere
karþý duygusuz bir üstten bakýþla davranmanýza
da seyirci kalmayacaktýr” (Þemot 22:20, Ramban
o.a.). Bkz. Þemot 22:20 ve 23:9.
Sonuç olarak Hahamlarýmýz’ýn da söyledikleri
gibi “Sende de mevcut olan bir kusuru öne sürerek baþkasýna sataþma” (Talmud – Baba Metsia
59b). Bene-Yisrael Mýsýr’da birer yabancý konumundaydýlar. Tanrý kimseyi boþuna cezalandýrmayacaðý için, bu yabancý konumu, BeneYisrael’deki belli bir eksikliði vurgular. Böylece bir
Ger’e geçmiþteki yaþam tarzýný hatýrlatarak sataþmak, Bene-Yisrael’in kendisinde de mevcut bir
kusuru görmezden gelmek anlamýna gelir.
Baþka bir nokta da vardýr: Ailesinin bir mensubu
asýlarak idam edilmiþ olan bir kiþi için “asma” fiili,
baþka baðlamlarda bile kullanýlsa, tamamen iticidir. Böyle birinin dili, hizmetkârýna “þu balýðý
kurutmaya asýver” demeye bile varmaz (Raþi
o.a.). Burada da benzer bir durum söz konusudur.
Ger sözcüðü hem “yabancý” hem de “Yahudilik’i
kabul etmiþ” anlamýna geldiði için, geçmiþinde
yabancý – Ger – olmanýn zorluðunu bilen bir kiþi,
ayný sözcüðü bir baþkasýný küçümsemek için kullanmayacaktýr – sözcük diðer anlamýyla kullanýlsa bile. Zira onu bu þekilde aþaðýlamaya kalkmak,
kendini de aþaðýlamak anlamýna gelecektir
(Mesiah Ýlemim; Sefer Zikaron).
20. Tanrýn Aþem’den çekin… – Bu pasuðun
neredeyse aynýsý daha önce de geçmiþti (bkz.
6:13). Buradaki tek ekleme “O’na yapýþ” ifadesidir (krþ. 13:5). Bu eklemenin olasý bir sebebi,
önceki pasuklarda geçen “Yalnýz atalarýna baðlandý
Tanrý, onlarý sevdi ve bugün [olduðu] gibi, tüm halklarýn içinden, onlarýn soyunu, [yani] sizi seçti” (p.
15) sözleridir. Bir anlamda “Tanrý size nasýl baðlandýysa, siz de O’na yapýþmalý, O’na kenetlenmelisiniz” mesajý verilmektedir. Zira eðer Yaratýcý,
yaratýlana karþý baðlýlýk arzusundaysa, kuþkusuz,

yaratýlan da Yaratýcý’ya karþý daha büyük bir
baðlýlýk, “yapýþma” arzusu duymalýdýr (6:13,
Rabenu Behaye o.a.). Bir baþka olasýlýða göre ise
bu ekleme, önceki pasukla baðlantýlýdýr: “Eski bir
putperest bile, Ger sýfatý alarak Tanrý’ya yaklaþýp
O’na yapýþabilir. Eðer öyleyse, siz de, çok günah
iþlemiþ olsanýz bile, teþuva yaptýðýnýz takdirde
Tanrý’ya yapýþabilirsiniz” (Meam Loez).
Ýbn Ezra’ya göre “Tanrýn Aþem’den çekin” – yasaklarý
delmekten kaçýnmayý, “O’na ibadet et” – “yap”
þeklindeki emirlere riayet etmeyi, “O’na yapýþ” –
kalpte baðlýlýðý, “O’nun Ýsmi’yle yemin et” – aðýzla
dile getirilen sadakati belirtir. Rabenu Behaye,
buradaki “O’na yapýþ” emrini “düþünceni hiçbir
zaman O’ndan ayýrma” þeklinde deðerlendirir. Bu
pasukla ilgili diðer açýklamalar için bkz. 6:13 açk.
Tora, Tanrý korkusuna dair emri birkaç yerde
tekrarlamaktadýr. Sefer Ahinuh, bu emrin
Tora’daki kaynaðý olarak bu pasuðu gösterir.
Mitsvat Ase No. 182.
O’na ibadet et – Tanrý’ya her gün dua ederek
ibadet etmek Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 183. Bu emir Tora’da birçok
yerde geçmektedir (ör. Þemot 23:20, Devarim
11:13 ve 13:5). Her ne kadar Tanrý’ya ibadet emri,
aslýnda Tora’nýn tüm emirlerini kapsýyorsa da –
zira ne de olsa Tora’nýn herhangi bir mitsvasýný
yapmak da Tanrý’ya ibadet sýnýfýndadýr – yine de
baþlý baþýna bir uygulamayý, yani duayý ifade eder.
Bu, 11:13’te geçen “tüm kalple ibadet etme” kavramýndan anlaþýlmaktadýr. Hahamlarýmýz “Hangi
ibadet kalple yapýlýr?” diye sorarlar ve cevap
verirler: “Tefila – Dua”. Buradan, duanýn doðrudan Tora’nýn emirlerinden biri olduðu görülmektedir. Bazý insanlar “Eskiden korban vardý, ama
insanlar geliþtikçe sadece duanýn yeterli olduðunu
anladýlar” gibi bir düþünce içindedir. Ýþte 11:13
ve bu pasukta, o düþüncenin kökten yanlýþ olduðu
görülmektedir. Korbanla yapýlan ibadetle duayla
yapýlan ibadet iki farklý ve paralel ibadet þeklidir.
Bet-Amikdaþ olduðu zaman da sabit dualar edilirdi – kaldý ki henüz Atalar’ýn bile birçok yerde dua
ettiði açýkça söylenmektedir. Günümüzde BetAmikdaþ olmadýðý ve korban ibadeti yapýlamadýðý
için elimizde sadece dua kalmýþtýr, ama dua, korbanýn yerini alýyor deðildir; baþlý baþýna bir ibadet
þeklidir. Yine de elimizde kalan tek þey olduðu
için, Tanrý’dan, dualarýmýzýn korban ibadetinin
eksikliðini de kapatmasýný dileriz: “Unþalema
Parim Sefatenu – Boðalarýn [eksikliðini]
Dudaklarýmýz Ödesin”. Bkz. Bamidbar 28:4 açk.
œ Tefila – “Dua”.
Sefer Ahinuh bu mitsva hakkýnda þunlarý yazar:
“Ýnsanlarýn üzerine iyilik ve bereket, güzel
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ve heybetli eylemleri de senin için gerçekleþtirdi
ki bu þekilde O’nun özel payý ve mirasý olduðunu
ve Gözleri’nin sürekli olarak sana iyilik yapma
amacýyla sana çevrildiðini tanýyýp anlayabilesin”
(Ramban). Aþem, Yahudiler’in kiþisel Tanrýsý’dýr;
zira onlar bu özel ilgiyi hak etmedikleri zamanlarda bile Tanrý Yahudiler’in dualarýný dinler, hatta
acýlarýný paylaþýr (bkz. Teilim 91:15).
Büyük ve korku veren [eylemleri] – Tam
çeviriyle “büyükleri ve korku verenleri/korkunçlarý”.
“Büyük eylemler”, Bene-Yisrael’in tüm imkânsýzlýklara karþý Mýsýr’dan çýkarýlmasýný, “korku
veren[ eylem]ler” ise Mýsýrlýlar’ýn sert yargýlarla
cezalandýrýlmasýný belirtir (Hirsch).
Senin için – Ya da “sana”.
22. Yetmiþ kiþiyle – Bkz. Bereþit 46:27, Þemot
1:5. Bu, önceki pasukta söylenen “büyük ve heybetli [mucizeler]” için verilen bir örnektir. BeneYisrael Mýsýr’a yetmiþ kiþilik bir aile olarak
inmiþler, kýsa sürede olaðanüstü bir þekilde
çoðalarak, Mýsýr’ý yýldýzlar kadar kalabalýk bir
nüfusla terk etmiþlerdir. Bu nedenle sýradaki
pasuk da “Tanrýn Aþem’i sev” sözleriyle baþlamaktadýr (Rabenu Behaye).
Göklerin yýldýzlarý kadar kalabalýk – Bkz. 1:10.

11.
1. Tanrýn Aþem’i sev – “Sana bu kadar çok iyilik
yaptýðýna göre Tanrý’yý sevmeli ve bu sevginin bir
ifadesi olarak O’nun tüm emirlerini daima gözetmelisin” (Ýbn Ezra). Tanrý’yý sevme konusundaki
asýl emir 6:5’te verilmiþtir. Ancak Tanrý sevgisi ve
Tanrý korkusu Yahudilik’in ve bir Yahudi’nin Tanrý’yla
iliþkisinin en önemli temellerinden olduðu, tüm
uygulama bu iki sütunun üzerinde durduðu için
Moþe bunlarý çeþitli vesilelerle tekrarlamaktadýr.

Emanetini… gözet – “O’nun koruduklarýný sen
de koru. O nasýl Gerler’i koruyor, yoksul ve zavallýlara kucak açýyor, yetim ve dullara kol kanat
geriyorsa, aynýsýný sen de yap” (Ramban).
Tora genel olarak sevgi emrinin ardýndan korku
ve çekinme yönünde de uyarýda bulunur.
Dolayýsýyla buradaki ifade “nöbetini … tut” þeklinde de deðerlendirilebilir. Yani “O’ndan çekin
ve günah iþlemekten sakýn” (a.k.).
Tüm zamanlarda – Tam çeviriyle “tüm günlerde”.
Belki de “yaþadýklarý tüm günler boyunca” (krþ.
4:10; Daat Mikra).
2. Bugün – Bu, önceki pasukta söylenen “tüm
günlerde” sözleriyle bir karþýlaþtýrma amacý içermektedir. Tora’nýn korunmasý tüm nesillerin
görevidir. Ancak “bugün” burada Moþe’nin
karþýsýnda olan neslin bu konudaki yükümlülüðü
özellikle büyüktür, zira sonraki nesillerden farklý
olarak, bu nesil Tanrý’nýn [Moþe tarafýndan
sýradaki pasuklarda hatýrlatýlacak] mucizelerine
bizzat þahit olmuþtur (Hirsch).
Bilin – “Kalbinizi þunu bilip anlamaya yoðunlaþtýrýn ki tembihlerimi ciddiye alasýnýz” (Raþi).
Çocuklarýnýzdan [bahsediyor] deðilim –
“Ýleride çocuklarýnýzýn göreceði þeylerden bahsetmiyorum… Bunlarý siz þahsen yaþadýnýz”
(Rabenu Behaye). Ya da “çocuklarýnýzla konuþuyor
deðilim”. “Onlar sýralayacaðým tüm o olaðanüstü
tecrübelerinizi yaþamadýklarý için, ‘biz tüm bunlarý görmedik duymadýk’ diyebilirler (Raþi). Oysa
siz bunlarýn hepsini yaþadýnýz.”
Aamek Davar, Çýkýþ ve Çöl nesillerinin Moþe’nin
burada bahsettiði tüm mucizeleri görmelerinin
özel bir önem taþýdýðýný belirtir. Sonraki nesiller
yoðun bir Tora ortamýnda büyüyeceklerdir. Ama
bu nesildekilerin böyle bir fýrsatý olmadýðý için,
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O’dur senin övgün ve O’dur gözlerinin gördüðü bu büyük ve korku veren [eylemleri]
senin için gerçekleþtiren Tanrýn.
22
Yetmiþ kiþiyle inmiþlerdi atalarýn Mýsýr’a. Ama þimdi, Tanrýn Aþem seni göklerin
yýldýzlarý kadar kalabalýk hale getirdi.

11

1

Tanrýn Aþem’i sev, [O’nun] emanetini, hükümlerini, kanunlarýný ve emirlerini tüm
zamanlarda gözet.
2
Bugün [þunu] bilin ki, çocuklarýnýzdan [bahsediyor] deðilim. [Onlar] Ne Tanrýnýz
Aþem’in terbiyesini gördüler, ne Büyüklüðü’nü, ne Kuvvetli Eli ve Uzanmýþ Kolu’nu,
þekilde etmeyi tercih etmeli, bir yandan da metnin anlamýný bir an önce öðrenmeye gayret
etmelidir.
Hahamlarýmýz Amida duasýna, bir Yahudi’nin
olasý tüm ihtiyaçlarýný [kendisinin hissetmediði
ihtiyaçlarý bile] dâhil etmiþlerdir. Ýnsan bazen
neyi istemesi gerektiðini bilmeyebilir. Örneðin
kendi ihtiyaçlarýna yoðunlaþýp toplumun ihtiyaçlarýný göz ardý edebilir. Ya da kendi ihtiyaçlarýný
yanlýþ deðerlendirebilir. Bu nedenle Amida
duanýn temel metnidir. Yine de bir kiþi,
Amida’nýn dýþýnda da Tanrý’ya kendi sözleriyle
dua edebilir, O’nunla dertleþebilir, sohbet edebilir, þükranýný sunabilir ve kalbini dökebilir –
bunu yapmalýdýr. Dua etmek Tanrý ile insan
arasýnda özel bir bað kurar ve insaný Tanrý’ya yaklaþtýrýr. Ýnsan dua sýrasýnda kendisini yargýlamalý,
Tanrý’nýn Ýsteði’ne uygun yaþayýp yaþamadýðýný da
deðerlendirmelidir. Ancak tüm bunlar Amida’nýn
yerine deðil, ona ek olarak yapýlmalýdýr.
Tefila’nýn kuvveti o kadar büyüktür ki, [1] doðayý
deðiþtirebilir, [2] tehlikeleri bertaraf edebilir ve
[3] Tanrý’nýn vermiþ olduðu olumsuz kararlarý
bile iptal edebilir. Örneðin [1] Anneler Sara,
Rivka ve Rahel, aslýnda kýsýr olmalarýna karþýn,
dua sayesinde bu fiziksel doðalarý olumlu yönde
deðiþmiþtir. [2] Teilim’de sýkýntý ya da tehlike
içinde olan insanlarýn dualarýný Tanrý’nýn duyduðu ve onlarý kurtardýðý söylenmektedir (Teilim
Perek 107). [3] Tanrý kral Hizkiyau’nun öleceðini
bildirmiþ olmasýna karþýn, onun duasýnýn sonrasýnda yaþamýna on beþ yýl daha eklemiþtir
(Melahim II Perek 20; Yeþayau Perek 38).
Amida’nýn nasýl, ne zaman, nerede, hangi yöne
doðru, hangi kapsam içinde söylenmesi gerektiði,
on kiþilik bir topluluk konusundaki gereklilik,
dua öncesinde tsedaka vermek ve daha birçok
konudaki kurallar çok geniþtir ve bunlarý bilmek
büyük önem taþýr. Bu konudaki geniþ bilgiler için
Alaha kitaplarýna baþvurmak doðru olacaktýr
(örneðin bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama
Rehberi, s. 92 v.d.). Ayrýca bkz. 11:13 açk.
O’na yapýþ – Bu emir baþka yerde de geçmekte-

dir (11:22). Hahamlarýmýz sorarlar: “Tanrý’ya
yapýþmak mümkün müdür ki? Tora O’nun
hakkýnda ‘[yakýp] tüketen bir ateþ’ (4:24) tanýmlamasýný yapýyor!” Ve cevap olarak, bu emrin özellikle Tora otoritelerine, yani Hahamlar’a baðlanmayý belirttiðini söylerler; zira hayatlarýný
Tanrý’nýn Torasý’ný inceleyip öðrenmeye adamýþ
olan kiþilere baðlanmak, onlarýn öðretileri
sayesinde insaný Tanrý’ya baðlayacaktýr (Talmud –
Ketubot 111b). Bu doðrultuda, Tora konusunda
derin ve saðlam bilgiye sahip olan uzmanlara
baðlanmak, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 184 (Sefer Ahinuh).
Bunun yanýnda Ramban, “Tanrý’ya yapýþma”
kavramýnýn, insanýn Tanrý’yý bir an için bile akýldan çýkarmamasý ve Tanrý’yý sevme yönünde
kendi kendisine ilham vermesi anlamýna da
geldiðini kaydeder. Bu doðrultuda kiþi, kalbine
Tanrý inancýndan baþka bir inancýn zerresini bile
sokmamalýdýr. Ýnsan bu þekilde Tanrý’ya yapýþtýkça
putlarýn ya da çekici ama yasak diðer arzularýn
davetkârlýðýna kapýlmayacaktýr (11:22, Ramban
o.a.).
O’nun Ýsmi’yle yemin edebilirsin – Gerektiðinde
Tanrý’nýn Ýsmi’yle [ve sadece O’nun Ýsmi’yle]
yemin etmek Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 185 (Sefer Ahinuh). Bu konudaki geniþ açýklamalar için bkz. 6:13 açk.
21. O’dur senin övgün – “O’na övgü sunmalýsýn; çünkü O senin için çok büyük þeyler
yaptý” (Ýbn Ezra). “Tüm övgülerini O’na vakfet,
O’na ait onuru bir baþkasýna yöneltme, O’nun
yerine putlarý ya da daha önce bahsedilen maddi
veya manevi güçleri ya da efendileri övme”
(Ramban). Alternatif olarak “Ýnsanlarýn seni
övme sebebidir O” (Ramban). Ya da, “tüm
mevcudiyete egemen olan Kral’ýn kulu olmaktan
övünç duy” (Sforno).
O’dur … Tanrýn – “Tanrý, Ýsmi’ni seninle baðdaþtýrdý ve böylece hem sen O’nun halký oldun,
hem de O senin özel Tanrýn oldu. Diðer uluslara
yönelik yönetiminde ise burç ve melekleri birer
aracý olarak görevlendirdi. Tanrý tüm bu büyük
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(Rabenu Behaye; bkz. Bamidbar 16:27 açk.).
Alternatif bir bakýþ da þöyledir: Korah ve onun
yanýndaki 250 kiþi, yetkisiz olarak tütsü ateþi
getirmiþlerdir. Bu, Tora’nýn açýk yasaklarýndan
biridir (Bamidbar 17:5), dolayýsýyla Tanrýsal bir
ateþle cezalandýrýlmýþlardýr. Tora’nýn açýk
yasaðýnýn cezalandýrýlmasý anlaþýlýr ve normal bir
þey olduðu için, Moþe, Tanrý’nýn özel mucizelerini saydýðý bu kýsýmda Korah’tan bahsetmeye
gerek görmemiþtir (Ramban). Datan ve Aviram
ise Tora’nýn açýk bir emrini ihlal etmiþ olmamalarýna raðmen isyankârlýk ve arsýzlýklarý
nedeniyle Tanrý’nýn gazabýna maruz kaldýklarý
için burada zikredilmiþlerdir.
Tüm Yisrael’in içinde – Ya da “tüm Yisrael’in
arasýnda”. Basit anlama göre bunun anlamý “tüm
Yisrael’in mevcut olduðu bir ortamda” þeklindedir. Ancak yine de burada sýra dýþý bir kullaným söz konusudur, zira Tora bu anlamý vermek
için genel olarak “tüm Yisrael’in gözleri önünde”
gibi bir ifadeyi kullanýr (krþ. 31:7 ve 34:12).
Dolayýsýyla burada ek bir ima söz konusudur.
“Tüm Yisrael’in arasýnda” ifadesi ayný zamanda yer
ve mekâný da belirtmektedir: Korah’ýn yandaþlarý, Yisrael’in arasýnda her nerede olurlarsa
olsunlar, topraðýn onlarý yutmasýndan kurtulamamýþlardýr (Beer Yitshak). Midraþ’ta bu konuda
þöyle bir diyalog geçer: Rabi Yeuda “Onlardan
biri o sýrada kampýn neresinde olursa olsun, altýndaki toprak açýlýp onu yutmuþtur” düþüncesini
ileri sürer. Rabi Nehemya ise “Pasukta ‘Yeryüzü
aðzýný açtý’ (Bamidbar 16:32) demiyor mu? Yani
‘aðýzlarýný’ demiyor, sadece ‘aðzýný’ diyor
[dolayýsýyla tek bir çukur açýlmýþ ve tüm
günahkârlar oraya düþmüþtür]” sözleriyle buna
karþý çýkar. Rabi Yeuda “Öyleyse [bu pasuktaki]

‘Tüm Yisrael’in arasýnda’ sözlerini nasýl açýklayacaksýn?” diye üsteleyince Rabi Nehemya cevabý
verir: “Toprak, bu kiþilerin bulunduðu her yerde
eðimli bir hal aldý ve onlarý açýlan ‘aðza’ kadar
yuvarladý” (Midraþ – Tanhuma Yaþan, Korah 4;
Raþi).
Topraðýn, aðzýný açýp … yutmasýyla – Bu pasuktan, toprak tarafýndan yutulanlarýn sadece Datan
ve Aviram olduðu [ama Korah’ýn bu akýbete
uðramadýðý] izlenimi edinilmektedir. Bu konuda
bkz. Bamidbar 16:32 açk.
Ailelerini – Tam çeviriyle “evlerini” (Targum
Onkelos; Septuaginta). Ama bundan hemen sonra
çadýrlardan bahsedildiðine göre, “evler” ile kastedilen “ev halký”, yani günahkârlarýn eþleriyle
çocuklarý olmalýdýr (Targum Yonatan; Ýbn Ezra;
Hizkuni).
Yanlarýndaki tüm mevcudiyeti – Ýbn Canah.
Ýbranice Kol Aykum Aþer Beragleem. Buradaki
Beragleem sözcüðü tam olarak “ayaklarýnda”
anlamýna gelir. “Yekum – Mevcudiyet” sözcüðü da
“Kum – Ayaða Kalkmak / Ayakta Durmak”
köküyle baðlýdýr. Talmud bu nedenle ifadeyi
“insaný ayakta tutan her þeyi” – yani “tüm mal varlýklarýný” – þeklinde açýklar (Targum Onkelos;
Talmud – Sanedrin 110a; Raþi; Septuaginta; bkz.
Bamidbar 16:32, Tüm mallarý k.b.). Çevirimiz ise
Beragleem sözcüðünün deyimsel anlamýný takip
etmektedir: “yanlarýnda; yanýbaþlarýnda”. Alternatif
olarak yine deyimsel anlamýyla “onlarýn yüzünden”
(Ýbn Ezra) veya “onlarýn izinden giden” (krþ. Þemot
11:8; Daat Mikra). Pasuktaki “mevcudiyet”
sözcüðüyle mal varlýðýndan baþka, “diðer canlýlarý”
(Radak, Þeraþim; bkz. Bereþit 7:4) ya da “yanlarýndaki diðer adamlarý” (Hirsch; bkz. Bamidbar
16:32) anlamlarý da kastediliyor olabilir.
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ne de Mýsýr’ýn içinde Mýsýr kralý Paro’ya ve tüm ülkesine yapmýþ olduðu iþaretlerini ve
eylemlerini.
4
Peþinizden takip ettikleri sýrada Kýzýldeniz’in sularýný yüzlerine karþý boca ettiði Mýsýr
ordusuna, atlarýna ve arabalarýna yaptýklarýný – ki Tanrý onlarý yok etti [ve] bugüne kadar
[toparlanamadýlar –
5
ayrýca] bu yere geliþinize kadar çölde sizin için yaptýklarýný,
6
Reuven-oðlu Eliav’ýn oðullarý Datan’a ve Aviram’a, tüm Yisrael’in içinde [olduklarý
bir sýrada] topraðýn, aðzýný açýp onlarý, ailelerini, çadýrlarýný ve yanlarýndaki tüm mevcudiyeti yutmasýyla yaptýklarýný [görenler çocuklarýnýz deðil]!
onlarýn dalalete düþmeleri olasýlýðý doðuþtan bu
ortamda büyüyenlere oranla daha büyüktür. Bu
nedenle bahsedilen mucizeleri yaþamalarý gerekmiþtir.
Terbiyesini – Krþ. 8:5. Ýbranice Musar. Radak
(Þeraþim) bu sözcüðün kökünün “Yasar –
Baðlamak” olduðuna dikkati çeker. Zira terbiyenin kökünde, insanýn, yaþamýný uygun bir
davranýþ standardýna baðlý bir þekilde sürmesi
vardýr.
Sözcük ayný zamanda “cezalandýrma” anlamýný da
taþýyor olabilir. Bu bakýþla Tanrý’nýn Mýsýrlýlar’a
gönderdiði belalar ve Altýn Buzaðý olayý sonrasýnda verdiði cezalar kastedilmektedir (The Artscroll
Chumash – Stone Edition). Onkelos’un çevirisi ise
“öðreti” þeklindedir, zira Tanrý’nýn ceza verme
amacý intikam deðil eðitmektir.
Büyüklüðü’nü – Yani “Büyüklüðü’nü kanýtlayan
eylemlerini” (Daat Mikra).
Uzanmýþ Kolu’nu – Yani “sizi Mýsýr’dan çýkarmak üzere uzatmýþ olduðu Kolu’nu” (Ýbn Ezra).
Buna benzer þekilde: “Günahýný tekrarlayan
kiþiyi cezalandýrmak üzere uzatmýþ olduðu
Kolu’nu” (Sforno).
Ramban Moþe’nin konuþmasýnýn temel konusunun Bene-Yisrael’i terbiye etmek olduðuna
dikkati çekerek, burada “Tanrý günahkârlarý
cezasýz býrakmaz” imasýnda bulunulduðunu öne
sürer. Burada söylenenler de Moþe’nin bu prensibe verdiði bazý örneklerdir: Tanrý’nýn
Büyüklüðü, Mýsýrlýlar’a ve özellikle Paro’ya
açýkça meydan okuduðu örneklerde görülmüþtür
(bkz. Þemot 8:5, 8:19, 9:29). Kuvvetli Eli,
Mýsýrlýlar’a verdiði aðýr cezalarý kasteder (bkz.
Þemot 3:20 ve 14:31). Uzanmýþ Kolu ise, sembolik olarak Kolu’nu uzatýp onlarý cezalandýrmaya
bir kez baþladýktan sonra, bu Kolu, onlarý tamamen
etkisiz kýlana kadar geri çekmediðini vurgular.
3. Ülkesine – Yani “halkýna” (Daat Mikra).
4. Yüzlerine karþý boca ettiði – Bkz. Þemot

14:27. Ya da “Kýzýldeniz’in sularýyla üstlerini örttüðü” (Hirsch; Þemot 14:28 ve 15:19).
Yaptýklarýný – Tam çeviriyle “yaptýðýný”. Sýradaki
pasuklarda da ayný þekilde.
Bugüne kadar [toparlanamadýlar] – “Tanrý’nýn
Mýsýr ordusunu Kýzýldeniz’de yok etmesi sonrasýnda, aradan kýrk yýla yakýn bir süre geçmesine
raðmen hâlâ o kahraman askerlerin eksikliðini
hissediyorlar (Sforno) ve bugüne kadar onlarýn
yerini doldurabilecek kadar güçlü bir nesil
yetiþtiremediler (Ýbn Ezra).” Alternatif olarak
“Tanrý onlarýn atlarýný, süvarilerini ve arabalarýný
tamamen yok etti ve o nesilde Mýsýr’da hiç at ve
araba kalmadýðý için, bir zamanlar süper güç olan
Mýsýr eski görkeminden uzak, kuvvetli bir ordudan yoksun bir ülke haline geldi” (Ramban).
5. Çölde sizin için yaptýklarýný – Man (Ýbn
Ezra). Ama Moþe açýkça Man dememiþtir; zira
çöldeki mucizelerden en barizi Man olmasýna
raðmen, Tanrý’nýn sülünlerle saðladýðý et ve
Miryam’ýn Kuyusu ile saðladýðý su da buna
dâhildir (Rabenu Behaye). Bu pasuklarda
Tanrý’nýn günaha müsamaha etmediðine dair
örneklerin verildiði görüþünde olan Ramban’a
göre ise, çöldeki günahlar karþýsýnda Tanrý’nýn
verdiði cezalar kastedilmektedir: Altýn Buzaðý
sonrasýndaki Tanrýsal ceza, Tavera’daki Tanrýsal
ateþ, halkýn haksýz þikâyeti karþýsýnda gönderilen
yýlanlar, Þitim’deki ahlaksýzlýk sonrasýnda halka
gönderilen salgýn, casuslarýn günahý sonrasýnda
verilen aðýr ceza vs.
6. Datan’a ve Aviram’a – Bkz. Bamidbar 16:1.
Ýsyanýn asýl elebaþýsý olan Korah’tan ise söz
edilmemektedir. Bunun bir sebebi, Korah’ýn
Moþe’nin yakýn bir kuzeni olmasý ve bu nedenle
olaydan utanç duymasý olabilir. Belki de sebep,
son anda teþuva yaptýklarý için hayatta kalan
oðullarýndan türeyecek ve Bet-Amikdaþ’ta yüksek
kademelere gelecek olan soyunu mahçup
etmemektir (Meam Loez). Ya da belki de özellikle Datan ve Aviram’dan bahsetmesinin nedeni,
bu ikisinin yaptýðý açýk arsýzlýðý vurgulamaktýr
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gerektiðini ve bizim bu konuda geçmiþ ve gelecek
nesillere karþý ne kadar sorumlu olduðumuzu da
açýk bir þekilde göstermektedir.
8. [Dolayýsýyla] – Ýbn Ezra; Daat Mikra. Benzer
þekilde, “Tüm bu olaylarda Tanrý’nýn günah ve
isyana göz yummadýðýný gördüðünüze göre bugün
emretmekte olduðum tüm emri gözetmelisiniz”
(Ramban).
Bu sayede kuvvet kazanacak – “Zira Tanrý’nýn
Kuvvetli Eli, mitsvalarýný gözetenlere kuvvet
verir; ama günahkârlarý desteklemez” (Ramban).
Mitsvalar, uygulayýcýlarýna iyilik getirir (bkz.
5:25). Bazý otoriteler ise bunun “mitsvalarý
karþýlýk elde etmek için yapýn” olarak algýlanmamasý için ifadeyi “kuvvetlenin ki mitsvalarý
gerektiði gibi uygulayasýnýz” þeklinde açýklarlar
(Hizkuni).
Ýbrancie Tehezku. Bu sözcük “Hazaka – Kanuni
Hak” ile ayný kökten gelir. Bene-Yisrael Tora’ya
baðlý kaldýklarý takdirde, Kenaan uluslarýnýn yerine
Erets-Yisrael’e sahip olma konusunda kanuni
hakka sahip olacaklardýr. Ancak bu baðlýlýk gevþediði
takdirde yýkým ve sürgün kapýdadýr (Meam Loez).
Gelip … miras alacaksýnýz – Krþ. 8:1.
Geçmekte olduðunuz – Yani “Yarden’i geçmekte olduðunuz” (Daat Mikra).
10-12. Ülke’nin Ayrýcalýklý Yapýsý. Moþe, önceki pasuklarda, halkýný Tora’ya olan baðlýlýklarýnda
çok titiz olmalarý konusunda uyarmýþtýr, çünkü
birazdan deðineceði üzere, kendilerine bahþedilen,
benzeri olmayan bir ülkedir.
10. [Þunu bil] Ki – Saadya Gaon.
Gelmekte olduðun … çýktýðýnýz – Moþe’nin
konuþmasý boyunca göze çarptýðý þekilde, burada
da tekil ve çoðul fiil çekimler iç içe kullanýlmýþtýr.

Önce de belirtildiði gibi, bu yolla, bireylere ve bir
bütün olarak topluma yönelik hitap bir arada
verilmektedir. Moþe’nin þimdiki sözleri EretsYisrael ile ilgilidir. Mýsýr’dan hep birlikte çýkmýþ
ve kýrk yýl boyunca bir bütün olarak çölde
dolaþmýþ olan Bene-Yisrael, þimdi kendi ülkelerine gelecekler ve herkes kendi topraðýna daðýlacaktýr. Moþe burada halka “miras edinmek üzere
gelmekte olduðun” þeklinde tekil çekimli fiillerle
hitap ederek, söz konusu daðýlýþa raðmen, BeneYisrael’in birbirine baðlý tek bir vücudu teþkil
etmeye devam edeceklerini vurgulamaktadýr
(Hirsch).
Mýsýr Ülkesi gibi deðildir – “Oradan daha iyidir
(Raþi). Siz ‘Mýsýr’da durumumuz iyiydi!’ (Bamidbar
11:18) ve ‘[Yeni bir] Baþ atayýp Mýsýr’a dönelim’
(Bamidbar 14:4) demiþtiniz; ama iþte, Tanrý sizi
Mýsýr’dan daha iyi bir ülkeye getiriyor (Daat Mikra).”
Raþi’ye göre burada Erets-Yisrael’in özellikle
Mýsýr’la karþýlaþtýrýlmasýnýn sebebi, bu sözlerin
halka henüz Mýsýr’dan yeni çýktýklarý bir aþamada
söylenmiþ olmasýdýr (Devek Tov). Mýsýr’ý terk
ettikleri zaman halkýn kafasýnda, “belki de gideceðimiz yer Mýsýr kadar güzel ve bereketli deðil”
gibi bir soru iþareti oluþmamasý için Moþe bu sözleri onlara o zamandan söylemiþtir. Basit anlamda
ise bu karþýlaþtýrmanýn sebebi, Bene-Yisrael’in
adamakýllý gördüðü ve tanýdýðý tek ülkenin Mýsýr
olmasýdýr [yine de þu anda Moþe’nin hitap ettiði
kitlenin önemli bir kýsmý çölde doðmuþtur,
Mýsýr’dan çýkmýþ olan kesim de o aþamada yirmi
yaþýn altýnda olanlardýr]. Erets-Yisrael ile Mýsýr’ýn
kalite karþýlaþtýrmasý ile ilgili olarak bkz.
Bamidbar 13:22 açk.
Bostan – Tam çeviriyle “yeþillik/sebze bahçesi”.
Bostanlar için yaðmur yeterli deðildir; sabit bir
sulama için oraya sürekli olarak su getirmek
gerekir (Sifre 38; Raþi).
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Aksine, Tanrý’nýn yapmýþ olduðu tüm bu büyük eylemi görenler, sizin [þahsi] gözlerinizdir.
[Dolayýsýyla] Sana bugün emretmekte olduðum emrin tümünü gözetin. Bu sayede
kuvvet kazanacak, gelip, onu miras edinmek üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke’yi
miras alacaksýnýz.
9
Ve bu sayede Tanrý’nýn atalarýnýza, onlara ve soylarýna vereceðine dair yemin etmiþ
olduðu topraðýn – süt ve bal akan Ülke’nin – üzerinde günleriniz uzayacaktýr.
8

[34. Dikkat Gerektiren Ülke]
10

[Þunu bil] Ki, onu miras edinmek üzere gelmekte olduðun Ülke, [içinden] çýktýðýnýz
Mýsýr Ülkesi gibi deðildir. [Oradayken] Tohumunu ekip [týpký] bir bostan[da olduðu] gibi
ayaklarýnla sulardýn.
7. Tüm büyük eylemi – Buradaki “eylem”
sözcüðü tekildir ve bir bütün olarak, Yisrael’in,
“Tanrý’nýn Torasý’nýn Halký” olarak þekillendirilmesini kastetmektedir. Bahsi geçen diðer
olaylar ise bu büyük eylemin birer ayrýntýsýndan
ibarettir. Bunun bir sonucu olarak sýradaki
pasukta da, Tora’nýn bütünü hakkýnda, yine tekil
kullanýmla “emrin tümünü gözetin” denmektedir
(Hirsch).
Sizin [þahsi] gözlerinizdir – “Dolayýsýyla tüm
bunlarý þahsen yaþamýþ olan sizler, Ülke’ye girdikten sonra da, bu olaylarý nesiller boyunca canlý
tutup onlar için delil teþkil edecek özel uygulamalarý yerine getirmelisiniz” (Sforno).
œ Tora’nýn Saðlam Aktarýmý. Moþe burada
önemli bir noktaya deðinmektedir. Bu nesil
birçok konuda Tanrý’nýn mucizelerini görmüþtür.
Ama bunlarýn yeni nesillere bir anlam ifade edebilmesi için, olaylarýn canlý bir þekilde nesilden
nesle aktarýlmasý gerekir. Tora’nýn geçmiþ olaylara, Tanrý ile Bene-Yisrael arasýndaki antlaþmaya, Tora’nýn veriliþine, Mýsýr Çýkýþý’na ve
çöldeki yaþama tanýklýk eden uygulamalarý bu
açýdan son derece önemlidir. Tora’nýn sürekli
olarak öðrenilmesi, her hafta en az üç kez toplu
bir þekilde okunmasý, halkýn içine yayýlmýþ olan
metnin deðiþmezliði, Tora’nýn yazýlmasýna dair
kesin ve ödünsüz kurallar, her nesilde daha hayatlarýnýn en baþýnda tüm erkeklerin “bedenine”
iþlenen Berit Mila iþareti, Yahudiler’in giydikleri,
tefilin, tsitsit gibi özel ve ayýrt edici giysiler,
Pesah’ta anlatýlan Mýsýr Çýkýþý, yapýlan Seder,
gerçekleþtirilen Pesah-korbaný, yenen matsa ve
maror, Pesah içinde hametsten kaçýnma, Tora’nýn
alýnýþ yýldönümü olan Þavuot, Mýsýr Çýkýþý sonrasýnda Bene-Yisrael’in çöldeki yolculuðunu
hatýrlatan Sukot bayramý, Yahudiler’in sadece
Yahudiler’le evlenmeleri ve Yahudilik’e sadece
Tora’ya ve Yahudi uygulamalarýna kayýtsýz þartsýz
baðlý kalacaðýný beyan ve ispat etmiþ kiþilerin
kabulü, Tanrý’nýn dünyayý yarattýðýna tanýklýk
eden Þabat’a dair tüm kurallar, sadece Kaþer

niteliðindeki yiyeceklerin yenmesi ve daha birçok
uygulama, “tüm bir ulus tarafýndan” nesilden
nesle deðiþmeden aktarýlagelmiþ uygulamalardýr.
Elimizde sadece Tora’nýn yazýlý metni olsaydý ama
dünyanýn her tarafýnda yayýlmýþ olan Yahudiler
bu tip uygulamalarý gerçekleþtirmiyor olsalardý, o
zaman yazýlý metnin doðruluðundan þüphe edebilirdik. Ya da aksine elimizde Tora’nýn metni
olmasaydý ama tüm bir toplum ayný uygulamalarý
yapýyor olsaydý, bu uygulamalarýn nesilden nesle
giderek deðiþikliðe uðradýðýný düþünebilir, her ne
kadar herkes ayný þeyi yapýyorsa da, Yahudi ulusu
doðduðu zamandan bu yana bir tür geleneksel
evrimin gerçekleþmiþ olabileceðini öne sürebilirdik. Ama böyle deðildir. Tora ve Yahudilik,
tarih sahnesinde birbirini tamamlayan, birbirini
tanýmlayan, birbirini destekleyen ve kanýtlayan,
sýký sýkýya baðlý iki koldan ilerlemiþtir: Yazýlý
metin ve toplumsal mitsva uygulamalarý. Bu þekilde bir yandan 3300 yýlý aþkýn süredir elimizde
olan Tora metninde yazýlý olan uygulamalarýn
günümüzde de ayný þekilde toplu olarak [hem de
çok farklý yerlere daðýlmýþ farklý Yahudi cemaatler
tarafýndan ayný þekilde] uygulandýðýný görüyoruz,
bir yandan da yaptýðýmýz uygulamalarýn evrim
geçirmiþ birer gelenek deðil, 3300 yýlý aþkýn bir
süredir elimizde mevcut [ve dünyanýn her yanýndaki tüm cemaatlerde “ayný”] olan yazýlý Tora
metninde açýkça tarif edilen Tanrýsal emirler
olduðuna tanýklýk ediyoruz. Ýþte bu ikili garanti
sübabý, Yahudilik’in ve Tora’nýn tüm bu nesiller
boyunca nasýl deðiþmeden kalabildiðini bariz bir
þekilde ortaya koymaktadýr.
Bu, bir yandan, Tora öðrenimi ve mitsva uygulamalarýnýn, kiþisel ve toplumsal geliþimi, toplumsal
düzeni, Tanrý’ya yakýnlaþmayý ve O’nu mümkün
olduðu kadar çok anlayabilmeyi saðlayan kural ve
uygulamalardan ibaret olmayýp, ayný zamanda
Yahudilik’in canlý bir þekilde deðiþmeden kalabilmesinin de garantileri oldu-ðunu, diðer yandan da bizim bu tarihin bir parçasý olabilmek için
Tora ve mitsvalara ne kadar çok önem vermemiz
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ilgisine baðlýdýr. Bene-Yisrael’e nezaret etmekte
ve onlarý, insanlýk için belirlediði ahlaki hedeflere
yönelik eðitmekte olan Tanrý’nýn Gözleri aralýksýz
olarak bu Ülke’nin üzerindedir ve topraðýn geliþimini, halkýn eðitimi özümsemesine ve buna
uygun davranma düzeyine bire bir baðlamýþtýr. Bu
düzeye baðlý olarak Tanrý, Ülke’ye de bereket ya
da lanet getirecektir (Hirsch).
Gözleri sürekli olarak onun üzerindedir –
“Onun neye ihtiyacý olduðunu belirler, onunla
ilgili kararlarý bazen iyi bazen de kötü sonuçlar
doðuracak þekilde verir (Raþi; bkz. s.a.). Oranýn
sakinlerinin genel davranýþlarýný kontrol altýnda
tutar ve yaðmura layýk olup olmadýklarýný belirler.
Bu nedenle; eðer emirleri dikkatle dinlerseniz… ülkenizin yaðmurunu vaktinde vereceðim (p. 13-14)
ve geçiminizi sýkýntý içinde saðlamak zorunda
kalmayacak, topraðýnýzý rahatça iþleyeceksiniz.
Ama eðer kalbiniz baþtan çýkarsa… yaðmur olmayacak (p. 16-17) ve yaþam için bile yiyecek bulamaz hale geleceksiniz (Sforno).”
Þüphesiz Tanrý’nýn gözü sürekli olarak sadece
Erets-Yisrael’in deðil tüm dünyanýn üzerindedir.
Yine de bu pasuk, Erets-Yisrael’in önem ve
önceliðini vurgulamaktadýr. Tanrý’nýn temel gözetimi Erets-Yisrael’e yöneliktir ve oradan diðer
yerlere yayýlýr. Bu açýdan Erets-Yisrael dünyanýn
kalbi gibidir. Kalp bedenin orta kýsmýndadýr ve
yaþamýn temel noktasýdýr; bedenin geri kalanýna
yaþam, kalpten pompalanan kan sayesinde ulaþýr.
Erets-Yisrael de böyledir (Raþi; Rabenu Behaye).
Rabi Samson Raphael Hirsch bu fikri biraz daha
açar: Erets-Yisrael, Tanrý’nýn Torasý’nýn en ideal
þekliyle uygulanabileceði yer olduðu için, tüm
insanlýðýn ahlaki kurtuluþunun anahtarýný da
elinde tutar. Ne de olsa Erets-Yisrael’den çýkan
ahlak yasasýnýn liyakatidir gelecekte insanlýðýn
kurtuluþunu ve Tanrý’nýn açýk krallýðýný getirecek
olan. Bu nedenle Erets-Yisrael’in geliþimi tüm
insanlýðýn geliþiminin temelidir. Bu Ülke için göklerden inen her bir yaðmur damlasý insanlýðýn
ahlaki geleceðini yeþertme etkisine sahiptir.
Erets-Yisrael’in bu yaðmur damlasýna kavuþmasý
da Bene-Yisrael’in sorumluluklarýný yerine
getirmesine baðlýdýr. Ayný doðrultuda Or Ahayim
de, Yisrael’in kendi Ülkesi’nden uzakta olmasýnýn
[ya da Tanrý’nýn bereketine layýk olmamasýnýn]

sadece Yahudiler deðil tüm dünya için talihsizlik
olduðunu yazar.
Yýlýn baþýndan – Ýbranice MeReþit Aþana. “Yýlýn
sonunda ne olacaðýnýn kararýný, yýlýn baþýndan
verir” (Raþi).
Ýlk bakýþta bu ifadeyle önceki “gözleri sürekli
olarak onun üzerindedir” sözleri çeliþkili görünmektedir. Önce Tanrý’nýn sürekli olarak karar
verdiði söylenmiþken, þimdi kararýn yýlýn baþýnda
verildiði belirtilmektedir. Bu nasýl olur?
Söz konusu ifadeler, [basit düzeyde,] Tanrý’nýn
Erets-Yisrael ile ilgili karar mekanizmasýnda iki
farklý yön olduðunu gösterir. Yýlýn tümü için
genel bir karar yýlýn baþýnda, yani Roþ Aþana’da
verilir. Ancak bu kararýn uygulamasýnýn nasýl olacaðý Yisrael ulusunun yýlýn gidiþatý içindeki genel
tavrýna göre þekil alýr. Örneðin Roþ Aþana’da o
yýlki yaðýþlarýn az olacaðý kararý verilmiþ olabilir;
ama eðer yýl içinde Yisrael’in tavrý iyi yönde
deðiþim gösterirse, Tanrý, hakkýnda karar çýkmýþ
olan o az yaðmur miktarýný, bu miktarýn saðlayacaðý en yüksek verimin elde edileceði þekilde
verir. Aksine, Roþ Aþana’da yaðmur miktarýnýn
çok olacaðý kararý çýkmýþsa, ama Yisrael iyi
davranýþ içinde deðilse, bu yaðmur ihtiyaç
olmayan zamanlarda veya ihtiyaç olmayan yerlere yaðacaktýr (Talmud – Roþ Aþana 17b; Raþi;
Maskil Ledavid). [Not. Bu ve benzeri felsefi konularda yazdýklarýmýz konunun en basit düzeydeki
bir açýklamasýdýr; ancak böyle örnekler hakkýnda
derinlemesine bilgi almak ve Yahudi felsefesini
öðrenebilmek için bir kiþinin bu dalda yazýlmýþ
analitik çalýþmalara, yani klasik ve modern
Yahudilik felsefesi ustalarýnýn eserlerine baþvurmasý gerekir.]
Buradaki Mereþit sözcüðü, normale göre bir Alef
harfi eksik yazýlýdýr. Bu haliyle sözcük “Raþ –
Yoksul” ile baðlantýlý görünmektedir. EretsYisrael’deki her bir yýl tamamen sýfýrdan baþlar.
Geçmiþ yýldan yeni yýla aktarýlan olumlu ya da
olumsuz hiçbir etki yoktur ve yeni yýlýn karakteri,
halkýn ahlaki ve manevi tavrýna baðlý olacaktýr
(Hirsch). Buna baðlý olarak, Hahamlarýmýz
“Baþýnda yoksul olan yýl, sonunda zenginleþecektir” diye öðretirler (Talmud – Roþ Aþana 16b).
“Yoksul yýl” ile “insanlarýn yoksullar gibi mütevazý
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Oysa onu miras edinmek üzere oraya geçmekte olduðunuz Ülke, daðlar ve vadilerle
kaplý bir ülkedir; göklerin yaðmuru sayesinde sulanýr.
12
Tanrýn Aþem’in ihtimam gösterdiði bir ülkedir; Tanrýn Aþem’in Gözleri sürekli olarak
onun üzerindedir – yýlýn baþýndan, yýlsonuna kadar.
Ayaklarýnla sulardýn – Ya da “kendin sulardýn”
(Targum Yonatan; The Living Torah).
“Mýsýr’dayken, uykun olduðu zaman bile çabalamak, sulama yapabilmek için kendi ayaðýnla gidip
Nil’den su taþýmak zorundaydýn. Belki açýlan
kanallarla bunu halledebiliyordun, ama bu þekilde
su sadece alçak noktalara ulaþýyordu. Yüksek yerleri sulamak istediðinde ise suyu kendin taþýman
gerekiyordu. Oysa Erets-Yisrael, göklerin yaðmuru
sayesinde sulanýr (s.p.). Sen yataðýnda uyurken
Tanrý yaðmuru yaðdýrýp hem yüksek hem de alçak
yerleri, hem suyun kolay ulaþtýðý hem de açýkta
olmayan noktalarý sular” (Sifre 38; Raþi).
Alternatif olarak Moþe’nin konuþmasýnýn ana
temasý olan tembih ve ikazla paralel olarak burada da bir uyarý vardýr: “Erets-Yisrael, Mýsýr gibi
deðildir. Sizin tutum ve davranýþlarýnýza baðlý
olarak iyi veya kötü bir hal alabilir. Ýþte size,
mitsvalarý yerine getirmeniz için bir sebep daha.
Mýsýr’da su hazýrdýr; orada yaðmura ihtiyaç yoktur. Tek yapman gereken Nil’deki bol suyu kanallar yoluyla tarlalara yönlendirmekti. EretsYisrael’de ise durum farklýdýr. Orada su sürekli
olarak mevcut olan bir kaynak deðildir. Orasý,
Tanrý’nýn sürekli olarak kontrol altýnda tuttuðu
ve durum deðerlendirmesi yaptýðý bir yerdir (p.
12). Eðer mitsvalarý yerine getirirsen toprak göklerin yaðmuru sayesinde sulanýr ve senin herhangi
bir çaba göstermene gerek kalmaz. Ama eðer
Tora’ya sýrt çevirirsen, orada yaðmur olmadýðý
takdirde ekim yapmak ve ürün almak mümkün
olmadýðýndan, bu tavrýnýza cevap olarak gökleri
kapatacak ve yaðmur olmayacak, toprak da
ürününü vermeyecektir. Ve [siz,] Tanrý’nýn size vermekte olduðu bu iyi Ülke’nin üzerinden hýzla yok
olacaksýnýz (p. 17)” (Ramban; Rabenu Behaye;
krþ. Ýbn Ezra; krþ. Raþbam; krþ. Daat Zekenim).
11. Daðlar ve vadilerle kaplý – Tam çeviriyle
“daðlar ve vadiler ülkesi”. Bu da Erets-Yisrael’in
tarýmsal avantaj açýsýndan övüldüðü bir noktadýr.
Ülke daðlýktýr ve düz yerlere göre tarým alaný
daha çoktur. Zira söz gelimi kuþbakýþýyla 10
metrekare olan bir alan düz bir ovada tam olarak
10 metrekare iken, eðimli bir arazide daha fazla
yüzey alaný anlamýna gelir (Sifre 39; Raþi). Bu açýdan vadilerle kastedilen de iþlenmesi mümkün
olmayan dar vadiler deðil, hafif eðime sahip düz
alanlardýr (a.k.).
Öte yandan burada Erets-Yisrael’in dezavantajýndan da bahsediliyor olabilir. Keskin engebelerin

olduðu bir bölgede sulama yapmaya olanak
saðlayacak su birikimleri pek bulunmaz. Dolayýsýyla böyle yerlerde yaðmurlarýn önemi çok daha
yüksektir ve Erets-Yisrael’de yaðmur da BeneYisrael’in tutumuna paralel yaðacaktýr (Ramban).
Aslýna bakýlýrsa, eðer konu Bene-Yisrael’in
Tanrý’ya baðlý olup olmamasý ise, Erets-Yisrael’in
daðlýk ya da Mýsýr gibi olmasý arasýnda bir fark
olmamalýdýr. Ne de olsa burasý Mýsýr gibi sulak bir
yer olsaydý bile, Tanrý, Bene-Yisrael’in olumsuz
yaþantýsýna cevaben burayý bir anda kurutabilirdi.
Ancak yine de Tora doðanýn normal gidiþatý
çerçevesinde olacaklarý söylemektedir. Daðlar ve
vadilerle kaplý olan Erets-Yisrael’in yaðmura olan
ihtiyacý, diðer yerlere göre çok daha büyüktür;
dolayýsýyla Tanrý yaðmurlarý oraya göndermediði
takdirde, hýzla çoraklaþýp üzerinde yaþanmasý çok
zor bir hal alacaktýr. Örneklemek gerekirse, yaðmura ihtiyacý olan diðer yerler saðlýklý bir adama
benziyorsa, Erets-Yisrael kendi doðasý açýsýndan
sürekli yaðmura ihtiyacý olduðu için bir hasta
gibidir ve hasta insanýn iyileþmek için yapmasý
gerekenler, saðlýklý bir insanýn sadece saðlýðýnýn
bozulmamasý için yapmasý gerekenlere göre elbette
çok daha fazladýr (Ramban; Rabenu Behaye).
Bu ilham verici bir durumdur, çünkü EretsYisrael’deki bir Yahudi sürekli olarak Tanrý’nýn
yakýnlýðýnýn farkýnda olacaktýr. Dualarýnýn ve
tavýrlarýnýn fark yarattýðýný bilecektir, çünkü
davranýþlarýyla refahý arasýnda kopmaz bir bað
mevcuttur.
Sulanýr – The Living Torah. Tam çeviriyle “su
içer”. Daha önce bahsi geçen pýnarlarý ve yeraltý
kaynaklarýný (8:7) besleyen de yaðmur sularýdýr.
Ancak bu sular da sadece alçak bölgeleri sulamak
için yeterlidir; dað yamaçlarýnda tarým yapabilmek
içinse düzenli yaðmur suyuna ihtiyaç olacaktýr
(Hirsch).
12. Ýhtimam gösterdiði – Tanrý Erets-Yisrael’in
iyiliðini ister ve sürekli olarak oraya bereket göndermeyi düþünür (Daat Mikra).
Ýbranice Doreþ. Alternatif olarak “dikkatle
incelediði”. Bu sözcük “dikkatle aramak” (The
Artscroll Chumash – Stone Edition) ya da “dikkatle
gözlemek” (The Living Torah) anlamýna gelebilir.
Ortak nokta dikkattir. Tanrý, Erets-Yisrael’e özel
bir ilgi ve itinayla yaklaþýr. Bu Ülke’nin geliþimi,
Yaratýlýþ’ýn baþýnda tüm tarih için sabitlenmiþ olan
doðal özelliklere deðil, Tanrý’nýn sürekli yakýn
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fýrsat olarak görmemeli, “Bugün kalsýn; yarýn ya
da öbür gün nasýlsa baþka bir fýrsat doðacaktýr”
dememelidir. Aksine, eline geçen fýrsatý hayatý
boyunca elde edeceði tek fýrsat olarak görmeli ve
emri þevkle yerine getirmelidir. Bu þekilde bir
düþünceyle, Yahudi, hayatýnýn her gününü en
verimli þekilde deðerlendirecek, Yetser Ara’nýn
“mitsvayý yapacak daha çok zaman var” þeklindeki yanýltýcý öðüdüne kanmayacaktýr (a.k.).
Ve bir mesaj daha: Tora engin bir sahadýr. Ýnsan
buna bakýp Tora’nýn tümünü öðrenmenin tüm
mitsvalarý uygulamanýn imkânsýz olduðu sonucuna vararak tümden ümidini kesme hatasýna düþebilir. Bu nedenle Tora “bugün” diyerek, her gün
için “bugün yapabileceðinin en iyisini yap, gerisi
konusunda endiþe etme” mesajýný vermektedir.
Bir kiþi samimi olarak elinden gelenin en iyisini
yaptýðý takdirde, Tora’nýn tümünü öðrenemediði
için sorumlu tutulmayacaktýr. Bu bir misalle açýklanabilir: Bir kral devasa bir çukurun suyla doldurulmasýný emreder. Aptal iþçiler kendilerinden
beklenenin imkânsýz bir görev olduðu sonucuna
varýrlar ve “hayatýmýz boyunca çalýþsak bile bunu
baþaramayýz” diyerek parmaklarýný oynatmazlar.
Akýllý olanlar ise “çukurun ne kadar büyük
olduðundan bize ne? Bize günlük ücret ödeniyor;
bu nedenle elimizden gelenin en iyisini yapmamýz
yeterli. Hatta çukurun devasa boyutlarda olmasý
bizim için çok iyi! Bu þekilde hayat boyu geçimimizi bu þekilde saðlayabileceðimiz garanti!” diye
düþünürler ve samimi bir þekilde çalýþarak ücretlerini alýrlar (a.k.).
Dikkatle dinler – Ýbranice Þamoa Tiþmeu. Bu,
Tora’da sýk görülen, anlamý kuvvetlendirme
amaçlý bir ikilemedir [metinde bulunmayan
“dikkatle” eklemesinin amacý bunu yansýtmaktýr;
ifadenin tam çevirisi “dinleyiþ dinlerseniz” þeklindedir]: “Eðer dinleyiþiniz gerçek bir dinleme olursa…” (Daat Mikra). Her türlü bereketin temeli,
Tanrý’nýn sözlerini dinlemek ve tekrar tekrar dinlemektir. Sifre’de açýklandýðý üzere her þeyden
önce Tora öðreniminden bahsedilmektedir. Ayrýca
orada kanýtlandýðý gibi, her türlü kötülüðün
kökünde Tora bilgisi konusundaki eksiklik ya da
Tora hakkýnda yanlýþ bilgiler sahibi olmak yatar
(Hirsch).
Hahamlarýmýz bu ikilemenin bir mesaj içerdiði
açýklamasýnda bulunurlar: “Ým Þamoa – Eðer dinlerseniz, [o zaman] – Tiþmeu – dinleyeceksiniz”.

Yani: “Eðer Tora hakkýndaki eski bilgileri dinleyip
onlarý iyice öðrenip sürekli tekrarlarsanýz, bu temel
sayesinde öðreniminizde yeni bakýþ açýlarýný kendiniz bulabileceksiniz” (Talmud – Berahot 40a;
Talmud – Suka 46b; Raþi). Alternatif olarak “Bir
mitsvayý dinleyen kiþiye, baþka mitsvalarý da dinleyip anlayabilmesi için yetenek bahþedilir”
(Mehilta, Beþalah 15:26). Buradaki olumlu ikilemenin mesajýnýn tam tersi, daha önce geçen
olumsuz bir ikilemede yer almýþtý (bkz. 8:19 açk.).
Midraþ bu ikilemeyi eðitsel bir bakýþla “Ým
Þamoa, Tiþameu – Eðer Dinlerseniz, Dinlenirsiniz”
þeklinde açýklar. Yani “Eðer siz Tora’nýn emirlerini
dinler ve onlara itaat ederseniz, Tanrý da sizin dualarýnýzý dinleyecektir” (p. 22, Rabenu Behaye o.a.).
[Böylece] – Mitsvalarýn dinlenmesi ve istekle
özümsenmesi sevgiyi doðurur. Tanrý sevgisi,
Tanrý’ya tam bir teslimiyeti belirtir, bu teslimiyeti
ve Tanrý’ya onun aracýlýðýyla elde edilecek yakýnlýðý tek yüce ideal olarak görür. Mitsvalarýn dinlenmesi ibadet ve Tanrý hizmetini, yani Tanrý’nýn
hedeflerini yeryüzünde gerçekleþtirmek için çalýþmayý da beraberinde getirir (Hirsch; bkz. s.a.).
Alternatif olarak anlam “Eðer size bugün emretmekte olduðum emirlerimi, Tanrýnýz Aþem’i tüm
kalbinizle ve tüm canýnýzla sevmenizin bir ifadesi
olarak dikkatle dinlerseniz ve O’na [bu tavýrla]
ibadet ederseniz” þeklinde de deðerlendirilebilir
(Raþi; bkz. aþaðýda Tanrýnýz Aþem’i … sever k.b.).
Tüm kalbinizle ve tüm canýnýzla – Bu sözler
hem sevgiyi hem de ibadeti nitelemektedir:
“Tanrýnýz Aþem’i tüm kalbiniz ve tüm canýnýzla
sever ve O’na tüm kalbiniz ve tüm canýnýzla ibadet
ederseniz.” Mitsvalarýn dinlenmesinin sonucu
olan sevgi ve ibadet “tüm kalbinizle ve tüm canýnýzla”
olmalýdýr. Gerektiði zaman her türlü arzu ve
düþünce bu uðurda feda edilebilmelidir (Hirsch).
Sevgi açýsýndan benzeri bir talepte daha önce de
bulunulmuþtur (bkz. 6:5). Sifre 41’den alýntý
yapan Raþi’ye göre oradaki [tekil dil kullanan]
emir bireylere yönelik bir talep iken, [çoðul dil
kullanan] buradaki ise ulusun tümüne yöneliktir.
Bir adým daha ileri gidersek, orada örneðin tefilin
takmak gibi, bireyleri ilgilendiren mitsvalardan
bahsedilmektedir. Burada ise cemaatin bir bütün
olarak yerine getirmesi gereken Bet-Amikdaþ’ýn
inþasý ya da yargýçlarýn atanmasý gibi emirler
kastedilmektedir (Gur Arye). Alternatif olarak
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[35. Emirlerin Boyunduruðu]
13

[Þöyle diyor Tanrý:] Eðer size bugün emretmekte olduðum emirlerimi dikkatle
dinler, [böylece] tüm kalbinizle ve tüm canýnýzla Tanrýnýz Aþem’i sever ve O’na ibadet
ederseniz,
ve mahçup baþladýklarý yýl” anlamý kastedilmektedir. Roþ Aþana’da yeni bir sayfanýn sýfýrdan
açýldýðý bilinci ve mütevazý bir ruh haliyle dua
eden kiþilerin duasý þüphesiz kabul edilecek ve o
yýl baþarýlý ve bereketli geçerek sonuna ulaþacaktýr. Pasukta söylendiði gibi “yýlýn baþýndan, yýl
sonuna kadar” – yani Tanrý böyle insanlara en az
o yýlýn sonuna, yani bir sonraki Roþ Aþana’ya
kadar yaþam ve bereket saðlayacaktýr (Daat
Zekenim).
Yýlsonuna kadar – Pasukta “yýlýn baþý” için AÞana, yýlsonu içinse Þana denmektedir. Ýkisi
arasýndaki fark, Türkçe’de bulunmayan belirleyici ve özelleþtirici bir ön ektir (Ýngilizce: “the”).
Bu ön ek, yýlýn baþý için kullanýlmýþken sonu için
kullanýlmamýþtýr. Neden?
Satmer Rabisi buna eðitsel bir açýklama getirir.
Ýnsanlar her yýlýn baþýnda yeni kararlar alýrlar:
“Bu yýl düzeleceðim; eski hatalarýmý tekrarlamayacaðým. Teþuva yapacaðým. Bu yýl benim yýlým
olacak.” Bunlar, çoðu Yahudi’nin aldýðý ve almasý
da gereken kararlardýr ve þüphesiz samimi bir
þekilde dile getirilirler. Ancak çok kiþi, manevi
havasý yüksek Yamim Noraim dönemi tamamlanýp “normal” yaþantýlarýna devam ettikçe, bu
kararlýlýk da zamanla aþýnýr, kiþi günlük rutine
kapýlarak karar öncesi haline geri döner. Böylece
yýlýn sonu geldiðinde, bu da eski yýllardan farksýz,
özel olmaktan uzak bir yýl olarak tamamlanýr.
Þüphesiz insanýn mükemmel olmasý zordur. Ama
bu, hiç geliþim gösterilmeyeceði anlamýna gelmez.
Eðer bir Roþ Aþana’da aldýðýmýz “yeni” kararlarýn,
bir önceki Roþ Aþana’da alýnanlardan farký yoksa
koca bir yýlý boþa harcamýþýz demektir. Ýnsan
ancak daima bir üst düzeyi hedefleyerek ve bu
düzeye ulaþmak için samimi çaba göstererek
geliþim saðlayabilir. Bu þekilde her yýl “Yelehu
Mehayil El Hayil, Yerae El E-loim Betsiyon –
Kuvvetten kuvvete ilerleyecek [ve sonunda]
Tsiyon’da Tanrý’ya görüneceklerdir” (Teilim 84:8).
13-21. Þema’nýn Ýkinci Paragrafý. Týpký ilk
Þema paragrafý (6:4-9) gibi, bu kýsým da hem gece
hem de gündüz okunmayý gerektirir (bkz. p. 19).
Bu nedenle Hahamlarýmýz, iki paragrafýn birlikte
okunmasý gerektiðini belirtmiþlerdir. Böylece bu
paragraf, “Þema’nýn ikinci paragrafý”dýr.
Ýki paragraf arasýndaki tek ortak yan okunma
vakitleri deðildir. Bunun ötesinde içerikleri de
mantýklý bir paralellik göstermektedir. Þema’nýn

ilk paragrafý, ‘Bir’ olan Tanrý Aþem’in mutlak egemenliðinin kabulü iken, bu paragrafta emirlerin
baðlayýcýlýðý ve dolayýsýyla onlara tam bir sadakatle baðlý olmanýn gerekliliði ön plandadýr. Baþka
bir deyiþle ilk paragraf “Kabalat Ol Mahlut
Þamayim – [Tanrý’nýn] Göksel Krallýðýn[ýn]
Boyunduruðunun Kabulü” ise, bu paragraf
“Kabalat Ol Mitsvot – Emirlerin Boyunduruðunun
Kabulü”dür (Talmud – Berahot 13a).
Bu paragrafýn merkezi bir konusu da, mitsvalarýn
uygulanmasýnýn ödülü, ihmalinin ise cezayý
beraberinde getireceði prensibidir. Ödül ve ceza
kavramý Yahudilik’in en temel prensiplerinden
biridir ve Rambam, Yahudi inancýnýn on üç þartý
içinde bunu da saymaktadýr. Bu prensibin en
temel önemi, Tanrý’nýn, insanlarýn faaliyetlerini
genel ve özelde sürekli olarak yakýndan takip
ettiði, dolayýsýyla onlarýn farkýnda olduðu ve tüm
bu davranýþlara kayýtsýz olmadýðýdýr.
13. [Þöyle diyor Tanrý] – Moþe bu kýsýmda
Tanrý’nýn sözlerini aktarmaktadýr.
Eðer – Ýbranice metinde bu sözcükten önce,
çevirmediðimiz “Veaya – Olacak” sözcüðü yer
almaktadýr. Bu Tora’da birçok kez konuya giriþte
kullandýðý ancak çevirmeden býraktýðýmýz bir
sözcüktür ve “ve þöyle olacak ki, [eðer mitsvalarý
dinlerseniz…]” ya da “þu olacaðý zaman, [yani
mitsvalarý dinleyeceðiniz … zaman]” anlamýný
verir. Raþi’ye göre buradaki kullanýmýn amacý,
önceki kýsýmla sýradaki pasuklar arasýnda baðlantý kurmaktýr: “Yukarýda göklerden yaðýp Ülke’yi
sulayacak olan yaðmurun bereketinden bahsetmiþtim. Ýþte bu, ancak þu þartla olacak: Eðer
Tanrý’yý dinlerseniz…” (Raþi; Mesiah Ýlemim).
Bugün – Bu paragrafta bahsi geçen ödüllerin
sadece Tanrý’nýn halka “o gün” verdiði emirlerle
sýnýrlý olmayýp Tora’nýn tüm emirleri için olduðu
açýktýr. Dolayýsýyla “bugün” sözcüðü baþka bir
mesaj içerir: “Bu emirler sizin için sanki bugün
duymuþsunuz gibi yeni olmalýdýr” (Sifre 58; Raþi;
Gur Arye). Bir bakýma Tanrý bu kýsýmdaki,
Yahudilik’in tüm geleceðinin baðlý olduðu cümleleri her gün tekrar tekrar söylüyor gibidir. Tanrý
her yeni gün, emirlerini bize tekrar emretmektedir (Hirsch). Bu nedenle emirler de her gün,
sanki o gün alýnmýþ gibi ayný þevk ve heyecanla
yerine getirilmelidir (Meam Loez).
“Bugün” sözcüðü baþka bir mesaj da içerir. Kiþi,
eline geçen bir mitsva fýrsatýný kolay bulunur bir
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Tanrý’nýn Ýsteði karþýsýnda geçersiz kýlmasýný
simgeler. Kesilen hayvanýn kanýnýn, içine konan
her þeyi kutsal hale getiren özel bir kabýn içine
alýnmasý, ruhun Tora’nýn kutsiyetinin etki bölgesine alýnmasýný temsil eder. Kanýn Mizbeah’a
götürülmesi ve gereken iþlemlerin yapýlmasý,
ruhun Tora’nýn belirlemiþ olduðu hedefleri
amaçlayýp bu hedefe baðlý kalmasý gerektiðini
gösterir. Hayvanýn belli parçalarýnýn Mizbeah’ta
yakýlmasý, insanýn tüm bedensel ve manevi
kuvvetlerinin insaný arýtýp ona hayat veren Tora
ateþine teslim edilmesini sembolize eder. Bunun
gibi, korban iþlemlerindeki her bir detay derin
semboller içermenin yanýnda, insana ideal tutumunun nasýl olmasý gerektiðini öðretir. Bu
öðelerin hepsi kalbimizden ettiðimiz dualarda da
mevcut olmalýdýr (Hirsch). Dua konusundaki
diðer bazý bilgiler için bkz. 10:20 açk.
14. [O zaman] – Tam olarak “ve”. Ancak bu
sözcük burada bir þartýn yerine getirilmesinin
ardýndan olacaklarýn açýklanmasýna giriþ anlamý
vermektedir (Daat Mikra).
Ülkenizin yaðmurunu – Tanrý “ülkeniz için yaðmur vereceðim” deðil, “ülkenizin yaðmurunu vereceðim” demektedir. Bu kullaným, Erets-Yisrael
için yaðmurun zaten hazýr tutulduðunu ima eder.
Bu, Vayikra 26:3-4’deki “Eðer Hükümlerim’i takip
ederseniz … yaðmurlarýnýzý [uygun] vakitlerinde
vereceðim” sözlerine iþaret etmektedir. Dolayýsýyla
þimdiki pasukta yeni bir vaatte bulunuluyor
deðildir; daha ziyade daha önce verilmiþ bir sözün
yerine getirilmesinden ve bunun için hangi ön
þartýn gerçekleþmesi gerektiðinden bahsedilmektedir (Maskil Ledavid). Böylece Tanrý þöyle
demektedir: “Siz üzerinize düþeni yapýn; Ben de
üzerime düþeni yapacaðým” (Sifre 41; Raþi).
Vaktinde – Pasuðun devamýnda mevsimin ilk ve
son yaðmurlarýndan zaten bahsedildiðine göre
buradaki “vaktinde” sözcüðüyle kastedilen mevsim
deðil, gün ya da hafta içindeki yaðýþ zamanýdýr
(Maskil Ledavid): “Yaðmur gece vakti yaðacak ki
tarlada çalýþma saatlerinizde size rahatsýzlýk vermesin” (Torat Koanim, Behukotay 1:1; Raþi).
Alternatif olarak “Yaðmur herkesin evinde bulunduðu Þabat akþamlarýnda yaðacak [böylece herkes
dinlenirken, Tanrý topraðýn sulanmasý ihtiyacýný
giderecek] (Torat Koanim, Behukotay 1:1; Sifre 42;
Raþi).” Alternatif olarak “Yaðmurun tarlalara
azami fayda saðlayacaðý zamanda” (Daat Mikra).
Vereceðim – “Ben – Tanrý – vereceðim.” Yaðmur
sadece Yaratýlýþ’ta tarihin tümü için sabitlenmiþ
olan doða kanunlarýna baðlý bir durum deðil,

daima Tanrý’nýn aracýsýz olarak Bizzat yönlendirdiði takdir ve nezaretinin bir tezahürüdür.
Hahamlarýmýz, Tanrý’nýn Eli’nde, herhangi bir
meleðe teslim etmediði üç anahtar olduðunu
öðretirler: “Yaðmurun anahtarý, doðum yapan bir
kadýnýn anahtarý ve ölülerin diriliþinin anahtarý”
(Talmud – Taanit 2a). Sonuç olarak yaðmurun
yaðmasýndaki baþlýca etken Tanrý’nýn nezaretidir.
Meteorolojiye baðlý sebepler ise ancak bunun
ardýndan gelir. Bu arada söylemek gerekir ki,
meteoroloji ve hava deðiþimlerine dair konular
Hahamlarýmýz’ýn uzman olduklarý birçok bilimsel
alandan biriydi ve Talmud’un Taanit kýsmýnýn ilk
sayfalarý bu konuda derin incelemeye tabi tutulmasýnda fayda olan birçok bilgi ve ipucu içerir (Hirsch).
Ýlk yaðmuru – “Mevsimin, tohum ekiminin
ardýndan Heþvan ayýnda yaðan ilk yaðmurunu”
(krþ. Talmud – Taanit 6a). Ýbranice Yore. Bu sözcük
“Rava – Susuzluðu Gidermek” köküyle baðlantýlý
olarak görülebilir; nitekim mevsimin bu ilk yaðmuru, yazýn sýcaðýyla kurumuþ olan topraðý ve
tohumlarý ýslatarak bir anlamda onlarýn susuzluðunu giderir, yeraltý su kaynaklarýna kadar
ulaþýr (Sifre 42; Talmud – Taanit 6a; Raþi; Beer
Mayim Hayim). Baþka bir olasýlýða göre sözcüðün
kökü “Leorot – Ýþaret Etmek; Ýpucu Vermek”
köküyle baðlantýlýdýr ve yaðan ilk yaðmur, yeni
yýlýn iyi ve bereketli olacaðý müjdesini verdiði için
bu þekilde adlandýrýlmaktadýr. Bu doðrultuda Yore
Erets-Yisrael için çok önemlidir ve Heþvan ayý
içinde yaðmurun yaðmamasý, Erets-Yisrael için
büyük bir derttir. Eski zamanlarda böyle durumlarda aðýrlýðý kademeli olarak artan üç ardýþýk
oruç tutma uygulamasý yapýlýrdý. Kýsaca, 17 Heþvan’a
kadar yaðmur yaðmadýðý takdirde tüm Hahamlar
Pazartesi ve Perþembe günleri oruç tutarlardý. 1
Kislev geldiðinde hâlâ yaðmur yaðmamýþsa bu kez
tüm halk bu iki günde oruç tutardý. Kuraklýðýn
biraz daha devam etmesi durumunda ise Yom
Kipur’la eþ aðýrlýkta kurallara sahip on oruç daha
eklenirdi (Talmud – Taanit 6a v.d.).
Bu yaðmur insanlara damlarý sývama, kurumaya
býrakýlmýþ meyveleri depolama ve kýþ için
gereken diðer hazýrlýklarý yapma vaktinin geldiðini de iþaret eder (Talmud – Taanit 6a). Bir baþka
olasýlýða göre, bu yaðmur çok sert yaðdýðý için,
sözcük “Yara – [Ok] Atmak” kökünden türemiþ
olabilir.
Son yaðmuru – “Mevsimin, ilk arpa hasadý
öncesinde Nisan ayýnda yaðan son yaðmurunu”
(krþ. Talmud – Taanit 6a). Ýbranice Malkoþ. Bu
yaðmur, tahýl tanelerini saplarýnýn (Kaþ) içinde
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[o zaman] ülkenizin yaðmurunu vaktinde vereceðim – ilk yaðmuru ve son yaðmuru
– ve [bu sayede] tahýlýný, þýraný ve yaðýný devþireceksin.
burada topluma seslenilmesinin bir nedeni de, bu
kýsýmda sözü edilen ödül ve cezalarýn toplumsal
nitelikli olmasýdýr. Yaðmur, topraðýn bereketi gibi
konular doða kurallarý çerçevesinde genel olgulardýr ve Tanrý bu dünyanýn doða kurallarý içinde
iþlemesini tercih ettiðinden burada toplumun
genelinin iyi ya da kötü davranýþlarýna vereceði
karþýlýklardan bahsetmektedir ve bu nedenle kullaným çoðuldur. Baþka bir deyiþle yaðmur,
topraðýn bereketi gibi genel konularda Tanrý’nýn
olumlu ya da olumsuz müdahalesi, sadece
toplumun genelinin hareketlerine birer cevap
olarak gelir. Tanrý bireysel mucizeleri ise ya en üst
düzeyde tsadik kiþilere iyilik etmek ya da son
derece kötü kiþileri cezalandýrmak için yapar.
Orta durumdakiler için doðanýn normal kurallarýnda bir deðiþiklik yapmaz. Sonuç olarak Tanrý,
burada bahsi geçen genel yaþamý etkileyen türdeki ödül ya da cezalarý toplumun genelinin toplam
artý ve eksilerine göre verirken, bu genel ortamda
bireylerin eksi ve artýlarýný ise yine bireysel
temelde deðerlendirir ve karþýlýklarýný da Kendi
takdirine göre verir (Ramban).
Þema’nýn ilk paragrafýnda Tanrý’yý “tüm kalp ve
tüm can”a ek olarak bir de “tüm maddi varlýkla”
sevmek emredilmiþti. Burada ise maddi varlýktan
bahis yoktur. Ancak bu bir sürpriz deðildir. Ýlk
paragrafta bireylere yönelik hitap vardý ve
Tanrý’yý “tüm maddi varlýðýyla sevmesi” emredilen birey, parasýna canýndan bile çok önem
veren türdeki kiþiydi (bkz. 6:5 açk.). Bu paragrafta ise hitap toplumun tümüne yöneliktir ve
maddiyatý hayattan bile üstün gören yoz bir hayat
felsefesi, bazý ender kiþilerde görülse bile, bir
toplumun tümünde görülmez. Bu nedenle bu
paragrafta maddi varlýktan bahsedilmemiþtir
(Maskil Ledavid).
Tanrýnýz Aþem’i sever – Miþle 3:16’da, Tora’yý
öðrenim idealiyle öðrenen kiþilere uzun ömür,
zenginlik ve þeref vaat edilmektedir. Ancak bu,
baþka bir beklenti olmadan yapýlan öðrenim
içindir. Kiþi “Tora’yý zengin olmak için öðreniyorum, ‘Rav’ olarak anýlmak için öðreniyorum,
karþýlýk elde etmek için öðreniyorum” diye
düþünmemeli, yaptýðý her þeyi sadece Tanrý’ya
olan sevgisinin bir ifadesi olarak yapmalýdýr. Tanrý
zaten bunun sonucunda kiþiye þeref verecektir
(Sifre 41; krþ. Talmud – Nedarim 62a; Raþi).
Ancak bu sadece otomatik bir sonuçtur; bir
motivasyon sebebi olmamalýdýr.
Tüm kalbinizle … ibadet ederseniz – Kalple
yapýlan ibadet duadýr (Talmud – Taanit 2a).
Duanýn da bir ibadet türü olduðu Daniel kitabýndaki þu sözlerle ima edilmektedir: “Sürekli olarak

ibadet ettiðin Tanrý…” (Daniel 6:17). Bu sözler
Daniel’e söylenmiþtir ve o sýrada Daniel
Babil’dedir. Yani I. Bet-Amikdaþ yýkýlmýþtýr ve korban ibadeti söz konusu deðildir. Dolayýsýyla
buradaki “ibadet ettiðin” sözleri, Daniel’in sürekli
olarak ettði dualarý kastetmektedir. Nitekim
Daniel’in üst odasýnda Yeruþalayim’e doðru
açýlan pencereleri vardý ve Daniel günde üç kez
diz kýrýp Tanrý’ya dua eder ve þükranlarýný sunardý
(bkz. Daniel 6:11). Benzer þekilde Kral David de
“Duamý Senin Huzuru’nda tütsü gibi memnuniyetle
kabul et” (Teilim 141:2) demiþtir. Tütsü BetAmikdaþ’taki ibadetin bir parçasýydý; dolayýsýyla
David’in bu sözleri duanýn da ibadet sýnýfýnda
olduðunu ortaya koyar (Sifre 41; Raþi).
“Dünya üç þeyin üzerinde durur: Tora, ibadet ve
iyilikseverlik” (Miþna – Pirke Avot 1:2). Dua da
buradaki “ibadet”e dâhildir. Tanrý’ya tüm kalple
ibadet etmek duayý belirtir, zira dua eden kiþi,
kalbini Tanrý’nýn Ýsteði’ne göre þekillendirir ve bu
þekilde Tanrý’ya ibadet etmiþ olur. “Tefila – Dua”
sözcüðü doðrudan “Pilel – Yargýlamak” kökünden
gelir. “Leitpalel – Dua Etmek” fiili dönüþlü çatýdadýr ve “kendini yargýlamak” anlamýna gelir. Bir
duayý etkili kýlan nokta da budur. Olmasý gereken
þekilde dua eden insan, duanýn sonrasýnda, baþka
biri haline gelir. Dua öncesinde hak etmediði þeyleri, duanýn etkisiyle kiþiliðini ve bakýþ açýsýný
deðiþtirmekle edindiði yeni benliðiyle artýk hak
ediyor hale gelebilir. Baþka bir deyiþle bir duanýn
kabulünün anlamý, Tanrý’nýn o kiþi hakkýndaki
fikrini deðiþtirmiþ olmasý deðil, daha ziyade o
kiþinin yeni ve daha iyi bir insan haline gelmiþ
olmasýdýr.
Duanýn temelinde kiþinin kendisini Tanrý’nýn
Ýsteði’ni gerektiði þekilde yapýp yapmadýðý
konusunda yargýlamasý vardýr. Dua eden kiþi
“kendisini düzeltme ibadeti” yapar, kalbinin içine
insaný bilge kýlan ve hayatýný düzenleyen Tanrýsal
gerçekliði sokar. Bu bakýmdan dua metinleri
sadece istekleri Tanrý’ya iletme araçlarý deðil,
ayný zamanda hangi isteklerin geçerli ve gerçekten önemli olduðunu da bize öðretme araçlarýdýr.
Dua metinleri, orijinal dilinde anlaþýldýklarý
takdirde insanýn düþüncesini, duygularýný ve
isteklerini üst düzeylere taþýma kuvvetine sahiptir. Bu þekilde düzey atlayan insan, Tanrý’nýn
yakýnlýðýna layýk olacak, Tanrý da onun duasýna
razý olacaktýr.
Duanýn ve korbanlarýn amacý paraleldir. Korban
iþlemlerinde yapýlan sembolik hareketlerin her
biri kendi kendisinin efendisi olduðunu düþünen
insanýn hangi yönde deðiþmesi gerektiðini ima
eder. Hayvanýn kesilmesi, kiþinin görüþ ve isteklerini
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da lanet gönderecektir. Üstelik bu sadece tarladan alýnan deðil, toplanýp depolanmýþ (28:5,
28:8), hatta çiðnenip yutulmuþ ürünler (bu
pasuk) için bile geçerli olacaktýr (Hirsch).
16. Dikkatli olun! – Tam olarak “kendinizi
koruyun”. Yani “kendinize mukayyet olun”.
Bu sözler “yiyeceksin ve doyacaksýn” ifadesinin
hemen ardýndan gelmektedir. Burada bir mesaj
vardýr: “Yiyecek ve doyacak olduðunuz için özellikle dikkatli olun; zira insan karný toksa Tanrý’ya
sýrt çevirme eðilimi çok daha büyük olur” (Sifre
43; Raþi; krþ. 8:12-14). Tarihi tecrübeler, servetin
getirdiði sýnavlarýn, gerçekten de direnilmesi en
zor sýnavlar olduðunu ortaya koymuþtur. Maddi
servet açýsýndan zengin ama manevi açýdan fakir
olan kiþiler bu sýnavda çoðunlukla baþarýsýz
olurlar.
Baþtan çýkmasýn – Radak, Þeraþim. Ýbranice
Pata kökü. Alternatif olarak “hataya düþmesin”
(Targum Onkelos), “aptallýk etmesin” (Hizkuni)
veya “[kibirle] þiþmesin” (Septuaginta; krþ. Bereþit
9:27 açk.).
[Doðru yoldan] Saparak – Rabenu Behaye.
“Tora’nýn yolundan ayrýlarak”. Ve bunu yaptýðýnýz
zaman, tutturacaðýnýz yeni yol sizi “baþkalarýnýn
tanrýlarýna ibadet etmeye” sevk edecektir. Çünkü
bir kiþi Tora’nýn yolundan bir kez ayrýldý mý, putlara kenetlenmesi an meselesidir. Ýnsaný
mitsvalardan uzaklaþtýran her bir adým, onu putperestliðe yaklaþtýrýr (p. 28, Hirsch o.a.). Kral
David’in bu konuda þöyle dediðini görüyoruz:
“Çünkü beni bugün Tanrý’nýn payýna baðlanmaktan
[alýkoyarak] kovdular ve ‘git baþka ilahlara tap’
dediler” (Þemuel I 26:19). Aslýnda David’e kimse
böyle bir þey demiþ deðildir; ama o, “Tora ile
ilgilenmekten alýkoyulmak, insaný putlara
baðlanmaya yakýn bir konuma sokar” imasýnda
bulunmaktadýr. Böylece onu Tora’dan uzaklaþtýranlar, sanki ona “git putlara tap” demiþ gibidir.
œ Putperestliðin Günümüzdeki Anlamý.
Burada bir noktaya deðinmekte fayda vardýr.
Devarim kitabý boyunca Moþe’nin konuþmasýnda
putlara tapmama konusunda sürekli olarak
tekrarlanan uyarýlar vardýr. Þüphesiz bunun sebebi, bu sözlerin putperestliðin yaygýn olduðu bir
dönemde, putperest bir Mýsýr’dan çýkýp putperest

bir Kenaan’a girecek olan Bene-Yisrael’e söylenmiþ olmasýdýr. Bu açýdan bakýldýðýnda, sanki
buradaki sözler bizi peki ilgilendirmiyormuþ gibi
bir hava doðabilir. Gerçekten de günümüzde putperestlik, en azýndan eskiden olduðu þekliyle
neredeyse hiç yok gibi görünmektedir.
Ýþin doðrusu Tora’nýn doðrudan putperestlik saydýðý bazý uygulamalar, modern dünyanýn da bir
parçasýdýr. Baþka güçleri Tanrý ile ortak ya da
O’ndan baðýmsýz saymak, Tanrý’yý insanlaþtýrmak, insaný ilahlaþtýrmak, ibadet yerlerinde
heykeller bulundurmak ve onlarýn önünde diz
çökmek gibi uygulamalar, uygulayanlar bunu putperestlik amacýyla yapmýyor, aksine dualarýný ve
ibadetlerini Tanrý’ya yöneltiyorlarsa bile, halen
putperestlik sýnýfýndadýr. Ancak konu sadece dini
ibadetle sýnýrlý deðildir.
Günümüzde belki insanlar aktif olarak putlara
tapma amacýný gütmemektedirler ve kulaða ilk
geldiði þekliyle putperestlik dürtüsü artýk modern
ve akýlcý dünyadan neredeyse tamamen kalkmýþtýr. Fakat yine de bu, putperestlik ruhunun
baþka þekillerde tezahür etmediði anlamýna
gelmez. Ýnsanlarýn Tanrý’nýn yolundan baþka bir
þeyi hayatlarýnýn merkezine yerleþtirmeleri, o þeyi
bir tür put sýnýfýna sokar [elbette burada terimin
sembolik anlamýný kullanýyoruz]. Bazýlarý paraya,
bazýlarý kibir nedeniyle kendilerine, bazýlarý fiziksel zevklere, bazýlarý bilime, bazýlarý doðaya ve
baþka þeylere, her þeyden, hatta Tanrý’dan bile
daha büyük bir öncelik verirler. Bunun temelinde
de, bu pasukta verilen mesaj vardýr. Tora’nýn
rehberliðinden ayrýlan bir kiþi, dünyanýn ve hayatýn merkezinde Tanrý’nýn olmasý gerektiði bilincini gittikçe kaybeder, böylece baþka meraklar
onun için daha büyük önem kazanýr; onlarý putlaþtýrýr ve hayatýnýn asýl amaçlarý haline getirir.
Oysa bu – teknik olarak, örneðin idamý gerektirme açýsýndan “putperestlik” deðilse bile –
kesinlikle, hayatýn yanlýþ hedeflere yönlendirilmesine neden olan büyük bir hatadýr.
Baþkalarýnýn tanrýlarýna – Ya da “baþka tanrýlara”.
Ancak bu alternatifle, baþka tanrýlarýn mevcut
olduðu kastediliyor deðildir (bkz. Þemot 20:3 açk.).
Onlara eðilmeyin – “Onlara herhangi bir þekilde
ibadet etmeyin ve önlerinde eðilmeyin; zira
eðilme, egemenliðin kabulü anlamýna gelir”
(Daat Mikra).
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Tarlana hayvanlarýn için ot vereceðim; yiyeceksin ve doyacaksýn.
Dikkatli olun! Sakýn kalbiniz baþtan çýkmasýn ve [doðru yoldan] saparak
baþkalarýnýn tanrýlarýna ibadet edip onlara eðilmeyin.
16

dolgun (Male) hale getirdiði için bu isimle anýlýr
(Male + Kaþ = Malkoþ). Baþka bir açýklamaya
göre sözcük “Melila – Olgun Baþak” ve “Kaþ –
Sap” sözlerinin birleþimidir; zira mevsim sonundaki yaðmur yaðdýðýnda baþaklarýn bazýlarý olgunlaþmýþtýr, bazýlarý ise henüz sap halindedir [ama
bu yaðmurdan önce henüz baþaklar olgunlaþmýþ
deðildir ve yaðan yaðmurlar sadece olgunlaþmamýþ saplar üzerine düþer] (Talmud – Taanit 6a;
Raþi; Minhat Yeuda; Sifte Hahamim). Sözcük “Mal
– Kesmek” ve “Kaþe – Sert/Ýnatçý” sözlerinin birleþimi olarak da görülebilir; zira bu geç gelen yaðmur geciktikçe, Bene-Yisrael de inatçýlýklarýndan
vazgeçip, Tanrý’ya bu yaðmur için dua edecekler,
böylece inatçýlýklarý kesilecektir (Rabenu
Behaye). Dilbilgisel açýdan ise Malkoþ sözcüðü
“Likeþ – Geç Olgunlaþmýþ Ürünü Toplamak” fiilinden türemiþtir ki bu da yukarýda verilen anlamlarla paraleldir (Radak, Þeraþim). Hem Yore hem
de Malkoþ ürüne zarar vermeyen bereket yaðmurlarýdýr (Talmud – Taanit 6a).
Devþireceksin – Ya da “toplayacaksýn; hasat edeceksin”. Ýbranice Veasafta. Bu sözcük toplayýp
depolama belirtir. Bu bölüm boyunca hep
Tanrý’nýn, insana hiçbir zahmet vermeden
bahþettiði yaðmur, çimen gibi bereketlerden
bahsedilmektedir. Dolayýsýyla burada insani bir
çabayý gerektiren bir fiilin kullanýlmasý sanki bu
hasat bereketin bir parçasý deðilmiþ gibi anlaþýlabilir. Ama gerçekte bu da bir berahadýr: “Kendi
ürünlerini sen devþireceksin ve düþmanlarýn
deðil” (Sifre 42; Raþi; Sifte Hahamim).
Yine de burada insanlarýn aktif olarak çaba
göstermesi ve çalýþmasý gerektiði görülmektedir.
Bu, baþka bir yerde söylenen “Bu Tora kitabý
aðzýndan ayrýlmasýn ve gece gündüz onu incele”
(Yeoþua 1:8) sözleriyle çeliþki gibi görünse de öyle
deðildir. Her ikisine de vakit ayrýlmalýdýr – hem
geçimi saðlayacak bir meþgaleye hem de Tora
öðrenimine. Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi
“Tora yoksa dünyevi meþgale de yoktur, dünyevi
meþgale yoksa Tora da yoktur… Tora yoksa un da
yoktur, un yoksa Tora da yoktur” (Miþna – Pirke
Avot 3:21).
15. Tarlana hayvanlarýn için ot vereceðim –
Yani “hayvanlarýn için otu tarlana vereceðim ve
onlarý, otlatmak için uzak otlaklara çýkarmak
zorunda kalmayacaksýn”. Normal þartlarda tarlalarda ot deðil, insanlarýn kendi yiyecek
ihtiyaçlarý için ürünler yetiþir. Ancak Tanrý,
insanlarýn hayvanlarýný otlatma zahmetine

girmemeleri için otlarýn da tarlada yetiþmesini
saðlayacaktýr. Alternatif olarak buradaki “Esev –
Ot” sözcüðü, daha genel anlamýyla “ekin” þeklinde de deðerlendirilebilir. Bu durumda pasukta
kastedilen bereket þu þekilde de anlaþýlabilir: O
kadar büyük bir bolluk olacaktýr ki, insanlar yaðmur mevsimi boyunca hasada otuz gün kalana
kadar topladýklarý ürünleri kendileri yemeye
gerek duymayýp hayvanlarýna verseler bile, geriye
kalan otuz günde yetiþecek ürünler onlar için
yeterli olacaktýr (Sifre 43; Raþi; Beer Yitshak).
Ýfade “Sana, beslemekle yükümlü olduðun hayvanlarýn için bile yiyecek vereceðim” þeklinde de
anlaþýlabilir (Daat Mikra).
Tora önce hayvanlarýn yiyeceðinden bahsetmekte ve ancak sonra “yiyeceksin ve doyacaksýn”
demektedir. Bu da bir kuralý öðretir: Bir kiþinin,
hayvanýný beslemeden önce kendi yemeðini
yemesi yasaktýr (Talmud – Berahot 40a). Öte yandan kiþi, hayvanýna su vermeden önce kendisi su
içebilir. Bu kural da Rivka’nýn Eliezer’e “Ýçin;
develerinize de içireyim” (Bereþit 24:46) demesinden öðrenilmektedir [bu örnek, Bereþit kitabýnda
anlatýlan olaylarýn sadece anlatýsal deðil, kanuni
önemi de olduðunu göstermektedir] (Magen
Avraam 167:18; Meam Loez).
Tanrý önce “ülkenizin yaðmurunu vereceðim”
dedikten sonra “tarlana hayvanlarýn için ot vereceðim” sözlerine yer vermektedir: “Yaðmuru nasýl
Ben verdiysem, otu da ben veririm.” Tanrý bu
doða olaylarýný Bizzat yönettiðini vurgulamakta,
böylece dünyanýn baþka güçlerin kontrolü altýnda olduðunu düþünen kiþileri çürütmektedir
(Rabenu Behaye).
Yiyeceksin ve doyacaksýn – “Sana hiçbir eksiklik duymayacaðýn þekilde ihtiyaçlarýný saðlayacaðým” (Daat Mikra). Ýbn Ezra’ya göre, bu sözler,
önceki pasukta söylenen tahýl, þýra ve yaðýn
devamýdýr. Bunlar sayesinde halkýn bol ve güzel
yiyeceði olacaktýr. Ramban “yiyeceksin ve doyacaksýn” sözlerinin, tahýl, þýra, yað ve çiftlik hayvanlarýnýn hepsini kastettiði görüþündedir.
Raþi’ye göre ise bu, önceki pasuktan baðýmsýz
olan (Gur Arye) ek bir berahadýr. Bene-Yisrael’in
yedikleri yiyecekte özel bir doyurma kuvveti olacaktýr ve az yeseler bile bu onlara doygunluk
saðlayacaktýr (Torat Koanim, Behukotay 1:6; krþ.
Vayikra 26:5 açk.). Böylece Tanrý önemli bir
mesaj vermektedir. Tanrý, Bene-Yisrael’in tutum
ve davranýþlarý doðrultusunda onlara bereket ya
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oðlunun yarasýnýn üzerine bir bandaj koyar ve
oðluna “Bak oðlum” der. “Bu bandaj yaranýn
üzerinde olduðu sürece hiçbir þeyden korkma.
Ýstediðini ye, istediðini iç, ister sýcak ister soðuk
suyla yýkan. Ama eðer bandajý çýkarýrsan yaran
iltihaplanacaktýr.” Buna benzer þekilde Tanrý,
insaný bedeninde doðal bir yarayla – Yetser Ara ile
– yaratmýþtýr. Ama Tanrý Tora’yý da kusursuz bir
yaþam iksiri olarak vermiþtir. Ýnsan Tora’ya göre
yaþadýðý sürece Yetser Ara’dan korkacak bir þeyi
yoktur. Tora Yetser Ara için bir baharattýr ve onu
doðru amaçlar için nasýl kullanabileceðimizi öðretir. Bu nedenle Tora’nýn kalbin ve canýn üstünden ayrýlmamasý büyük önem taþýr (Talmud –
Kiduþin 30b).
Tanrý’nýn sözlerini kalbin ve canýn üzerine yerleþtirme talimatý, sürgünden bahseden önceki
pasuða bitiþik verilmiþtir. Bu da bariz bir mesaj
içerir: “Daima onlara odaklanýn ve onlarý istekle
yerine getirin (Sforno). Sürgüne çýktýktan sonra
bile mitsvalarý uygulayýn ve diðer uluslarýn içinde
bu þekilde ayýrt edilin. Örneðin [sýradaki sözlerde
belirtildiði þekilde] tefilin takýn, mezuza takýn, [ve
bunlar gibi, Erets-Yisrael’e baðlý olmayýp insanýn
þahsýný baðlayan] diðer tüm mitsvalarý yerine
getirin. [Her ne kadar mitsvalarý yerine getirmek
için en ideal yer Erets-Yisrael ise de, sürgüne çýktýðýnýzda bile bu mitsvalarý uygulamakla yükümlüsünüz. Bunu ihmal etmeyin, zira bu sayede
Tanrý’nýn, atalarýnýza, onlara vereceðine dair yemin
etmiþ olduðu topraða geri dönebileceksiniz.
Sürgünde bu mitsvalarý uygulamanýzýn sonucunda, Ülke’ye geri döndüðünüzde mitsvalar sizin
için daha önce bilmediðiniz yeni þeyler olmayacak ve Ülke’de onlarý en ideal þekliyle uygulamanýzla, bu topraðýn üzerindeki günleriniz ve çocuklarýnýzýn günleri, göklerin yeryüzü üzerindeki günleri
kadar çok olacaktýr (p. 21)]” (Sifre 43; Raþi;
Mizrahi; Sifte Hahamim; Ramban).
Þema’nýn ikinci paragrafýndaki bu pasuklar, ilk
paragrafýndaki pasuklarýn bir tür tekrarýdýr (bkz.
6:6-9). Ancak Tora’da boþ yere tekrar yoktur.
Tora, daha önce vermiþ olduðu tefilin ve mezuza
mitsvalarýný, sürgüne çýkmaktan bahsedilen
önceki pasuðun ardýndan bir kez daha vererek,

bunlar gibi “Hovat Aguf – Bedensel Yükümlülük”
sýnýfýnda olan tüm mitsvalarýn Erets-Yisrael dýþýnda bile uygulanmasý gerektiðini vurgulamýþtýr
(Ramban) [Þemita, teruma, maaser gibi “Hovat
Karka – Topraksal Yükümlülük” sýnýfýndaki
mitsvalar ise, bazý istisnalar haricinde, EretsYisrael dýþýnda baðlayýcý deðildir (Talmud –
Kiduþin 36b)]. Buradaki tekrarlar insanýn kendi
þahsýna baðlý yükümlülüklerini (Hovat Aguf),
yani Tora’ya yönelik, her türlü koþulda geçerliliðini sürdüren þahsi sorumluluklarý ön plana çýkarmayý amaçlamaktadýr. Þema’nýn ilk paragrafýnýn
ana temasý, insan yaþamýnýn Tanrý’nýn ‘Bir’liðine
paralel bir birlik içinde olmasýydý. Dolayýsýyla
orada bunun türevlerinden bahsedilmektedir:
Kiþi tüm benliðini Tanrý’ya teslim etmeli (6:5),
tüm duygu ve düþüncelerini buna adamalýdýr
(6:6) ve bu, çocuklara gerek evde gerekse de
dýþarýda, gerek dinlenme gerekse de iþe koyulma
zamanlarýnda verilecek eðitime rehberlik
etmelidir (6:7). Bu görevi göz önünde tutmak
için bunun hatýrlatýcýlarý olarak baþa tefilin,
kapýlara da mezuza takýlmalýdýr (6:8-9). Ayný
emirler burada ise farklý bir mesajla tekrarlanmaktadýr: “Ülkenizden sürüleceðiniz bir zaman
gelirse, yanýnýza Tanrý’nýn Torasý’ný alýn. Zira
artýk elinizde Tanrý’ya adayacaðýnýz bir topraðýnýz
olmayacak olsa da, kalbiniz ve canýnýz, tüm düþünen, arzu eden ve uygulayan benliðiniz, Tanrý’ya
baðýmlýlýðýný sürdürecektir ve Tora’ya yönelik bu
yükümlülüðü hem kendinize hem de baþkalarýna
sürekli olarak hatýrlatmakla sorumlusunuz. Bu
amaçla tefilin iþaretini kolunuza ve baþýnýza yerleþtirmelisiniz; ne de olsa Tanrý’nýn Sözü’nün
taþýyýcýsý olma görevini sürdürüyor olacaksýnýz ve
Tanrý’nýn Torasý’nýn halkýsýnýz siz. Yine çocuklarýnýzý da bu amaca yönelik eðitmelisiniz, hayatýnýzýn özü evin içinde ve dýþýnda bu olmalýdýr”
(Hirsch).
Ýþaret olarak kolunuza baðlayýn – Kola baðlanan
tefilin (Tefilin Þel Yad). Bu sözlerden hemen önce
“kalbinizin … üzerine yerleþtirin” denmiþtir. Bu da
kola baðlanan tefilinin kalbin hizasýna baðlanmasý
gerektiðine dair bir imadýr. Uygulamada kol
tefilininin kutusu, pazýnýn üstüne, kalbe bakacak
þekilde yerleþtirilir (Talmud – Menahot 37b).
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[Aksi takdirde] Tanrý’nýn öfkesi size karþý alevlenecek; gökleri kapatacak ve yaðmur
olmayacak, toprak da ürününü vermeyecektir. Ve [siz,] Tanrý’nýn size vermekte olduðu bu
iyi Ülke’nin üzerinden hýzla yok olacaksýnýz.
18
Bu sözlerimi kalbinizin ve canýnýzýn üzerine yerleþtirin. Onlarý iþaret olarak kolunuza
baðlayýn ve alnýnýzýn tepesinde bir niþan oluþtursunlar.
17. Tanrý’nýn öfkesi – Putperestlik Tanrý’nýn
öfkesine neden olur (krþ. 7:4, 29:17-19).
Gökleri kapatacak – Alternatif olarak “gökleri
kilitleyecek”, “gökleri tutacak”, “gökleri dizginleyecek” vs. Olasýlýkla “bulutlarý yaðmur yaðdýrmaktan alýkoyacak” (Daat Mikra; krþ. 28:23 ve
Vayikra 26:19).
Bundan hemen sonra “yaðmur olmayacak” sözleri
geldiðine göre “gökleri kapatacak” ifadesiyle kastedilen, yaðmurlar olamaz. Bu ifade özellikle
rüzgârýn durmasýný ve bulutsuzluðu belirtir
(Talmud – Taanit 3b).
Yaðmur olmayacak – Ýfade, yukarýda söylenen
“Ülke … göklerin yaðmuru sayesinde sulanýr” (p.
11) sözleriyle kastedileni açýklar niteliktedir. Bu
ülke doðasý gereði yaðmura ihtiyaç duyar ve yaðmurun anahtarý Tanrý’nýn elindedir. Dolayýsýyla
halkýn gözleri de sürekli olarak Tanrý’ya yönelmelidir; aksi takdirde toprak kuruyacaktýr (a.k.).
Buradaki cezalar, önceki pasukta söylenen putperestlik günahýnýn karþýlýðýdýr. Baþka bir deyiþle
putperestlik günahý dünyada yaðmurlarýn durmasýna yol açabilir (Talmud Yeruþalmi – Taanit 3:3).
Bu da yaðmurun yaðmasýný ve topraktan ürün
almayý saðlayacaklarý ümidiyle putlara tapanlarý
çürüten bir durumdur (Rabenu Behaye).
Hahamlarýmýz, bunun dýþýnda, yaðmurun
kesilmesine yol açabilecek altý günah daha
sayarlar: Laþon Ara (bkz. Vayikra 14:2 açk.), arsýzlýk, Tora öðreniminin ihmali, hýrsýzlýk, tsedaka
vaatlerinin yerine getirilmemesi ve dua sýrasýnda
uygun düþüncelere yoðunlaþmamak. Bu günahlar
yaygýnlaþtýðý takdirde Tanrý yaðmuru kesebilir
(Meam Loez).
Ürününü – Ýbranice Yevula [son eksiz hali:
Yevul]. Tora genel olarak topraðýn ürünleri için
bile “Peri – Meyve” sözcüðünü tercih eder.
Burada bunun yerine Yevul sözcüðünü kullanmasý ek bir mesaj verir. Bu sözcük “Leovil –
Taþýmak; [bir yerden bir yere] Götürmek; Nakletmek”
fiiliyle baðlantýlýdýr. Böylece Tora “toprak, ürününü
vermeyecek” dediði zaman, “Toprak, senin ona
götürdüðün þeyi bile vermeyecek. Ektiðin tohum
kadarýný bile geri alamayacaksýn” uyarýsýnda
bulunmaktadýr (Raþi; Mesiah Ýlemim; Emek Anetsiv).
Ýyi Ülke’nin üzerinden hýzla yok olacaksýnýz –
“Çünkü Ülke, günahkârlara tahammül etmez”
(Rabenu Behaye). Ýlk bakýþta bu sözler, pasukta

bunun öncesinde söylenen kuraklýk ve kýtlýðýn
sonuçlarýný tanýmlýyor, yani “bu kuraklýk ve kýtlýk
nedeniyle yok olacaksýnýz” deniyor gibidir. Raþi
anlamýn böyle olamayacaðýný söyler. Öncelikle
burada “iyi Ülke”den bahsedilmektedir; oysa
kýtlýk ve kuraklýk ile Ülke’nin “iyi” olmasý baðdaþmaz (Sefer Zikaron). Dahasý, kýtlýkdan dolayý
ölüm uzun bir süreçtir; oysa pasuk “hýzla yok olacaksýnýz” demektedir (Rashi – Sapirstein Edition).
Dolayýsýyla buradaki sözler, öncekilerin devamýný
deðil, onlara ek baþka bir derdi tanýmlamaktadýr:
“Çekeceðiniz [kýtlýk ve kuraklýk gibi] diðer tüm
dertlere ek olarak, sizi, [bolluk ve refahý
nedeniyle] günah iþlemenize neden olan iyi
topraðýn üzerinden hýzla süreceðim”. Bu bir
örnekle açýklanabilir: Bir kral oðlunu bir ziyafete
gönderir. Ama önce ona ihtiyacýndan fazlasýný
yememesi ve eve temiz gelmesi yönünde tembihte bulunur. Ancak prens babasýna kulak
asmayýp, yeme içmenin dozunu iyice kaçýrýnca
kusar ve ziyafette bulunan baþka kiþileri de kirletir. Bunun üzerine görevliler onu el ve ayaklarýndan tutup yaka paça dýþarý atarlar (Sifre 43; Raþi).
Tanrý, “hýzla” diyerek günahkâr halký cezalandýrmayý ertelemeyeceðini vurgulamaktadýr. Akla bir
soru gelebilir. Tanrý daha önce Büyük Tufan’ý
getirmeden önce bile teþuva fýrsatý vermek için
belirli bir mühlet tanýmýþtýr (bkz. Bereþit 6:3).
Öyleyse Tanrý neden Bene-Yisrael’e daha sert
davranmaktadýr? Çünkü Tufan Nesli’nde insanlarýn kendilerine örnek alabilecekleri bol miktarda Tanrý’ya baðlý kiþiler yoktu. Ama Bene-Yisrael
için Tanrý’nýn yolunu gösterecek büyük ve tsadik
insanlar hiçbir zaman eksik olmayacaktýr. BetAmikdaþ’ýn yýkýldýðý ve genel durumun son
derece kötü olduðu dönemlerde bile Tanrý’ya
tamamen baðlý kalmýþ peygamberler ve/veya
baþka ileri gelenler mevcuttu (bkz. Yirmeyau 8:22,
Raþi o.a.) (Sifre 43; Raþi). [Buradaki sert uyarýya
raðmen, Sifre’de belirtildiði üzere, Tanrý, Bet-Amikdaþ
dönemlerinde yýkýmý çok uzun yýllar boyunca
erteleyip þefkat ve merhametini göstermiþtir.]
18. … kalbinizin ve canýnýzýn üzerine yerleþtirin –
“Yerleþtirin” anlamýndaki Ýbranice sözcük
Vesamtem’dir. Hahamlarýmýz bunu eðitsel
amaçlarla “Sam Tam – Kusursuz Ýlaç” olarak
açarlar. Bu bakýþla pasuktaki ifadeler “kalbinizin
üzerinde ve canýnýzýn üzerinde kusursuz bir ilaç”
þeklinde anlaþýlabilir. Tora bir yaþam iksirine benzetilmiþtir. Örneklemek gerekirse, bir adam
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çocuklarýnda ne görmek istiyorsa o þekilde
davranmalýdýr ve eðer kendi davranýþlarý çocuklarýna verdiði öðütlerle uyuþmuyorsa, vereceði
nasihatlerin hiçbir etkisi olmayacaktýr.
Eski dönemlerde Tora hep babadan oðla öðretilirdi. Ancak zamanla düzeyde aþýnma olup babalar
ya tembellik ettikleri ya da öðretmeyi bilmedikleri için çocuklar bilgisiz hale gelmeye baþlamýþtý.
Bu nedenle Hahamlarýmýz Yahudi çocuklarýnýn
saðlam bir Yahudi eðitimi alabilmeleri için bir
okullar sistemini oturtmuþlardýr. Talmud, tüm
dünyanýn sadece küçük okul çocuklarýnýn Tora
öðrenmesi sayesinde varlýðýný sürdürdüðünü
kaydeder (Talmud – Þabat 119b). Miþle’deki bir
pasuk þöyle demektedir: “Yumuþak dil, en sert
maddeyi kýrar” (Miþle 25:13). Buradaki “Tiþbar –
Kýrar” sözcüðü “Tinokot Þel Bet Raban – Tora
Okullarýndaki Küçükler” kelimelerinin baþ
harflerinden oluþur. Kalpleri alýþkanlýklarla gittikçe katýlaþan yetiþkinlerin olumsuz davranýþlarý
dünyaya felaketleri – “sert madde” – davet eder;
ama günahsýz ve saf küçük Tora öðrencileri bu
felaketleri engelleme gücüne sahiptir. Sonuç
olarak nesiller boyunca bu tip Tora öðrenim
kurumlarý her Yahudi cemaatinde en temel
kurumlardan biri olarak görülmüþtür (Meam Loez).
Oðullarýnýza – “Ve kýzlarýnýza deðil” (Talmud –
Kiduþin 29b). Bir babanýn Tora öðretme yükümlülüðü oðluna yöneliktir; ama kýzýna Tora
öðretme yükümlülüðü yoktur [ama isterse
öðretebilir].
Talmud buradaki “öðret” ve 5:1’deki “öðren” emirlerinin birbiriyle iliþkili olduðunu belirtir. Buna
göre Tora’nýn baþkalarýný kendisine Tora öðretmekle yükümlü kýlmadýðý bir kiþi, kendi baþýna
Tora öðrenmekle de yükümlü deðildir. Ve Tora
öðrenmekle yükümlü olmayan kiþi, baþkasýna
öðretmekle de yükümlü deðildir. Bu doðrultuda,
bir baba kýzýna Tora öðretmekle yükümlü
olmadýðýna göre, kýz kendisi de Tora öðrenmekten ve dolayýsýyla baþkalarýna öðretmekten
muaftýr. Böylece bir annenin Tora öðretme
yükümlülüðü yoktur (Talmud – Kiduþin 29b).
Kýsacasý düzenli olarak her gün Tora öðrenme ve
öðretme yükümlülüðü erkeklere yönelik bir
emirdir. Bkz. s.a.
Öðretin – Ýbranice Velimadtem. Sözcük ayný
zamanda “Lamed Tam – Kusursuz Öðret” þeklinde bölünebilir. Bu da söz konusu eðitimde,
pasuklarýn kusursuz bir þekilde söylenmesi gerektiðine iþaret eder. Ýnsan uzmanlaþtýðý zaman

Tora’nýn pasuklarýný hýzlý bir þekilde söylerken
kelimeleri yutabilir ya da birbirine karýþtýrabilir.
Tora bu konuda uyarýda bulunmaktadýr. Bunun
bir tezahürü olarak, Þema duasý sýrasýnda bir kelimenin son harfi ardýndan gelen kelimenin ilk
harfiyle aynýysa, iki sözcük özenle ayrý bir þekilde
telaffuz edilmelidir. Örneðin önceki pasuktaki
“Al Levavhem – Kalbinizin Üzerine” sözcükleri
bitiþik olarak “alevavhem” diye okunmamalý,
aradaki Lamed harfi özenle vurgulanarak “Al;
Levavhem” denmelidir. Þema’da ve diðer dualarda bunun gibi diðer baþka örneklerde de dikkatli
olunmalýdýr (Talmud – Berahot 15b).
Þema’nýn ilk paragrafýnda benzer bir emir verilirken Veþinantam sözcüðü kullanýlmýþtýr. O
sözcük kýsa ve öz, ama tekrara ve uygulamaya
yönelik öðretimi belirtir. Velimadtem ise alýþkanlýk, ustalýk ve uzmanlýk anlamý verir. Dolayýsýyla
burada söylenen, oradaki ilk emrin daha ileri bir
aþamasýdýr. Tora ve emirler çocuklara, iyice
öðrenip uzmanlaþma düzeyine gelene kadar
sürekli olarak öðretilmelidir (krþ. Ramban;
Sforno). Bu farklýlýk önceki açýklamada zikredilen,
kadýnlarýn muafiyeti konusuna açýklýk kazandýrmaktadýr. Bu muafiyetin kaynaðýnýn pasukta
“oðullarýnýza” denmesi, ama “kýzlarýnýza” denmemesi olduðu belirtilmiþti (bkz. ö.a.). Biraz
düþünürsek, Þema’nýn ilk paragrafýnda da “onlarý
oðullarýna öðret (Veþinantam)” denmektedir, ama
Hahamlarýmýz kýzlarýn muafiyetini o pasuktaki
“oðullarýna” sözcüðüne deðil de bu pasuktakine
dayandýrmýþlardýr. Neden?
Cevap Veþinantam ile Velimadtem arasýndaki
temel farktýr. Önce de belirtildiði gibi Lamad
kökü öðrenimde uzmanlaþmayý kasteder. Tora’ya
gecesini ve gündüzünü vererek onu dimaðýnýn ve
benliðinin bir parçasý haline getirme yükümlülüðü erkeklere verilmiþtir. Kadýnýn aile içindeki
baþlýca rolü evin iç iþlerini düzenlemek olduðu ve
bu hiç de kolay bir þey olmadýðý için, Tora, kadýnlarý Tora öðreniminde uzmanlaþmadan muaf tutmuþtur. Oysa Veþinantam’ýn belirttiði uygulamaya yönelik kýsa ve öz öðrenim konusunda
erkeklerle kadýnlar arasýnda bir fark yoktur ve bir
baba kýzlarýna da bu eðitimi vermekle yükümlüdür (Hirsch). Ve bunun bir türevi olarak,
kadýnlar bu kurallarý kendileri de öðrenmeli,
çocuklarýna da aktarmalýdýrlar (bkz. ö.a.).
Kadýnlarýn Tora öðrenme yükümlülüðü, sorumlu
olduklarý mitsvalarýn detaylarýný bilmekle sýnýrlýdýr. Ancak yine de, þüphesiz, daha fazla Tora
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Onlarý, evinde otururken, yolda yürürken, yattýðýnda ve kalktýðýnda onlardan
bahsederek oðullarýnýza öðretin.
Alnýnýzýn tepesinde – Saç çizgisinin yukarýsýnda,
tamamen saç bölgesinin üstünde.
Niþan – Baþa takýlan tefilin (Tefilin Þel Roþ).
Böylece tefilin mitsvasý burada bir kez daha hatýrlatýlmaktadýr. Bu nedenle bu paragraf tefilin kutucuklarýnýn içine yerleþtirilen dört paragraftan
biridir (bkz. 6:8 açk.).
19. Yattýðýnda ve kalktýðýnda – Dolayýsýyla
Þema’nýn ilk paragrafý gibi, bu kýsým da her gün
sabah ve akþam okunmalýdýr. Bazýlarýna göre bu,
doðrudan Tora’nýn bir emridir (Peri Hadaþ, Orah
Hayim 67).
… öðretin – Bu pasukta da tekil-çoðul çekimli
fiiller iç içedir (bkz. p. 10 açk.). Buradaki iç
içeliðin önemi diðer yerlere göre daha büyüktür.
Sürgün döneminden bahsedilmektedir ve
dünyanýn her yanýna saçýlmýþ olan Yahudiler’i
birbirlerine baðlayan tek bir þey olacaktýr: “Tek”
ve “ayný” Tora’ya tabi olmalarý. Her birinin
kalbinde ve canýnda, kolunda ve baþýnda tek bir
Tora hâkimdir. Böylece duygular ve kalbin
fýsýltýlarý, eylemler ve felsefeler, eðitim ve öðretim
yoluyla nesilden nesle aktarýlan tek tip bir
mühürle mühürlenmelidir. Bu sayede her yöne
daðýlmýþ olan Yahudiler, onlarý birbirine baðlayan
Tora adlý zamkla yine “bir ulus” olmayý sürdüreceklerdir (Hirsch).
Onlardan bahsederek – Tam çeviriyle “onlardan
konuþarak”. Ya da “sürekli olarak onlardan
bahsedebilmeniz için” (Sforno). Çevirimiz, daha
önceki benzer pasukla paralel bir bakýþý yansýtmaktadýr (bkz. 6:7). Öte yandan çeviri þu þekilde
de yapýlabilir: “Çocuklarýnýza onlarý [ve] onlar
hakkýnda konuþmayý öðretin – evinde otururken,
yolda yürürken, yattýðýnda ve kalktýðýnda.”
“Çocuklarýnýza Tora’yý, onlarýn kalplerine hitap
edeceði ve ruhlarýna iþleyeceði þekilde öðretin. O
kadar ki düþüncelerinin ve sözlerinin temel
konusu, yaþam felsefelerinin ve fikirlerinin kaynaðý Tora olsun” (Hirsch).
Bir çocuk konuþmaya baþladýðý andan itibaren
ona hemen “Tora Tsiva Lanu Moþe, Moraþa
Keilat Yaakov” (33:4) pasuðu ezberletilir. “Tora”
sözcüðüyle baþlayan bu cümle ile ona küçük
çapta da olsa “Tora hakkýnda konuþmak”
öðretilmiþ olacaktýr. Çocuk bu pasuðu ezberledikten sonra ona Þema Yisrael pasuðu (6:4) öðretilir
ve bu þekilde sürekli olarak yeni pasuklar öðretilerek zamanla Yazýlý Tora hakkýnda uzman hale
getirilir (Yad – Talmud Tora 1:6-7). Hahamlarýmýz
þu talimatý verirler: Bir çocuk konuþmaya
baþladýktan itibaren, babasý ona Ýbranice dilinde

konuþmayý ve Tora’yý öðretmeye baþlamalýdýr.
Bunu yapmasý çocuðun uzun ömre sahip olmasýný
saðlayacaktýr. Aþaðýda söylendiði gibi: “bu sayede
… günleriniz ve çocuklarýnýzýn günleri, göklerin
yeryüzü üzerindeki günleri kadar çok olacaktýr” (p.
21). (krþ. Sifre 46; krþ. Raþi). Çocuk büyüdükçe
baba, oðluna Tanah, Miþna ve Talmud öðretmeli
ya da bunu öðretecek hocalar tutmalýdýr.
œ Çocuklarýn Eðitimi. Ebeveynlerin, çocuklarýný küçük yaþtan itibaren eðitime tabi tutmalarý büyük önem taþýr. Çocuklar fidanlara benzetilmiþtir (Teilim 144:12) ve týpký bir bitkinin
geliþiminin, henüz körpe ve yumuþak olduðu
genç zamanlarýnda kontrol altýna alýnmasý gibi,
çocuklar da küçük yaþtan itibaren Yahudilik
hakkýnda þekillendirildikleri takdirde bu ilk
eðitim onlara yaþamlarý boyunca rehberlik edecek ve kendilerini de sürekli geliþtirmeleri
yönünde onlara temel saðlayacaktýr.
Bu genel eðitim için geçerli olduðu gibi, Tora
öðrenimi için de geçerlidir. Bir Yahudi’nin
yaþamýna Tora rehberlik eder. Dolayýsýyla bir kiþi,
týpký gerek davranýþ gerekse de bilgi açýsýndan
önem verdiði diðer tüm disiplinlerde çocuklarýna
seçim hakký tanýmayýp onlarý, en iyi þekilde
yetiþtirmek için gerekirse zorladýðý gibi, Tora
konusunda da en az bu kadar, hatta belki de daha
yoðun bir þekilde çocuðunu eðitmeli ve terbiye
etmelidir. Tora ve Yahudilik öðrenimi çocuklarýn
kendi seçimlerine býrakýlamaz. Kral Þelomo þöyle
demiþtir: “Bilge oðul babasýnýn terbiyesi[nin bir
sonucudur]; alaycý ise, hiç azarlama duymamýþ
kiþidir” (Miþle 13:1). Yine de çocuklarýn eðilimleri
ve hassasiyetleri de göz ardý edilmemelidir. Yine
Kral Þelomo’nun dediði gibi: “Çocuðu ona uygun
yola göre eðit; [böylece] yaþlandýðý zaman bile [bu
eðitimden] ayrýlmayacaktýr” (Miþle 22:6).
Çocuklarýný gerektiði þekilde eðiten kiþiler,
Tora’nýn rehberliðiyle þekillendikleri için saygýnýn
ve deðerin ne olduðunu bilen çocuklara sahip
olacaklar, bu onlara hem çocuklarýndan hem de
çevreden övgü ve onur getirecektir. Bunun
yanýnda, ebeveynin ölümünden sonra bile,
çocuklarýn yaptýðý her bir mitsva, bunlarda payý
olan ebeveynin ebedi ödülünde artýþ anlamýna
gelecektir. Böylece çocuklarýný eðiten kiþi bunun
karþýlýðýný hem bu dünyada hem de Gelecek
Dünya’da alacaktýr.
Yine de eðitimin tam baþarýya ulaþmasý için
Tanrý’nýn yardýmý da þarttýr. Bu açýdan her anne
baba bu yönde Tanrý’ya sürekli dua etmelidir.
Bunun yanýnda en iyi eðitimin de doðru örnekler
teþkil etmek olduðu unutulmamalýdýr. Bir kiþi
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düþmeyecek, aksine ülkenizde ebediyen rahatça
yaþayacaksýnýz.”
Baþka bir alternatife göre ise bu düzen þu þekilde
de anlaþýlabilir: “Eðer doðru yoldan saparsanýz
birçok dert ve sürgün yaþayacaksýnýz. Bunlarý
bertaraf etmek istiyorsanýz mitsvalarý yerine
getirin, Tora öðrenin ve öðretin, evde ve dýþarýda
Tora standardýný koruyun. Bu sayede kendi ülkenizde ebediyen yaþayabileceksiniz” (krþ. Daat
Mikra).
21. Bu sayede – “Tora’ya baðlý kaldýðýnýz
takdirde sürgüne çýkmanýza gerek kalmayacak,
aksine Erets-Yisrael’de ebediyen sorunsuz bir
þekilde yaþayacaksýnýz” (krþ. Ýbn Ezra).
Onlara vereceðine dair – Pasuðun “size vereceðine dair” demesini beklerdik. Ama Tanrý açýk
bir þekilde Erets-Yisrael’i “onlara”, yani Atalar’a
vereceðini belirtmektedir. Bu da, “Tehiyat
Ametim – Ölülerin Diriliþi” kavramý için Tora’daki
dayanaklardan biridir. Baþka bir deyiþle gelecekte
Atalar tekrar dirilecek ve þahsen Erets-Yisrael’de
yaþayacaklardýr (Sifre 47; Raþi; Mizrahi). Basit
düzeyde bakýldýðýnda ise anlam “onlarýn soylarýna
vereceðine dair” þeklinde olabilir (Daat Mikra,
krþ. p. 9).
Göklerin yeryüzü üzerindeki günleri kadar –
Yani “ebediyen”. Bu sözler, Erets-Yisrael’in BeneYisrael’e ebediyen verildiðini göstermektedir.
Bene-Yisrael günahlarý nedeniyle burada yaþama
hakkýný geçici olarak yitirseler ve buraya
baþkalarý yerleþse bile, sonunda Bene-Yisrael
buraya geri döneceklerdir (Rabenu Behaye).
Topraðýn üzerindeki günleriniz … çok olacaktýr – “Zira iyi tutumunuz sebebiyle yaðmurunuz
ve topraðýnýzýn ürünü eksik olmayacak”
(Raþbam).
Talmud aktarýr: Erets-Yisrael’de yaþayan Rabi
Yohanan’a Babil’de çok yaþlý Yahudiler’in yaþadýðý
anlatýlýnca buna çok þaþýrýr. Ne de olsa [bu

pasuktan anlaþýlabileceði gibi] uzun ömür, özellikle Erets-Yisrael’de yaþayanlarýn hak ettiði bir
þeydir. Ama daha sonra Babil’de insanlarýn
sabahýn karanlýðýnda kalkýp dua için sinagoga gittikleri de söylenince Rabi Yohanan’ýn þaþkýnlýðý
geçer ve “Demek ki sebep bu” der (Talmud –
Berahot 8a). Talmud, Maþiah Dönemi’nde EretsYisrael’in dýþýndaki tüm sinagoglarýn oradan
sökülüp Erets-Yisrael’e geleceðini belirtir. Bu
öðreti, temel olarak tüm sinagoglarýn aslýnda
Erets-Yisrael’in birer parçasý olduðunu vurgulamaktadýr. Dolayýsýyla yaþamlarýný sinagoglara
baðlý olarak geçiren, dualarýný vaktinde minyanla
sinagoglarda yapmayý ihmal etmeyen kiþiler,
Erets-Yisrael’in saðladýðý uzun ömre hak kazanabilirler (Meam Loez).
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Onlarý evinin [kapýlarýnýn] pervazlarýna ve [diðer] giriþlerine [sabitlemek üzere deri
parþömenlere] yaz.
21
Bu sayede Tanrý’nýn, atalarýnýza, onlara vereceðine dair yemin etmiþ olduðu topraðýn
üzerindeki günleriniz ve çocuklarýnýzýn günleri, göklerin yeryüzü üzerindeki günleri kadar
çok olacaktýr.
öðrenmeleri bir yasak deðildir ve Tora öðrenen
bir kadýn da Tanrý katýnda ödülü hak eder. [Öte
yandan, genel bir kurala göre yükümlü olduðu bir
mitsvayý yapan kiþi, yükümlü olmadýðý bir
mitsvayý yapana göre daha büyük ödülü hak eder.
Burada temel faktör Yetser Ara’dýr. Bir kiþi belirli
bir konuda yükümlülük içindeyse, Yetser Ara onu
bundan alýkoymak için daha þiddetli direnç gösterir ve bu kiþi söz konusu mitsvayý yine de yerine
getirdiði zaman Yetser Ara’ya karþý bir zafer kazanmýþ olur. Ama insan yükümlü olmadýðý bir þeyi
yaptýðý zaman, bu onun seçiminin bir sonucudur
ve bunun için Yetser Ara’yý yenmesine gerek yoktur, zira Yetser Ara böyle durumlarda insanlarý
engellemeye çalýþmaz. Burada da kadýnlar Tora
öðreniminden muaf olduklarý için, eðer yine de
Tora öðrenirlerse ödüle hak kazanacak olmalarýna karþýn, bu ödül, yükümlülük altýnda olan bir
erkeðin alacaðý ödüle göre daha düþük
düzeydedir.]
20. [Deri parþömenlere] Yaz – Mezuza mitsvasý.
Dolayýsýyla, bu paragraf, mezuza parþömenine
yazýlan iki paragraftan ikincisidir. Bkz. 6:9 açk.
Buradaki emirlerin sýralamasý, tefilin, Tora öðrenimi ve mezuza þeklindedir. Bunun ardýndan da
uzun ömür ödülünden bahsedilmektedir. Bu
sýralama kadýnlarýn yükümlü ya da muaf olmalarý
konusunda Sözlü Tora’yla bilinen kurallara iþaret
eder. Yukarýda belirtildiði üzere kadýnlar Tora
öðreniminden muaftýr, dolayýsýyla ona bitiþik
olarak zikredilen tefilin emrinden de muaftýrlar
[ve tefilin en baþtan beri sadece erkekler tarafýndan takýldýðý için, erkeklere özgü bir taký konumundadýr ve kadýnlarýn alenen tefilin takmasý
yasaktýr (krþ. 22:5). Caný bu mitsvayý yerine
getirmeyi çok çeken bir kadýn, bunu kimsenin
görmeyeceði bir þekilde kendisi ile Tanrý arasýnda
yapabilir. Ama bunu baþkalarýnýn da görmesini
istiyorsa, o zaman asýl isteðinin mitsva yapmak mý
yoksa gösteriþ yapmak ve kabul edilmiþ uygulamalara isyan etmek mi olduðu kuþkulu hale
gelir]. Tefilin, zamana baðlý “yap” þeklindeki
emirler için bir örnektir ve kadýnlar, týpký tefilin
konusunda olduðu gibi, zamana baðlý “yap” þeklindeki bütün emirlerden de muaftýrlar [Bunlarýn
içinde Þofar, Lulav, Suka, Þema’yý vaktinde

söylemek gibi daha birçok mitsva sayýlabilir. Ama
istisnalar da vardýr (bkz. 5:12 açk.)]. Kadýnlarýn
muafiyetinin Tora öðreniminin hemen ardýndan,
yani yine ona bitiþik olarak verilmiþ olan mezuza
mitsvasý için de geçerli olacaðýný düþünebilirdik;
ancak mezuza sadece Tora öðrenimine deðil ayný
zamanda uzun ömür ödülüne de bitiþik verilmiþtir. Uzun ömrün sadece erkekler için deðil,
kadýnlar için de önemli olduðu açýk olduðuna
göre kadýnlar mezuza mitsvasýndan muaf
deðildirler ve tek baþýna yaþayan bir kadýn bile
yaþadýðý evin kapýlarýna mezuza takmakla yükümlüdür (Talmud – Kiduþin 34a).
Bu açýklamadan da anlaþýldýðý üzere, mezuza
mitsvasýna kadar olan pasuklarla mezuza ve
sonrasýndaki pasuk birbirinden farklý iki pasuk
grubudur. Rabi Samson Raphael Hirsch de
mezuzaya kadar olan kýsmýn, mitsvalarýn, p. 1617’deki günah-ceza sürecinin sonrasýndaki
sürgünde de yapýlmasý gerektiðini konu ettiði,
mezuza mitsvasýnýn ise sürgüne yol açan tutumun
olumlu alternatifini dile getirdiði görüþündedir.
Bunu þu sözlere dayandýrýr: “Sürgündeki
Yahudi’nin kendisine ait bir ‘kapýsý’ yoktur,
oradaki evlerin de kendisine ‘ait’ olduðunu söylemek güçtür. Ama bunlar doðru olsa bile, ‘evlerin
ve kapýlarýn’ ifadesinin Erets-Yisrael’i diðer yerlere göre çok daha fazla temsil ettiði açýktýr.”
Mezuza evin içindeki tüm kapýlarýn ve evi dýþ
dünyaya baðlayan ana kapýnýn pervazlarýna
takýlýr ve Yahudi’ye, hem evdeki hem de dýþarýdaki hayatýnýn Tanrý’nýn Torasý’na vakfedilmesi
gerektiðini hatýrlatýr. Ona þöyle der: “Tanrý’nýn
öðretisine karþý olan felsefelerin evine ayak
basmasýna izin verme. Bu itinayý gösterirsen p.
17’de sözü edilen cezalar seni bulmayacak; aksine
ülkende ebediyen yaþayacaksýn.”
Sonuç olarak Rabi Hirsch’e göre p. 16-21 pasuklarýnýn genel yapýsý þöyledir: “Eðer doðru yoldan
saparsanýz birçok derdin üstüne bir de sürgüne
çýkmak durumunda kalacaksýnýz ve orada da
mitsvalarý yerine getirmek, Tora öðrenip öðretmek sorumluluðunuz devam edecek. Öte yandan
ülkenizdeyken eðer mezuzanýn mesajýný alýrsanýz,
tüm bu sürgüne yol açacak günahkârlýða bile
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güney doðusunda kuzey-güney doðrultusundan
batý-doðu doðrultusuna çark ettiði kýsýmdan
bahsedilmektedir. Moþe’nin Bamidbar 34:1-12’de
verdiði sýnýrlarda Fýrat nehrinden bahis yoktur.
Ancak o sýnýrlar Erets-Yisrael’e ilk girildiði
zamanki temel sýnýrlardýr. Fýrat’ýn Erets-Yisrael’in
sýnýrýný iþaretlemesi, ancak Maþiah’ýn geliþinden
sonra gerçekleþecektir. [Ancak geçmiþte de Kral
Þelomo döneminde sýnýrýn Fýrat’a ulaþtýðý olmuþtur.] Bkz. Bereþit 15:18 açk.
Akdeniz’e – Tam çeviriyle “son[daki] denize” ya
da “arka[daki] denize”. Tora’da ana yön doðudur.
Böylece doðuya dönük duran birinin arkasý batýyý
gösterir. Baþka bir deyiþle Erets-Yisrael’in batý
sýnýrýný iþaretleyen Akdeniz’den bahsedilmektedir.
25. Önünüzde kimse duramayacak – “EretsYisrael’in dýþýnda savaþmanýz gerektiðinde bile”
(Sforno).
Tam çeviriyle “önünüzde [bir] adam duramayacak”. Buradaki “[bir] adam” sözcüðü açýklama
gerektirmektedir. Savaþ sadece bir erkeðe karþý
yapýlmaz. Bir gruba, bir orduya, tüm bir ulusa
karþý yapýlýr. Dahasý savaþa aktif olarak kadýnlar
da katýlabilir. Üstelik eski dönemde, büyü
konusunda uzman olmuþ kadýnlar bile savaþta
aktif ve çok etkili roller alabilirlerdi. Öyleyse
pasuðun, tüm bunlarý kapsayacak þekilde “
“Önünüzde duramayacaklar” demesi yeterli olurdu. Öyleyse “adam” sözcüðü neden vurgulanmaktadýr? Bu sözcükle Tora, “olaðandýþý” insanlarý kastetmektedir. “Normal insanlar, erkekler,
kadýnlar, aileler, uluslar önünüzde duramayacaðý
gibi; Baþan kralý Og gibi olaðandýþý bir ‘Ýþ – Adam’
(bkz. 3:11 açk.) [olursa, o] bile size karþý gelemeyecek” (Sifre 52; Raþi).
Korku ve dehþeti – “Pahad – Korku” mevcut
durum karþýsýndaki ani korkuyu, “Mora – Dehþet”
ise gelecekte olabilecekler konusunda duyulan
yýlgýyý belirtir. Dolayýsýyla Bene-Yisrael’in aktif

olarak savaþmakta olduklarý uluslarýn duygusu
korku, onlarýn ününü ve yaklaþtýklarýný duyan
diðer uluslarýn duygusu ise dehþet olacaktýr (Sifre
52; Raþi).
Topraðýn tümünün üzerine – Tam çeviriyle “…
yüzeyine”. Ya da yine tam çeviriyle “Topraðýn
[sakinlerinin] tümünün yüzlerine” (krþ. 2:25).
Týpký size konuþmuþ olduðu gibi – Bkz. Þemot
23:27 (Sifre 52; Raþi).
œ Sonuç. Bu peraþanýn temel mesajý, BeneYisrael’in Tora’yý gözetip uygulamalarý sonucunda, Tanrý’nýn, onlarý, kendilerine karþý gelebilecek tüm düþmanlar karþýsýnda muzaffer kýlacaðýdýr.
Kenaan’daki yedi ulusun topraklarý da, BeneYisrael’in ebedi mülkü haline gelecektir. Burasý
her yönden büyük avantajlara sahip bir Ülke’dir;
ancak yine de bu avantajlarýn gerçeðe dönüþmesi, Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirmekle bire bir
baðlantýlýdýr. Peraþa ayrýca çekinilmeyi ve korkmayý gerektirecek tek varlýðýn Tanrý oldu-ðunu
söylemekte, O’na baðlý kalýndýðý takdirde,
Kenaan’daki yerel halklar ne kadar güçlü ve kalabalýk olurlarsa olsunlar, onlardan korkacak bir
þey olmadýðýný vurgulamaktadýr. Bu doðrultuda
peraþanýn özellikle vurguladýðý noktalardan biri de
Tanrý korkusudur. Tanrý’dan korkan birinin,
insanlardan korkmasýna yer yoktur ve bir kiþinin
insanlardan korkmasý, O’nun Tanrý korkusundaki bir eksikliðe iþaret eder. Sonuç olarak insanlardan korkan kiþiler, normalde baþlarýna gelmesi
gerekmeyen bazý sýkýntýlarý da kendi üzerine
davet etmiþ olabilir. Buna karþýlýk, Tanrý korkusuna sahip olup, herhangi bir tehlikeye karþý
Tanrý’ya güvenen bir kiþi, belki de normalde üzerine gelmesi gereken sýkýntýlarý bertaraf etmiþ
olur. Kral Þelomo da insanlarý Tanrý’ya güven
duygusu konusunda þöyle uyarmýþtýr: “Ýnsanlardan
[bir kötülük geleceðinden] korkmak tuzak teþkil eder;
Tanrý’ya güvenene ise kuvvet kazandýrýlacaktýr”
(Miþle 29:25) (Rabenu Behaye). Bu düzeye
ulaþabilmemiz Tanrý’nýn Ýsteði olsun.
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[36. Zafer Sözü]
Zira eðer size, yapýlmasýný emretmekte olduðum tüm bu emri kesin bir þekilde gözetir, Tanrýnýz Aþem’i, O’nun tüm yollarýnda yürüme suretiyle sever ve O’na yapýþýrsanýz,
23
[o zaman] Tanrý tüm bu uluslarý önünüzden sürecek ve sizden büyük ve güçlü uluslarý[n topraðýný] miras alacaksýnýz.
24
Ayaðýnýzýn bastýðý her yer sizin olacak; çölden ve Levanon’dan, nehirden – Fýrat
nehrinden – Akdeniz’e kadar olacak sýnýrýnýz.
25
Önünüzde kimse duramayacak. Tanrý, size yönelik korku ve dehþeti, basacaðýnýz
topraðýn tümünün üzerine yerleþtirecek – týpký size konuþmuþ olduðu gibi.
22

22. Bu emri – Tora’nýn tümünü.
Kesin bir þekilde gözetir – Ýbranice Þamor
Tiþmerun. Bu ikileme, söz konusu gözetimin son
derece sýký bir þekilde yapýlmasý gerektiðine iþaret
eder. Bu amaçla çok sayýda farklý önlemler alýnmalýdýr ve kuþkusuz Tora’nýn korunmasýnýn en
etkili yolu, onu sürekli olarak öðrenmeyi ihmal
etmemektir (Sifre 48; Raþi). Yine ikilemenin ima
ettiði üzere, Tora öðrenimi sürekli tekrarý gerektirir. Zira zihnimizin sürekli olarak, elimize
emanet edilmiþ olan Tanrýsal hazineye yoðunlaþmasý ve üzerimize yüklenmiþ olan sorumluluklarý
daima aklýmýzda tutmamýz sadece düzenli Tora
öðrenimi sayesinde mümkündür. Hahamlarýmýz’ýn
söyledikleri gibi, “insan nasýl parasýnýn kaybolmamasý için aklýný ondan ayýrmazsa, Tora bilgisinin
kaybolmamasý için de aklýný ondan ayýrmamalýdýr.” Tora sözleri altýna ve cama benzetilmiþtir: “Elde edilmesi altýn gibi zor, kýrýlýp
gitmesi de cam gibi kolaydýr” (krþ. Ýyov 28:17).
Midraþ’ta bu ikileme eðitsel bakýþla “Þamor
Tiþamerun – Gözetin, Gözetilin” þeklinde deðerlendirilir. Baþka bir deyiþle “Eðer Tora’nýn emirlerini gözetirseniz, Tanrý da sizi gözetir”.
O’nun tüm yollarýnda yürüme suretiyle –
“O’nun tarzýný benimsemek, O’nu kendinize
örnek almak suretiyle. O nasýl merhametliyse, siz
de merhametli olun. O nasýl karþýlýk beklemeden
iyilik yaparsa siz de ayný þekilde davranýn” (Sifre
49; Raþi).
Sever – Ya da “eðer size, yapýlmasýný emretmekte
olduðum tüm bu emri, Tanrýnýz Aþem’i sevmek,
O’nun tüm yollarýnda yürümek ve O’na yapýþmak
üzere kesin bir þekilde gözetirseniz…” Bu alternatife
göre mesaj “Tora’yla ilgilenmenizin ve onu öðrenmenizin amacý, Yüce Tanrý’nýn büyük iyiliklerini
tanýmak olmalýdýr. Bu sayede O’nu seveceksiniz,
Dünyasý’ný yönetirken kullandýðý yollarý – yani
dürüstlük ve adaleti – benimseyeceksiniz ve bu
þekilde O’na yapýþacak, tüm eylemlerinizde
içtenlikle sadece O’nun Ýsteði’ni yerine getirme
amacýný taþýr hale geleceksiniz. Pasukta söylendiði
gibi ‘Tüm yollarýnda O’nu taný’ (Miþle 3:6)” (Sforno).
O’na yapýþýrsanýz – Bkz. 10:20 açk.
23. Tanrý bu uluslarý önünüzden sürecek – “Siz

üzerinize düþeni yaptýðýnýz için, Tanrý da üzerine
düþeni yapacak (Sifre 49; Raþi; krþ. p. 14 açk.).
Böylece rahat içinde geçiminizi saðlayabilmenize
olanak verecek bir topraðýnýz olacak ve Tanrý’nýn
Ýsteði’ni hiçbir sýkýntý olmadan yerine getirebileceksiniz (Sforno).”
Burada, önceki paragraftan daha önceki bir aþamadan bahsedilmektedir. Önceki paragrafta
Tora’ya sýrt çevirmenin sürgünle sonuçlanacaðý
söylenmiþti. Fakat insanlar sürgüne ancak içinde
yerleþik olduklarý bir topraktan çýkarlar. Oysa
Yisrael bu aþamada henüz Erets-Yisrael’i ele
geçirmiþ bile deðildir. Dolayýsýyla Moþe burada
sürgüne çýkmamayý garantileyecek tutumun,
Erets-Yisrael’i ele geçirmek için de gerekli
olduðunu söylemektedir: “Tanrý’nýn tüm bu uluslarý önünüzden sürmesinin ön þartý da yapýlmasýný emretmekte olduðum bu emri kesin bir
þekilde gözetmeniz, Tanrý’yý sevip O’nun yollarýnda yürümeniz ve O’na yapýþmanýzdýr. Ama bunu
yapmazsanýz, sürgüne çýkmak bir yana, EretsYisrael’i ele bile geçiremeyeceksiniz” (krþ. Ýbn Ezra).
24. Ayaðýnýzýn bastýðý her yer – “Yedi Kenaan
ulusuna karþý çýktýðýnýz savaþlarda ayaðýnýzý
bastýðýnýz her yer sizin olacak” (Raþbam). Baþka
bir açýklamaya göre “Erets-Yisrael’i tamamen ele
geçirdikten sonra komþu yerlere fethe giderseniz,
orasý da sizin olacaktýr. Bu olduktan sonra EretsYisrael’in kutsiyeti o yerlere de ayný þekilde
yayýlacak, Ülke’ye baðlý Hovat Karka sýnýfýndaki
mitsvalar oralarda da baðlayýcý olacaktýr.” Ancak
bunun da ön þartý, Erets-Yisrael’in tamamen ele
geçirilmesidir. Örneðin Kral David, henüz EretsYisrael’in tümü ele geçirilmemiþken, hatta
Yeruþalayim bile Yevusiler’in elindeyken, Suriye’nin
farklý bölgelerini ele geçirmiþtir; ama buralarý
Erets-Yisrael’in kutsiyetinden nasibini almamýþtýr
ve ulusal deðil bireysel bir fetih sýnýfýnda olduðu
için buralarý Erets-Yisrael’e dâhil olmuþ sayýlmaz
(Sifre; Talmud – Gitin 8a; Hirsch).
Çölden – Güney sýnýrý. Bkz. Bamidbar 34:3.
Levanon’dan – Kuzey sýnýrý. Bkz. 3:25.
Nehirden – Fýrat nehrinden – Ya da “Fýrat
nehrinin bir kolundan” (The Living Torah).
Kuzeydoðu sýnýrý. Olasýlýkla, Fýrat nehrinin Halep’in
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26
deðiþiklik yaratmaz; bu doða ayný kalýr ve ona
uyumlu yaþamayanlar, çoðunluk olsalar bile, söz
konusu manevi norma göre istisna sayýlýrlar
(Tseror Amor).
Hatam Sofer, pasuktaki hem tekil hem de çoðul
kullanýmý Talmud’daki þu öðretiyle baðlantýlý
görür: “Kiþi kendisini daima yarý-masum yarýsuçlu görmelidir. Öyle ki bir mitsva yaptý mý, ne
mutlu ona ki kendi terazisinin liyakat kefesinin
aðýr basmasýný saðlamýþ olur; ama bir günah iþledi mi, vah ona ki kendi terazisinin suç kefesinin
aðýr basmasýna neden olmuþtur. Rabi Þimon’un
oðlu Rabi Elazar bunu geniþletir. Dünya çoðunluða göre, insan da çoðunluða göre yargýlandýðý
için, kiþi [hem kendisini hem de dünyayý dengede
görmelidir. Bu durumda] bir mitsva yaptý mý, ne
mutlu ona ki hem kendi hem de tüm dünyanýn
terazisinin liyakat kefesinin aðýr basmasýný
saðlamýþ olur; ama bir günah iþledi mi, vah ona ki
hem kendi hem de tüm dünyanýn terazisinin suç
kefesinin aðýr basmasýna neden olmuþtur”
(Talmud – Kiduþin 40a-b). Bu öðreti bir kiþinin,
davranýþýyla tüm dünyanýn kaderini deðiþtirebileceði vurgusunu yapmaktadýr. Bu nedenle her bireye seslenilmektedir: “Gör! Önünüze beraha ve
beddua yerleþtiriyorum. Tek bir birey olabilirsin
ama beraha veya bedduanýn hepinize gelmesi
sana baðlý.”
Beraha ve beddua – Ya da “Beraha yolunu ve
beddua yolunu sunuyorum. Ýstediðinizi seçin”
(Ramban).
Beraha, mevcut bir þeyin bolluðunu ve bereketi
belirtir [Türkçe’deki “bereket” sözcüðü de ayný
kökten gelir]. Daha geniþ bir bakýþla, beraha
hiçbir engel olmaksýzýn gerçekleþen geliþim,
büyüme ve ilerleme durumunu tanýmlar. “Kelala
– Beddua” ise, sadece berahanýn aksi deðildir ve
yalnýzca ilerleyememe ve geliþim eksikliðini
tanýmlamaz; bundan daha kötüdür. Bir hiçliði,
tam bir eksikliði ve yokluðu belirtir. Bu sözcük
“Kal – Hafif” ile baðlýdýr ve bereketin aksine,
eksiklik, yokluk, bozulma, “hafifleme” anlamýna
gelir (Ýbn Ezra; Sforno; Hirsch).
Bu pasuðun sunduðu açýk bir zorluk söz
konusudur. Pasuk beraha ve bedduadan bahsetmektedir, ama bu peraþa boyunca hiçbir beraha ya
da beddua listeleniyor deðildir. Bu zorluðun
çözümlenmesi için üç yaklaþým vardýr: [1] Bu

sözlerle, Ki Tavo peraþasýnda dile getirilecek
beraha ve bedduaya bir giriþ yapýlmaktadýr (bkz.
27:11 v.d.). [2] Mitsvalar baþlý baþýna birer beraha, ihlaller de baþlý baþýna birer bedduadýr
(Abravanel; bkz. s.p. açk., Dinleyeceðiniz zaman
k.b.). [3] Bahsedilen, önceki kýsýmdýr (bkz. p. 1325). Nitekim orada mitsvalarýn yerine getirilmesi
karþýlýðýnda yaðmur ve hasadýn bereketli olacaðý,
Tanrý’ya sýrt çevirmenin ise kýtlýðý getireceði
söylenmiþti. [Mitsvalarýn ihlali çok ciddi
sonuçlara yol açabileceði için Yahudilik’i kabul
etmek isteyen kiþiler, bu olasý sonuçlar hakkýnda
çok kesin bir dille uyarýlýr. Çünkü her ne kadar
mitsvalarýn uygulanmasý büyük ödül getirecekse
de, ihlal durumunda çok aðýr cezalar söz konusu
olabilir] (Meam Loez).
Yerleþtiriyorum – Ya da “veriyorum”, “koyuyorum”,
“sunuyorum”. Raþbam’a göre: “Bugün önünüze
beraha ve beddua [hakkýndaki emri] veriyorum”.
Aþaðýdaki pasuklarda söylendiði üzere (p. 29-30),
Bene-Yisrael, Erets-Yisrael’e girdikten sonra beraha
ve beddualarýn dile getirileceði bir seremoni
yapacaklardýr (bkz. 27:11-26) ve Raþbam’a göre
bununla ilgili emir þimdi verilmektedir.
Bu pasukta Moþe Yaratýlýþ’ýn en temel
ilkelerinden biri olan, insanýn özgür seçim
hakkýný açýkça dile getirmektedir. Bu konudaki
bazý bilgiler için bkz. 30:19 açk.
Moþe’nin buradaki sözleri, bir yol ayrýmýnda oturan ve gelip geçenlere tavsiyede bulunan yaþlý bir
adamýn yaptýðýyla açýklanabilir. Yol ikiye ayrýlmaktadýr ve bunlardan birinin baþý dikenler ve
engellerle doludur, ama bunu aþtýktan sonrasý düz
ve rahattýr. Diðer yol ise en baþta gayet rahat ilerlese de bir noktadan sonra son derece zorlu hale
gelmekte ve öyle kalmaktadýr. Yaþlý adam yolculara “þu yola dikkat edin” der. “Baþý rahat görünmesine raðmen sonu berbattýr. Ýyisi mi siz diðer
yolu seçin. Baþta zor görünse de devamý rahattýr.”
Yaþlý adamýn sözünü dikkate alanlar, baþta biraz
zorluk çekseler de, sonradan hedeflerine rahat bir
þekilde ulaþýrlar. Onu dinlemeyenler ise baþtaki
rahatlýk nedeniyle seçtikleri yolun devamýnda
takýlýp kalýrlar. Ayný þey insan yaþamý için de
geçerlidir. Kendini yasak zevkler peþinde günaha
teslim eden kiþi, belki bu dünyada mutlu ve rahat
bir yaþam sürecektir; ama Gelecek Dünya’da
payý olmayacaktýr. Bu dünyada doðruyu yapma,
Tora ve mitsvalarý yerine getirme uðruna biraz
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Gör; bugün önünüze beraha ve beddua yerleþtiriyorum.

Moþe Rabenu, Devarim kitabýnýn baþýndan
itibaren okuduðumuz konuþmasýna, geçmiþ olaylar hakkýnda bir özet ve bu olaylarýn halkýn geleceði için sunduðu ibret niteliðindeki derslerle
baþlamýþtý. Bazý otoritelere göre bu giriþ 4:40’a
kadar sürmüþ, orada birkaç hatýrlatma cümlesinden sonra Moþe 5:1’de konuþmanýn ana
konusuna dönmüþtür. Rabi Samson Raphael
Hirsch’e göre ise Moþe’nin konuþmasýnýn ana
kýsmý burada, Ree peraþasýnýn baþýnda baþlamaktadýr. Peraþanýn giriþ sözleri, Erets-Yisrael’e girecek olan nesli ilgilendiren bir mitsva pakedine de
geçiþ yapmaktadýr. Bu doðrultuda sýradaki üç peraþa (Ree, Þofetim ve Ki Tetse) Devarim
kitabýnýn merkezini oluþturan yoðun bir mitsvalar
dizisi içerir. Moþe þu ana kadar sadece Tanrý
sevgisi, Tanrý korkusu, putperestliðe karþý genel
uyarýlar gibi temel konulara deðinmiþ, halkýn
Tanrý’ya yönelik görevlerini ve Erets-Yisrael’in
kutsiyetiyle baðdaþýr bir yaþam sürme yükümlülüklerini vurgulayan ilham verici konuþmalar
yapmýþtýr (Hizkuni). Þimdi, mitsva pakedine
geçerken Moþe halka “Gör!” demektedir. “Sana
bildirmekte olduðum þeyler, bir baþkasýnýn sözlerine inanmaya dayalý bir yasa deðildir. Aksine,
sana, senin þahsen kendi gözlerinle görmüþ
olduðun ve konuþmamda þu ana kadar verdiðim
özetle sana tekrar hatýrlattýðým olaylara dayanarak hitap ediyorum. Tanrý’nýn, sana benim
aracýlýðýmla vermiþ olduðu Tora sayesinde, senin
geleceðini senin ellerine teslim ettiðini – ‘beraha
ya da beddua’ sonuçlarýndan hangisinin gerçekleþeceðinin tamamen sana baðlý olduðunu –
verdiðim bu özeti temel alarak kesin bir þekilde
anlayabilirsin” (Hirsch).
26. Gör – Bu insanlarýn dikkatini çekme amaçlý
bir hitaptýr (Daat Mikra). “Gör; sana þunu tavsiye
ediyorum: Kendine, sana ‘Ben … Tanrýn Aþem’im’
(Þemot 20:2) demiþ olan Tanrý’nýn yolunu seç”
(Daat Zekenim). “Bak ve gör; diðer uluslardan
farklý olarak senin için orta yol diye bir þey yoktur. Senin önüne berahayý ve bedduayý koyuyorum. Bunlar iki uç noktadýr. Her ikisi de senin
önündedir; neyi seçersen onu alacaksýn.
Davranýþlarýn, ya beyazý ya da siyahý getirecek.
Senin için gri bir bölge olduðunu düþünme” (krþ.
Sforno). Çoðu insan ortalama bir baþarýyý yeterli
bulur. Kendince ilerliyor olmaktan, bir yandan

mükemmel olmak için çaba göstermeyip diðer
yandan da kötü bir insan olmamaya çalýþmaktan
tatmin olur. Ancak Moþe, Bene-Yisrael’e, bu þekilde düþünmemelerini söylemektedir. Bir Yahudi
daima en üst düzeyi hedeflemeli, daha düþük bir
baþarýyý bir eksiklik ve lanet olarak deðerlendirmelidir.
Bugün – Bu sözcük çok yerde “bu dünya”
anlamýna gelir: “Sana bugün, yani sadece bu
dünya ile sýnýrlý olmak üzere beraha ve beddua
veriyorum. Baþka bir deyiþle beddua konusu
sadece bu dünya için geçerli. Ancak Maþiah
Dönemi’nde her þey sýrf beraha þeklinde tezahür
edecek” (Daat Zekenim).
Pasuktaki “Uklala – Ve Beddua” (p. 28) sözcüðü
Vav-Kof-Lamed-Lamed-E harfleriyle yazýlýr ve
Hahamlarýmýz bunun “Veakeren, Kayemet Lo
Laolam Aba – Anamal [=Asýl Ödül] Onun Adýna
Gelecek Dünya Ýçin Varlýðýný Korur”. Baþka bir
deyiþle lanetler sadece bu dünyada verilen
cezalardýr ve bunlarla birlikte cezalar burada kalýr,
Gelecek Dünya’ya sadece berahalar ve asýl ödül
kalýr (Rabi Yeuda Adoni’nin bir konuþmasýndan).
Önünüze – Moþe sözlerine tekil ifadeyle “gör”
diye baþladýktan sonra, çoðul ifadeyle “önünüze”
demektedir. Bu durum birçok farklý açýklamaya
temel teþkil eder. Bir görüþe göre tekil kullaným
her bir bireye, çoðul kullaným da toplumun
tümüne hitap edildiði anlamýna gelir (krþ. Ýbn
Ezra). Aksi de söylenebilir: “Moþe tüm halka tek
bir vücutmuþ gibi “gör” demekte, sonra da topluluktaki her bireye birlikte seslenmek için
“önünüze” diye çoðul kullanýma geçmektedir
(Rabi Yosef Ýbn Kaspi). Her iki bakýþla da, Moþe
emirleri aktarýrken hem bireylere hem de bir
bütün olarak topluma seslenmiþtir. Bir baþka
açýklamaya göre ise Moþe burada halefi Yeoþua’ya
seslenmektedir. Bu yüzden hem Yeoþua için tekil,
hem de yakýnda baþýna geçeceði halk nedeniyle
çoðul kullaným söz konusudur (Baal Aturim; Aruh).
“Gör” sözcüðünün bu kýsmýn geri kalanýnýn
aksine tekil çekimli olmasý, Bene-Yisrael’in, nihai
amacý Tanrý’ya hizmet etmek olan tek ve birleþik
bir ulus teþkil ettiðine iþaret eder. Halkýn içinde
büyük kalabalýklar bu temel hedefle uyum içinde
bir yaþam sürmese bile, bu, Yisrael’in özünde bir
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gitmeyi bu yolun tümünden sapmak olarak nitelendirmektedir. Hahamlarýmýz buradan yola
çýkarak bir öðreti aktarýrlar: “Putperestliðe
inanan, Tora’nýn tümünü reddetmiþ sayýlýr” (Sifre
54; Raþi), çünkü putperestlik Tanrý’yý redde
eþdeðerdir. Diðer mitsvalarýn ihlali de cezayý hak
etmesine raðmen Tanrý ile aradaki baðýn bu þekilde kopmasý anlamýna gelmez.
Baþkalarýnýn bilmediðiniz ilahlarýnýn –
“Baþkalarýnýn inandýðý ama sizin hiç bilip duymadýðýnýz ilahlarýn”. Bu sözler Bene-Yisrael için
putperestliðin ne kadar mantýksýz ve anlamsýz
olduðunu vurgulamayý amaçlamaktadýr: “Aþem,
Tek Tanrý, belki de binlerce farklý þekilde,
Kendisi’ni size belli etti ve size, kaderinize ve
eylemlerinize yönelik tavrýný da açýða çýkardý. Siz
Aþem’in var olduðunu, her þeyi kontrol ettiðini ve
yapýlan her þeyi deðerlendirip gereken karþýlýðý
verdiðini görmüþ, buna tanýk olmuþ bir ulussunuz. Ama ya diðer ilah müsveddeleri? Onlar
hakkýnda ne ‘biliyorsunuz’? Bu dünyanýn
doðasýnda ne gibi bir hâkimiyetleri olduðuna
tanýk oldunuz? Hiç! Buna raðmen onlarýn peþinden gitmeniz kadar saçma bir þey olamaz!”
(Hirsch).
Rabi Arye Kaplan bu ifadeyi daha geniþ bir
bakýþla þöyle çevirmiþ: “Yeni bir manevi tecrübe
edinme amacýyla/hevesiyle baþka ilahlarýn ardýndan
saparsanýz” (The Living Torah). Bu serbest çeviri
olasýdýr, zira insanlarýn baþka ilahlarýn niteliðini
bilmemeleri, onlarý meraka ve bu ilahlarda bir
güç olabileceði düþüncesine itebilir [nitekim
ileride, insanlarý putperestliðe sevk etmek isteyen
birinin bu sürpriz öðesini bir reklam malzemesi
olarak kullanabileceði görülmektedir (bkz. 13:3
açk.)]. Bu düþünce ile insan yeni bir manevi
tecrübe yaþamak için, aslýnda hiçbir kuvveti
olmayan putlara tapmaya yeltenebilir. Oysa bir
Yahudi için Tanrý’nýn Bir ve Tek olduðu gerçeði
mutlak olduðuna göre, bu tipteki bir yanýlgýya

düþmek ya aptallýðýn ya da Yahudilik hakkýndaki
cehaletin bir sonucudur. Bu sadece putperestlik
deðil, her türlü yabancý felsefe için de ayný þekilde
doðrudur. Bir kiþinin Tora’ya aykýrý bir felsefeyi
arzu edilir bulup benimsemesi, onun Tora
hakkýndaki bilgisizliðinin, aptallýðýnýn ya da kötü
niyetinin bir iþaretidir. Ýnsan mantýðý sayýsýz
“mantýklý” ve “hoþ” fikir üretebilir. Ancak bu
fikirler Yahudiler’in mutlak bir þekilde “bildikleri” gerçeklerle çeliþirse, onlarýn zerre kadar
deðeri yoktur – sýrf beyin cimnastiði olarak bile.
Ardýndan gitmek üzere – Ya da “… yoldan sapýp
baþkalarýnýn bilmediðiniz ilahlarýnýn ardýndan giderseniz…”. Yani “yoldan çýkmak sizi putperestliðe
sürükleyecektir” (Daat Mikra).
Saparsanýz – “Kelala – Beddua”, yani tüm öz
deðerlerin kesin kaybý, yaþamdaki tüm konumlarýn kaybedilmesi, sadece ve sadece Tanrý’ya
baþkaldýrmanýn bir sonucudur (Hirsch). Yine de
bu sadece aktif bir “sapma”nýn sonucu olacaktýr.
Önceki pasukta berahanýn þartý olarak sadece
“emirleri dinlerseniz” denmiþti. Burada ise bedduanýn þartý olarak “dinlemezseniz ve … saparsanýz”
denmektedir. Bu, Tanrý’nýn merhametini göstermektedir: Olumlu niyetler, aktif davranýþlara
çevrilmeseler bile bir derece ödüle hak kazanýr.
Olumsuz niyetler ise, aktif davranýþla ifade bulmadýðý sürece cezalandýrýlmaz (Meam Loez).
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Berahayý, TanrýnýzAþem’in, size bugün emretmekte olduðum emirlerini dinleyeceðiniz
zaman [elde edeceksiniz].
28
Beddua ise, eðer Tanrýnýz Aþem’in emirlerini dinlemezseniz ve size bugün emretmekte olduðum yoldan, baþkalarýnýn bilmediðiniz ilahlarýnýn ardýndan gitmek üzere saparsanýz
[bulacak sizi].
zahmete katlanan kiþi ise ebedi huzura ve ödüle
hak kazanacaktýr (Daat Zekenim). Kaldý ki sadece
Gelecek Dünya deðil, kuralsýz bir yaþamýn kötü
sonuçlarýnýn bu dünyada bile hissedilmesi gibi,
Tora’ya baðlý bir yaþamýn insana ruh mutluluðu
veren güzel sonuçlarý da yine bu dünyada bile
görülecektir. Nitekim Malbim’e göre buradaki
“Gör” sözcüðü de tam olarak buna iþaret etmektedir. Tora’ya uygun yaþayanlarýn baþarý, tatmin
ve manevi geliþim içinde olduklarý, açýkça
görülebilen bir olgudur.
27. Bugün emretmekte olduðum – “Tora’yý her
ne zaman okursan, bu emirleri sana o gün de,
týpký bugün emretmekte olduðum gibi emrediyor
olacaðým. Tora’ya olan yükümlülüðün her gün
yenilenmektedir” (Hirsch; krþ. 6:6 açk.).
Dinleyeceðiniz zaman – Ýbranice Aþer Tiþmeu.
Ya da “söz dinleme” ve itaat imasýyla: “kabulleneceðiniz zaman” (krþ. Daat Mikra).
Basit anlama göre buradaki “Aþer – …niz zaman”
sözcüðü “eðer” anlamý taþýmaktadýr: “Beraha,
Tanrý’nýn emirlerini dinlemeniz þartýyla gelecek”
(Raþi). Yine de, “eðer” sözcüðünün normal Ýbranice karþýlýðý Ým’dir. Nitekim sýradaki pasukta da
bu sözcük kullanýlmaktadýr: “eðer … dinlemezseniz”. Dolayýsýyla Moþe’nin Ým yerine Aþer
sözcüðünü tercih etmesi dikkat çekicidir. Moþe
bu kullanýmla, berahanýn, Yahudiler’in yaþantýlarýnýn normal bir sonucu olarak geleceði
imasýnda bulunmaktadýr. Tora’nýn emirlerini dinlemek ve onlara itaat etmek, baþlý baþýna bir berahadýr. Baþka bir deyiþle beraha sadece mitsvalarý
dinlemenin “akabinde” gelen bir þey deðil, onlarý
“uygulama anýndan itibaren” otomatik olarak
meydana gelen bir geliþim ve berekettir (Hirsch).
Moþe, bedduadan bahsettiði sýradaki pasukta ise,
belirsizlik imasý içeren “eðer” sözcüðünü kullanarak bedduayý açýkça þarta baðlamakta, bu
olasýlýðýn normalden bir sapma olduðuna iþaret
etmektedir. Moþe halkýn Tanrý’nýn Sözü’nü dinlememesi olasýlýðýný mantýklý bir olasýlýk olarak
göstermek bile istememiþtir. Böylece Moþe “Size

yakýþan normal yaþamýnýzý sürdürdüðünüz zaman
berahayý alacaksýnýz. Ama ola ki, sizden beklemediðim þekilde, Tanrý’yý dinlememe gafletine
düþerseniz, o zaman beddua sizi bulacak” demektedir (krþ. Rabenu Behaye). [Aþer ve Ým sözcüklerinin kullanýmý ile ilgili baþka bir örnek için bkz.
Vayikra 4:22 açk.].
Pasuk eðitsel bir bakýþla þöyle de deðerlendirilebilir: “Beraha, Tanrýnýz Aþem’in, size
bugün emretmekte olduðum emirlerini dinlemenizdir” (Abravanel). Bu bakýþla “Tanrý’nýn emirlerini dinlemek”, beraha için bir metafordur, zira
bir kiþinin Tanrý’nýn berahasýný elde edebilmesinin tek yolu, O’nun emirlerini dinleyip,
onlarý özümsemesi ve onlara göre yaþamasýdýr.
Gelecekteki ideal dünyayý tanýmlarken, peygamber Amos þöyle demektedir: “Ýþte günler yaklaþýyor, diyor Tanrý Aþem, yeryüzüne açlýk göndereceðim. Ekmeðe açlýk deðil, su için susamýþlýk deðil –
sadece Tanrý’nýn Sözü’nü dinlemek için” (Amos
8:11). Böylelikle, gelecekte herkes bu pasuðun
mesajýný anlayacaktýr: “Beraha”, gerçekten
önemli olan sözleri dinlemenin (Sefat Emet) ve
insanlarý boðan birbirine zýt mesajlarýn birikimi
içinden doðru olaný seçebilmenin ta kendisidir.
[Elde edeceksiniz] – Ya da “Berahayý … [veriyorum]”. Bu pasuk “Berahayý” demesine raðmen,
sýradaki pasuk “bedduayý” deðil, sadece “beddua”
demektedir. Moþe sözlerinin “bedduayý … [veriyorum]” þeklinde anlaþýlmasýný istemediði için
verme fiiliyle baðlantý saðlayan ismin –i halini
kullanmamayý tercih etmiþtir (Daat Mikra).
Ýsmin –i hali için kullanýlan sözcük Et’tir (AlefTav). Bu sözcük sadece berahayla ilgili kullanýlmýþtýr. Bu, Behukotay peraþasýnda Alef
harfiyle baþlayýp Tav harfiyle tamamlanan beraha
listesine yönelik bir ima içerir (Meam Loez; bkz.
Vayikra 26:13 açk., Berahalar ve Lanetler k.b.).
28. Size bugün emretmekte olduðum yoldan –
Moþe’nin bahsettiði yol Tora’nýn tümüdür (bkz.
5:30). Pasuk, baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan
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dönüp bedduayý dile getirmiþlerdir (bkz. Yeoþua
8:33). Baþka bir deyiþle, Leviler beraha sýrasýnda
iki daðýn arasýnda, yani her ikisinin yanýnda yer
almýþtýr. Bu açýdan çeviri “yanýnda” þeklinde de
yapýlabilir.
Dile getireceksin – Tam çeviriyle “vereceksin” ya
da “yerleþtireceksin”. Çevirimiz, bunun beraha ve
bedduayý aðýzla dile getirme anlamýna geldiði
açýklamasýný yapan Ýbn Ezra’ya göredir. Benzer
þekilde “ilan edeceksin” (The Living Torah).
Targum Onkelos’u takip eden Raþi’ye göre ise
beraha ve bedduayý verecek olan Leviler’in iki
daðýn arasýna “yerleþtirilmesinden” bahsedilmektedir. Bkz. 27:12 ve Yeoþua 8:33.
Hahamlarýmýz’ýn öðretisine göre, pasuðun baþýnda bulunan ve çevirmeden býraktýðýmýz “Veaya –
[Vaki] Olacak” sözcüðü, verilen emrin vakit
geçirilmeden yerine getirilmesi gerektiðine iþaret
eder (Sifre 58). Dolayýsýyla Bene-Yisrael’in
Ülke’ye girdikten sonra yapmalarý gereken ilk iþ,
Gerizim ve Eval daðlarý arasýndaki bu seremoniyi
gerçekleþtirmektir (Daat Mikra).
30. Ýþte – Ýbranice Alo. Tam anlamýyla “deðil mi
ki”. Buradan anlaþýldýðý üzere, söz konusu iki yer,
en azýndan hakkýnda bilgi sahibi olma açýsýndan
Bene-Yisrael’e yabancý deðildir. Bkz. More
ovalarýnýn k.b.
Bu pasukta iki daðýn coðrafik yerini belirtmek
için detaylý bilgiler verilmektedir. Böyle açýk
adresleme gerekliliði Aaron’un ölümüyle ortaya
çýkmýþtýr. O ölene kadar Onur Bulutlarý BeneYisrael’e yol gösteriyordu, ama o öldükten sonra
bulutlar gidince, böyle bir yol gösterici
kalmamýþtýr. Pasuk burada bu konuya da gönderme yapmaktadýr; zira pasuðun ilk dört
sözcüðünün – Alo Emma Bever Ayarden – son
harfleri (Alef-E-Reþ-Nun), Aaron sözcüðünü
oluþturur (Meam Loez).
[Ondan uzak bir mesafe] Sonra – Ýbranice
Ahare. Ýbranice’de “sonra” anlamýna gelen iki
sözcükten Ahar, “hemen ya da kýsa bir süre sonra”
anlamýna gelirken, burada kullanýlan Ahare ise

“uzunca bir süre ya da mesafe sonra” manasýný
taþýr (Midraþ – Bereþit Raba 44:5). Bu pasuktaki
kullanýmla, sözcük, söz konusu yerlerin Yarden’i
geçtikten sonra uzak bir mesafede bulunduðunu
belirtmektedir (Sifre 56; Talmud – Sota 33b; Raþi).
Çevirimiz bu açýklama doðrultusundadýr.
Diðer bir olasýlýða göre ise bu sözcük, “arkasýnda/arkasýndan” anlamýnda ve ardýndan gelenlerle
bir tamlama oluþturur þekilde deðerlendirilebilir:
“Güneþin batýþ yolunun arkasýnda”. Baþka bir deyiþle “Yarden’in geçtikten sonra batýya doðru
uzanan yolu (bkz. s.a.) takip ederseniz oraya
ulaþýrsýnýz” anlamý da olasýdýr (Raþbam; krþ. Ýbn
Ezra; Þadal; Daat Mikra).
Güneþin battýðý yönde – Yani “batýda”. Alternatif
olarak tam çeviriyle “güneþin batýþ yolu”.
Arava’da oturan Kenaaniler’in bölgesinde –
Tora sadece “Kenaaniler’in topraklarýnda” demekle kalmayýp “Arava’da oturan” tanýmýný da yapmýþtýr, çünkü Kenaaniler’in bir bölümü daðlarda
(Ýbn Ezra; bkz. Bamidbar 14:45), bir bölümü de
Akdeniz kýyýsýnda (Daat Mikra; bkz. Yeoþua 5:1)
yaþamaktaydý.
Gilgal’in karþýsýnda – Gilgal’e bu ismi, Moþe’nin
ölümünden sonra, Yeoþua vermiþtir. Dolayýsýyla
Moþe’nin konuþmasýnda bu ismi kullanmasý iki
þekilde açýklanabilir: [1] Kehanet; [2] Bu pasukta Moþe’nin bahsettiði Gilgal’in, Yeoþua’nýn isimlendirdiði yerle ayný isimde baþka bir yer olmasý
(Ýbn Ezra). Eðer ilk olasýlýk doðruysa, Gilgal
Yarden’in yakýnýnda bir yerdi (bkz. Yeoþua 4:19).
Pasukta iki daðýn “Yarden’den uzak bir mesafe
sonra” olduðu söylendiðine göre, bu daðlar
Gilgal’in karþýsýnda, ama ondan uzak bir yerde
yer almaktadýr (Raþi; Beer Yitshak). Olasýlýkla, bu
iki dað bir sýradað zincirinin parçasý olduðu için,
onlarýn bu zincir içinde Gilgal’i tam karþýdan
gören bir noktada olduðu söylenmektedir (Ýbn
Ezra). Eðer ikinci olasýlýk doðruysa, burada sözü
edilen Gilgal, Þehem’in 20km. kadar uzaðýndaki,
günümüzde Cilculya olarak bilinen yer olabilir
(The Living Torah). Bu durumda “Gilgal’in
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11:29-30

[38. Ruhani Merkez]
29

Tanrýn seni, onu miras edinmek üzere gelmekte olduðun Ülke’ye getireceði zaman,
berahayý Gerizim daðýna doðru, bedduayý da Eval daðýna doðru dile getireceksin.
30
Ýþte onlar Yarden’in [batý] yakasýnda, [ondan uzak bir mesafe] sonra, güneþin battýðý yönde, Arava’da oturan Kenaaniler’in bölgesinde, Gilgal’in karþýsýnda, More ovalarýnýn
bitiþiðindedir.
29. Getireceði zaman – Sýradaki pasuklarda
tekrar tekrar Ülke’nin “miras alýnmasý” vurgulanmasýna raðmen, burada sadece “getireceði zaman”
denmektedir: “Ülke’yi tamamen miras almayý
beklemene gerek yok. Az miktarda topraðý ele
geçirdikten hemen sonra ilk iþ bunu yapmalýsýn”
(Ralbag; Meam Loez).
Berahayý … bedduayý – Alternatif olarak
“mübarek kýlanlarý Gerizim daðýnýn yanýna, bedduayý dile getirenleri de Eval daðýnýn yanýna yerleþtireceksin” (Targum Onkelos; Raþi). Hem berahalarý
hem de beddualarý Leviler dile getirecektir. Tora
bunlarýn iki daðýn yanýnda olmasý gerektiðini
söylediðine göre Leviler iki daðýn arasýndaki
vadide duracaklardýr.
Moþe’nin burada bahsini ettiði beraha ve bedduanýn içeriði Ki Tavo peraþasýnda yer almaktadýr
(Raþi; bkz. p. 29; bkz. 27:15-26). Aslýna bakýlýrsa,
kelimeleri son derece cimri kullandýðý bilinen
Tora’nýn burada “berahayý Gerizim daðýna doðru,
bedduayý da Eval daðýna doðru dile getireceksin”
demesi gereksiz bir kullaným gibi durmaktadýr. Ne
de olsa bu aþaðýda da 27:12-13’te söylenecektir.
Öyleyse burada yazýlanlar farklý bir noktaya iþaret
etme amacýný taþýyor olmalýdýr. Hahamlarýmýz
bunu þöyle açýklarlar: Tora’nýn 27:15-26’daki
metni sadece lanetleri listelemektedir; ancak
herhangi bir berahadan bahis yoktur. Ýþte Tora
burada hem beraha hem de bedduadan
bahsederek, söz konusu seremonideki berahalarýn
da lanetlerle bire bir baðlý olduðuna iþaret etmektedir. Buna göre o listedeki “filanca þeyi yapan
lanetlidir” þeklinde ifade edilen her bedduaya
karþýlýk “filanca þeyi yapmayan mübarektir”
ilanýnda da bulunulacaktýr. Sonuç olarak bu
pasukta belirtildiði üzere beddualardan önce
berahalar dile getirilecektir. Buradaki “beraha ve
beddua” sözcükleri tekil kullanýldýðý için, bu
iþlem “bir beraha – bir beddua” þeklinde deðiþmeli
olarak gerçekleþtirilecektir. Ve yine bu pasukta
beraha ve bedduanýn yan yana verilmesi, beddualarýn dile getirilmesinde geçerli kurallarýn, berahalarda da ayný þekilde geçerli olacaðýný öðretir.
Baþka bir deyiþle, týpký beddualarda olduðu gibi
berahalarý da, Leviler, yüksek sesle ve Kutsal Dil
[Ýbranice] ile, genel ve ayrýntýlý bir þekilde

söyleyecek, halkýn geri kalaný da bunlara Amen
diye cevap verecektir. Böylece Leviler Gerizim
daðýna doðru bir beraha söyleyecekler, halk
‘Amen’ diyecektir. Ardýndan yine Leviler, bu kez
Eval daðýna dönerek, o berahanýn karþýtý bir dille,
ilgili bedduayý dile getirecekler, halk yine ‘Amen’
diyecektir. Bu þekilde bir beraha bir beddua
olmak üzere liste okunacaktýr (Raþi; bkz. 27:12 açk.).
Gerizim… Eval – Rabi Samson Raphael Hirsch,
kendi zamanýnda yaþamýþ Alman askeri jeoloji
profesörü Karl von Raumer’in, Palastina adlý
kitabýndan alýntý yaparak bu iki daðý [o zamanki
halleriyle] þöyle tanýmlar: Bu iki dað, Efrayim dað
sýrasý içinde yer alýr ve aralarýndaki zýtlýk gözle
görülür niteliktedir. Gerizim daðý Þehem’in
güneyinde yer alýr, yeþillikle kaplýdýr ve yamacýndaki basamaklarýnda da bahçeler bulunmaktadýr
[günümüzde Jebel et-Tor olarak bilinmektedir].
Eval daðý ise Þehem’in kuzeyindedir, diktir, çorak
ve ýssýzdýr [Þomron bölgesinin en yüksek noktasý
burasýdýr]. Gerizim daðý 881, Eval daðý ise 940m.
yüksekliðindedir. Dolayýsýyla yükseklikleri birbirine çok yakýndýr. Her ikisi de ayný topraðýn
üstünde yükselmekte, onlarý ayný yaðmur ve çiyin
damlalarý sulamakta, ikisinin üzerinden ayný
hava geçmekte ve ayný çiçek tozunu taþýmaktadýr. Buna raðmen Eval kýsýr ve verimsizdir,
Gerizim ise bitkiyle kaplýdýr. Ýki dað bu halleriyle
beraha ve bedduanýn niteliðini açýk bir þekilde
ortaya koymaktadýr. Benzer þekilde beraha ve
beddua da dýþ etkenlere deðil, onlarý hak edenin
niteliðine baðlýdýr. Ayný ortamda yaþayan iki kiþiden biri berahayý, diðeri bedduayý hak edebilir.
Her þey tamamen kiþinin kendi niteliðinin ve
hayata yaklaþým þeklinin bir türevidir. Ýþte
Yarden’i geçip Tora’nýn Ülkesi olan Erets-Yisrael’e
ayak bastýklarýnda Bene-Yisrael’in karþýlarýnda bu
mesajý içeren bir manzara yer alacaktýr.
Doðru – Ýbranice Al. Tam çeviriyle “üstünde”.
Ancak burada anlam “o yönde” þeklindedir.
Nitekim Yeoþua zamanýnda bahsedilen beraha ve
beddualar dile getirildiði sýrada, Bene-Yisrael’in
yarýsý Gerizim daðýnda, yarýsý da Eval daðýnda
durmuþ ve iki daðýn arasýndaki vadide yer alan
Leviler, “Moþe’nin emrettiði gibi” önce Gerizim
daðýna dönüp berahayý, sonra da Eval daðýna
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1

2

ve baðlayýcý olduðunu vurgulamaktadýr (Sifre;
Talmud – Kiduþin 37a; Daat Mikra). Bu konuda
iki istisna vardýr: Orla (bkz. Vayikra 19:23-25) ve
Kilayim (Vayikra 19:19) mitsvalarý doðrudan
toprakla ilgili olmalarýna raðmen, Diaspora’da da
baðlayýcýdýr (Talmud – Kiduþin 37a).
Tüm günlerde – Çevirimize göre bu sözler “titizlikle uygulamanýz gereken” sözlerine baðlýdýr.
Mitsvalar tüm günlerde titizlikle uygulanmalýdýr.
Alternatif olarak ifade “topraðýn üzerinde yaþamak” sözlerine de baðlý olabilir. Rabi Arye
Kaplan’ýn buna baðlý serbest çevirisi þöyledir:
“Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana vermekte olduðu
Ülke’de dikkatle korumanýz gereken hükümler ve
kanunlar þunlardýr, [bunlarý koruyun] ki [Ülke’ye]
yeryüzünde yaþadýðýnýz sürece sahip olabilesiniz”
(The Living Torah).
Titizlikle uygulamanýz… – Ya da tam çeviriyle
“uygulamayý korumanýz”.
2. [Topraklarýný] Miras almak üzere olduðunuz
– “Onlar günahkâr davrandýklarý için siz gelip
onlarýn topraklarýný miras alýyorsunuz. Bu size
ders olsun. Siz de onlar gibi davranmayýn ki bu
kez baþkalarý gelip bu topraklarý sizden almasýnlar” (Sifre).
Her – Bu sözcük, Kenaan’da putperestliðin ne
kadar yaygýn olduðuna iþaret eder. Rabi
Akiva’nýn söylediði gibi, hiçbir yüksek dað ya da
tepe, hiçbir gür yapraklý aðaç yoktur ki putperestler orada bir ibadet yapmýþ olmasýn (Talmud –
Avoda Zara 45a).
Gür – The Living Torah; Septuaginta. Ýbranice
Raanan. “Taze ve diri”. Alternatif olarak “yüklü

dallara sahip” (Targum Onkelos), “güzel” (Targum
Yonatan), “yeþil” (Hirsch), “ýslak ve nemli, sulak”
(Daat Mikra).
Yýl boyunca yeþil kalan aðaçlardan bahsedilmektedir. Böyle olduðu için putperestler güzelliðinin
sürekli olduðu düþünür, doðanýn gücünün bu
noktada daha etkili bir þekilde açýða çýktýðýna
inanýr, bu nedenle de ibadetleri için özellikle bu
aðaçlarýn altýný seçerlerdi. Benzer þekilde her
ilahýn kendine has mekânlarda gücü olduðuna
inanýrlardý. Bunun bir örneðini Melahim I
20:23’te görüyoruz. Aramiler Yahudiler karþýsýnda uðradýklarý bir yenilgiyi þöyle açýklamýþlardýr:
“[Bet-Amikdaþ yüksek bir yerde kurulu olduðuna
göre, demek ki Yahudiler’in] Tanrýsý bir dað Tanrýsý’dýr
ve bu yüzden bize üstün geldiler. Ama onlarla ovada
savaþýrsak mutlaka onlara üstün geliriz”.
[Bulunan] – “Daðlarýn üstünde, tepelerin üstünde
ve gür aðaçlarýn altýnda” sözleri putlarýn ve putperest simgelerin nerede yok edilmeleri gerektiðini deðil, “hâlihazýrda bulunduklarý” yerleri
tanýmlamaktadýr (Mesiah Ýlemim). “[Bulunan]”
eklemesinin amacý bu olasý yanlýþ anlamanýn
önüne geçmektir.
Tüm yerleri – Kastedilen, daðlarda, tepelerde ve
gür aðaçlarýn altýnda yer alan putperest yapýlar ve
sembollerdir. Ama söz konusu sembol ve yapýlar
kaldýrýldýktan sonra, bu dað ve tepelere ayrýca bir
þey yapmaya gerek yoktur. Eðer bir dað ya da
tepe, putperest ibadetin hedefi haline gelmiþ,
yani putlaþtýrýlmýþsa bile, oradan yarar saðlamak
yasak deðildir (Talmud – Avoda Zara 45b), çünkü
yok edilmeyi gerektirenler, sadece insan eliyle
yapýlmýþ nesnelerdir (bkz. 7:25 açk.). Dað, tepe,
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31

[Bu töreni yapýn,] Çünkü gelip Tanrý’nýn size vermekte olduðu Ülke’yi miras almak
üzere Yarden’i geçmek üzeresiniz; orayý miras alacak, orada yerleþeceksiniz
32
ve [orada iken,] bugün önünüze koymakta olduðum hükümleri ve kanunlarý titizlikle uygulamalýsýnýz.

12

1

Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana onu miras edinmen için verdiði Ülke’de, topraðýn
üzerinde yaþadýðýnýz tüm günlerde titizlikle uygulamanýz gereken hükümler ve kanunlar
þunlardýr:
2
[Topraklarýný] Miras almak üzere olduðunuz uluslarýn kendi ilahlarýna taptýklarý, yüksek daðlarýn üstünde, tepelerin üstünde ve her gür aðacýn altýnda [bulunan] tüm yerleri
tamamen yok etmelisiniz.
karþýsýnda” sözleri, “Gilgal’in [=Cilculya’nýn]
yakýnýnda anlamýna geliyor olabilir olabilir.
Ancak Gilgal ismiyle anýlan baþka yerlerin
olduðu da olasýlýklar dâhilindedir. Bkz. Yeoþua
12:23 (krþ. Septuaginta o.ç.), Melahim II 2:1,
Nehemya 12:29 vs.
Alternatif olarak “Gilgal’in karþýsýndaki düzlükte”
(Targum Onkelos). Nitekim her ne kadar yukarýdaki açýklamalarýmýzda bu iki daðýn Þehem’in
yanýnda olduðunu belirttiysek de, bu, Talmud’daki
görüþlerden biridir. Gerçekte Hahamlarýmýz
arasýnda bu daðlarýn yeri ve nitelikleri hakkýnda
görüþ ayrýlýðý söz konusudur (bkz. Sifre; Talmud –
Sota 33b; Talmud Yeruþalmi – Sota 7:3).
More ovalarýnýn – Ýbranice Elone More. Bu,
Avraam zamanýnda ismi geçen, Þehem yakýnlarýndaki Elon More (More ovasý) ile ayný yerdir
(bkz. Bereþit 12:6 açk.) [buradaki, diðer ismin
çoðul halidir] (Sifre 56; Talmud – Sota 33b; Raþi).
Baþka bir deyiþle, Bene-Yisrael’in atasý olan
Avraam da Erets-Yisrael’e ilk geldiðinde, öncelikle burada konaklamýþtýr. Belki de bunun sebebi,
iki daðýn verdiði mesajý Ülke’ye giriþte almanýn
hayati önem taþýmasýdýr. Nitekim More sözcüðü
“Oraa – Öðretim/Rehberlik” köküyle baðlý
görülebilir. More ovalarýnýn bitiþiðindeki bu iki
daðda gerçekleþtirilecek seremoni, Bene-Yisrael’e
hangi yolu tutturmanýn hangi sonucu doðuracaðýný öðretecektir (Hirsch).
31. [Bu töreni yapýn] Çünkü – The Living
Torah. Ýbranice Ki. “Ülke’ye gelir gelmez hemen
bu seremoniyi gerçekleþtirin ve geleceðinizin
beraha ya da beddua þeklinde gerçekleþmesinin
tamamen mitsvalarý uygulayýp uygulamamanýza
baðlý olduðunu ilan edin. Çünkü Ülke’yi sadece
ve sadece bu mitsvalarý yerine getirmeniz için
miras alýyorsunuz ve bu miras edinimi ile yerleþimin tek amacý budur” (Hirsch).
Alternatif olarak buradaki Ki sözcüðü “mademki”

anlamýnda da deðerlendirilebilir: “Mademki
Ülke’ye gelip burayý miras alacak ve oraya yerleþeceksiniz, öyleyse mitsvalarý titizlikle uygulamalýsýnýz” (Daat Mikra).
Yarden’i geçmek üzeresiniz – Tam olarak
“Yarden’i geçmektesiniz”. Aslýnda bu sözler çok
gerekli görünmemektedir. Ne de olsa Ülke’yi
miras alacaklarsa, Yarden’i elbette geçeceklerdir.
Ama Moþe’nin bu ifadeyi yine de kullanmasý bir
noktaya iþaret eder: “Yarden’i geçiþiniz sýrasýnda
birçok mucizeye tanýk olacaksýnýz (bkz. Yeoþua
3:5 v.d.). Bu mucizeler sizin için, Ülke’yi miras
almakta baþarýlý olacaðýnýza dair birer iþaret olacaktýr” (Sifre 57; Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
Alternatif olarak buradaki “Ki – Çünkü”
sözcüðü, “olacaðý zaman” anlamý da içerebilir. Ýbn
Ezra bu doðrultuda ifadeyi þöyle açýklar: “Eðer
Yarden’i geçtiðiniz zamandan itibaren Tora’nýn
mitsvalarýný gerektiði gibi yerine getirmeye
baþlarsanýz, o zaman Ülke’yi miras alacak, orada
ebediyen saðlam ve güvenli bir þekilde yerleþebileceksiniz” (krþ. Piruþ Al Ýbn Ezra).
Orayý … orada – Tam çeviriyle “onu… onda”.

12.
1-19. Ülke’nin Kutsiyeti. Sýradaki mitsvalar
pakedi önce Erets-Yisrael’in üzerinden putperestliði çaðrýþtýran her þeyi kaldýrma konusunu
iþlemekte, daha sonra da yalnýzca veya öncelikli
olarak Erets-Yisrael’de baðlayýcý olan mitsvalarý
içermektedir. Bu açýdan sýradaki kýsmýn özellikle
Erets-Yisrael’in kutsiyetini ön planda tuttuðu
söylenebilir.
1. Topraðýn üzerinde yaþadýðýnýz tüm günlerde
– Bundan önceki “Ülke’de” sözcüðü EretsYisrael’e baðlý olan mitsvalarý belirtirken, þimdiki
ifade Erets-Yisrael’e baðlý olmayan mitsvalarýn
hükmünün Diaspora’dayken bile devam ettiðini
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Ýlahlarýnýn heykellerini kesin – Daha önce aþera
ve putlara yapýlacaklar ters yazýlmýþtý: “aþeralarýný
kesmeli ve putlarýný ateþte yakmalýsýnýz” (7:5).
Ancak bu bir tezat deðildir. Putlar da bazen ahþap
yapýlýrdý (bkz. Yeþayau 40:20). Dolayýsýyla týpký
aþeralar gibi, bu putlar da ister yakýlarak ister
kesilerek yok edilebilir (Daat Mikra).
Ýsimlerini o yerden yok edin – Putlarýn isimlerinin hatýrlanmayacak hale gelmesi için
gereken yapýlmalýdýr (Ýbn Ezra). Önceki pasukta
putlarýn yok edilmesi gerektiði zaten söylendiðine
göre buradaki “isimlerini yok edin” emri, putlarýn
ortadan kaldýrýlmasýný kastediyor olamaz.
Kastedilen, putlarýn isimlerinin artýk aðza alýnmayacak þekilde unutturulmasýdýr. Bu da, bu
isimlerin alay konusu haline gelecek þekilde
bozulmasýyla yapýlacaktýr (Mesiah Ýlemim; Devek
Tov). Böylece Tora’nýn buradaki emri, putlarýn
isimlerinin çarpýtýlarak küçük düþürülmesi
yönündedir (Raþi). Talmud bazý örnekler verir:
Eskiden ismi Bet Galya (“tepe evi”) olan bir putperest tapýnaðý, ismi bu emir doðrultusunda
Yahudiler’ce çarpýtýlarak Bet Karya (“hendek
evi”) olarak anýlýrdý. Benzer þekilde En Kol
(“herkesin gözü”) ismindeki bir puta da En Kots
(“diken göz” veya “iðrenç göz”) ismi verilmiþti
(Talmud – Avoda Zara 46a; Sifre 61; Raþi). Bu da
putlara yönelik alaycý ve küçük gören tavrýn bir
parçasýdýr (bkz. 7:26 açk.).
4. Tanrýnýz Aþem’e bu þekilde yapmayýn – Bu
sözler, p. 2’de söylenenlere baðlýdýr: “Diðer uluslar kendi ilahlarýna yüksek daðlarýn ve tepelerin
üstünde, gür aðaçlarýn altýnda, kýsacasý sabit
olmayan birçok yerde tütsü yakýp kurban kesiyorlar. Ama siz Tanrý’ya yönelik ibadetinizde böyle
yapmayacaksýnýz. Aksine, Tanrýnýz Aþem’in, Ýsmi’ni
yerleþtirmek üzere bütün kabilelerinizden seçeceði
[belirli tek bir] yere [gitmelisiniz. Tanrý’nýn]
Mevcudiyeti’ni arayacaksýnýz ve [ibadet için] oraya
geleceksin” (Raþi; Ýbn Ezra; Ramban; Raþbam). Bu
gerekliliðin sebebi bellidir. Tora, Tanrý ibadeti için
tek bir sabit yer olmasýnda ýsrar etmiþtir, zira
herkes, her aile, her þehir ve her kabile kendi
yerini belirlese, kolaylýkla sapmalar oluþabilecek,

belirsizlikler baþ gösterecek, yozlaþma da kapýnýn
eþiðinde belirecektir. Ayrýca çok farklý yerlere
daðýlan ibadet, sonunda Tanrý’nýn tek olmasýyla
da çeliþir hale gelebilecek, her yerde yeni uygulamalar ve ibadet için yeni hedefler ortaya çýkabilecektir. Bu nedenle, Yeoþua zamanýnda,
Yarden’in doðu yakasýnda toprak almýþ olan
Reuven kabilesi mensuplarýnýn kendileri için inþa
etmiþ olduklarý mizbeaha çok sert tepki gösterilmiþtir (bkz. Yeoþua 22:9-20) (Daat Mikra).
Öte yandan Hahamlarýmýz bu sözleri, önceki
pasukla baðlantýlý olarak da açýklarlar: “Putlarýn
sunaklarýný tahrip edin, anýtlarýný parçalayýn,
aþeralarýný yakýn, isimlerini yok edin. Ama
Tanrý’ya böyle yapmayýn. O’nun Adý’na kurulmuþ
Mizbeah’ý tahrip etmeyin, Ýsmi’ni ortadan kaldýrmayýn; aksine O’nun Ýsmi’ni ve Mizbeahý’ný onurlandýrýn ve Kendi Adý’na Mizbeah kurmak üzere
seçtiði yeri arayýn ve korbanlarýnýzý O’nun
Huzuru’nda gerçekleþtirin” (Ramban).
Buradaki “isimlerini o yerden yok edin. Tanrýnýz
Aþem’e bu þekilde yapmayýn” bitiþikliðinden bir
kural çýkar: Tanrý’nýn Ýsmi’yle baðdaþmýþ olan bir
þeyi yok etmek yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 251.
Bu emrin en bariz türevi olarak Tanrý’nýn Ýsmi’ni
silmek yasaktýr (Talmud – Makot 22a). Bu yasak
dâhilinde, silinmesi yasak olan toplam yedi isim
vardýr: Tanrý’nýn Dört Harfli Özel Ýsmi (Yod-EVav-E), A-do-nay (Alef-Dalet-Nun-Yod), E-l, E-loa, [Tanrý’nýn Ýsmi olarak kullanýldýðý þekliyle]
E-lo-im, Þa-da-y ve Tse-va-ot. Bu Ýsimler’in,
arkalarýna iyelik eki ulanmýþ hallerini silmek de
yasak dâhilindedir. Ama Ýsimler’in önüne gelen
edatlar, Ýsme baðlý olsa bile, silinebilir. Tanrý’nýn
[“Büyük, Kudretli, Heybetli” (10:17) vs.] sýfatlarý
da bu yasaða dâhil deðildir (Hirsch). Yine de
Hahamlarýmýz’ýn koyduðu bir kanun doðrultusunda, Tora’ya ve açýklamalarýna dair kutsal
nitelikli yazýlar içeren kitap ya da sayfalarý yok
etmek ya da yakmak da yasaktýr (Sefer Ahinuh).
Bu yasak gereðince, Tanrý’nýn sayýlan Ýsimleri’nden birini silmek, bu Ýsmin yer aldýðý bir kâðýdý,
kitabý, kitabeyi ya da baþka bir þeyi Ýsmin bütünlüðü bozulacak þekilde yýrtmak, bölmek, kýrmak
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Sunaklarýný tahrip edin, anýtlarýný parçalayýn, aþeralarýný ateþte yakýn, ilahlarýnýn
heykellerini kesin ve isimlerini o yerden yok edin.
4
Tanrýnýz Aþem’e bu þekilde yapmayýn.
hatta putperest amaçla dikilmemiþ olan aðaçlar
sýrf insanlar onlarý yanlýþ amaçla kullandýlar diye
doðanýn bir parçasý olma þeklindeki özelliklerini
yitirmezler [Eðer buralarýn da harap edilmesi
gerekseydi, Erets-Yisrael’in doðal güzelliði, bir
daha düzelmeyecek þekilde zarara uðrayabilirdi.
Oysa Tora, çevreye ve doðaya önem verir (Meam
Loez; krþ. 20:19)]. Yine de eðer insanlar putperest amaçlarla bu doðal þeylerde bir deðiþiklik
yapmýþlarsa, onlar da yasak hale gelir. Yani bir
kayaya kaya haliyle tapýnmak o kayayý yasak hale
getirmez, ama ona putperestlik amacýyla bir þekil
verilir ve tapýnýlýrsa o zaman [kayanýn deðil, ama
söz konusu “þeklin”] yok edilmesi gerekir.
Tamamen yok etmelisiniz – Ýbranice Abed
Teabedun. Bu ikileme, putperestliði yüzeysel açýdan sindirmenin yeterli olmadýðýný, bu uygulamalarýn üstüne tekrar tekrar gidilerek putperestliðin kökünün kazýnmasý gerektiðini vurgulamaktadýr (Talmud – Avoda Zara 45b; Raþi). Bu
doðrultuda, örneðin tapýnma amacýyla dikilmiþ
bir aþeranýn sadece kesilmesi yeterli deðildir; aðaç
kökten koparýlmalýdýr.
Bene-Yisrael’in Ülke’ye giriþlerindeki ilk görevleri, putperestliðin tüm izlerini buradan silmektir.
Erets-Yisrael için belirlenen hedef, Tek Tanrý’nýn
ve O’nun Torasý’nýn Ülkesi olmasýdýr ve buna ters
düþen þeylerin bu topraklarda yeri yoktur
(Hirsch). Ülke’ye giriþlerinde Bene-Yisrael, putperestlerin mevcut görkemli ve etkileyici tapýnaklarýný Tanrý’ya ibadet için kullanma isteðine
kapýlabilirlerdi. Böyle bir istek olmamasý için
Tora buralarýn tamamen ortadan kaldýrýlmasýný
emretmektedir. Tanrý, Kendisi’ne ibadete uygun
olacak tek bir merkezî yeri ileride Kendisi
belirleyecektir ve korbanlar sadece orada gerçekleþtirilecektir (Abravanel; Meam Loez).
Putperestlikle baðlantýlý cansýz nesnelerin bile
tamamen ortadan kaldýrýlmasýna dair gerekliliðin
nedeni bunlarýn günah için araç olarak kullanýlmýþ olmasýdýr. Ve bu cansýz nesneler için bile
doðru olduðuna göre, baþkalarýný günaha sevk
eden kiþilerin Tanrý’nýn Gözü’nde ne kadar itici
ve nefret uyandýrýcý olduðu açýktýr (a.k.).
Putlarýn ve putperestliðe yardýmcý olan her türlü
araç ve nesnenin tamamen ortadan kaldýrýlmasý
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No.

186. Sýradaki pasukta ve daha önce 7:5’de yazýlý
olanlar, bu emir dâhilinde yapýlmasý gerekenleri
tanýmlamaktadýr. Yahudiler’in Erets-Yisrael’de
hâkim olduðu bir dönemde bu put ve nesneler
özellikle aranýp yok edilmelidir. Diaspora’da ise
bunun için özel bir çaba gösterme zorunluluðu
yoktur (Sefer Ahinuh).
3. Tahrip edin… parçalayýn – Bkz. 7:5 açk.
Burada sanki sunak ve anýtlarý sadece parçalamak yeterliymiþ gibi bir hava vardýr. Oysa putperestlikten geriye hiçbir þey býrakmamak, her þeyi
yakmak gerekir. Dolayýsýyla burada söylenenler,
geçici bir durumu belirtmektedir. “Erets-Yisrael’e
ilk girdiðinizde bu sunak ve anýtlarý önce kullanýlmaz hale getirin. Sonra Erets-Yisrael’in fethini tamamlayýn. Ardýndan da bu kalýntýlarý tekrar
arayýp bulun ve yakýn.” Buradan öðrenildiðine
göre, putperestliðe dair nesneleri kesmek, kýrmak
ve baþka bir þekilde kullanýlmaz hale getirmek
Erets-Yisrael’in fethine göre önceliklidir ve EretsYisrael’in fethi, putperestliðe dair nesnelerin
yakýlarak tamamen ortadan kaldýrýlmasýna göre
önceliklidir (Talmud – Avoda Zara 45b).
Anýtlarýný – Ýbranice Matseva. Bunlar tek taþtan
yapýlmýþ anýtlardýr. Raþi bunun, Miþna’da adý
geçen bimos olduðunu söyler (Talmud – Avoda
Zara 47b). Bu sözcük, üzerine put yerleþtirmek
için kullanýlan geniþçe sütun þeklinde bir kaideyi
tanýmlar.
Aþeralarýný ateþte yakýn – Bu, en baþtan beri ona
tapma amacýyla dikilmiþ olan putlaþtýrýlmýþ bir
aðaçtýr (Talmud – Avoda Zara 45b; Raþi) ve bu da
aþera olarak adlandýrýlýr (krþ. 7:5 ve Þemot
34:13). Bu aðaç ilahlaþtýrýldýðý için, putlar gibi o
da yakýlýr (bkz. 7:5) ya da kesilir (bkz. s.a.).
Ancak eðer bir aðaç putperest amaç olmadan
dikilmiþse ve sonradan bu uygulamanýn bir
parçasý haline getirilmiþse, kýsmen kesilmesi
yeterlidir, ana gövdesini yok etmeye gerek yoktur
(7:5 açk.).
Burada geçen üç tür nesne, putperestlikte yok
edilmesi gereken üç öðeyi belirtir: “Sunaklar” –
putperest ibadetin araçlarý, “anýtlar” – putperest
geleneklerin hatýrlatýcýlarý, “aþeralar” – putperestlerin batýl inançlarýnýn simgeleri – hepsi tamamen yok edilmelidir (Hirsch).
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onaylatmalýdýr. Sifri’de bu þöyle açýklanýr:
“Peygamber yoluyla [=ona sorarak] araþtýr.
Öyleyse, acaba peygamber açýklayana kadar beklemek mi gerekir? [Hayýr] Pasukta dediði gibi
‘Tanrý’nýn] Mevcudiyeti’ni arayacaksýnýz ve [ibadet
için] oraya geleceksin’ [Yani aramak ve bulmak
senin görevin.] Ara, bul, sonra peygamber sana
bunu tasdik edecek”. Fiiliyatta bu araþtýrmayý
Kral David yapmýþ, bulduðu yeri de peygamber
Gad’a onaylatmýþtýr (Talmud – Zevahim 54). Kral
David’in bu arayýþý, onun Teilim kitabýndaki
manzumelerine de yansýmýþtýr (bkz. Teilim 132,
42 ve 84. Perekler). II. Bet-Amikdaþ’ýn inþasý
sýrasýnda da Mizbeah’ýn tam yerinin neresi
olduðu, üç peygamber, Hagay, Zeharya ve Malahi
tarafýndan belirlenmiþtir (Talmud – Zevahim 62).
Pasuk “Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði yer” sözleriyle Bet-Amikdaþ’tan bahsetmiþtir. Öyleyse
“Mevcudiyeti’ni barýndýrdýðý yer”, Bet-Amikdaþ
dýþýnda ek bir yeri ima ediyor olmalýdýr (Nahalat
Yaakov; Sifte Hahamim). Bu yer, Erets-Yisrael’e
girildikten sonra uzunca bir süre Þilo’da yer alan
Miþkan’dýr (Raþi; bkz. p. 8-11 açk.).
Bet-Amikdaþ’ýn yerinin aranmasý ve araþtýrýlmasý
konusundaki gereklilik sadece Bet-Amikdaþ’ýn
inþa edileceði yeri bulana kadar deðildir. Arayýp
soruþturma gerekliliði, inþaattan sonrasý için de
geçerlidir. Bunun bir uzantýsý olarak, uzaktan
Yeruþalayim’e gelen kiþiler “Tanrý’nýn Evi
nerede?” diye etraftan Bet-Amikdaþ’ýn yerini
soruþturmalýdýr. Eskiden yol kavþaklarýnda
Yeruþalayim’e giden yolu gösteren iþaretler konmazdý. Böylece oraya varmak isteyenler, hangi
yoldan gideceklerini etraftan soruþtururlar, BetAmikdaþ’ý araþtýrýrlardý. Bu ayný zamanda
Yeruþalayim’in toplumu birleþtirici etkisinin de
yansýmalarýndan biridir. Örneðin Þaloþ Regalim’de
Yeruþalayim’e giden biri yolu birine sorduðu
zaman, diðer kiþi de Yeruþalayim’e gideceði için,
otomatik olarak bir yol arkadaþý ve yoldaþ edinmiþ olurdu.

Oraya geleceksin – Tekil kullaným bir mesaj
içerir: “Ulusal birlik halinde orada toplanacaksýnýz” (Hirsch). Alternatif olarak “O sana
gelmeyecek, sen oraya geleceksin. Putperestlerin
ilahlarýný ‘kendi istedikleri’ her yere dikip bir sürü
ibadet merkezi kurmalarý gibi deðil. Aksine, sen
korban ibadetini sadece Mevcudiyeti’ni barýndýrmak için ‘Tanrý’nýn seçtiði’ yerde yapabilirsin ve
bunun için oraya gelmelisin” (krþ. Sforno).
Ýnsanlar her þeyde, hatta insanýn Tanrý’ya nasýl
ibadet etmesi gerektiði konusunda bile, kararýn
kendilerine ait olduðunu düþünürler. Yahudilik’in
bakýþ açýsý bu deðildir. Ýbadet sadece insanýn kendisini iyi hissetmesi ve ruhunu rahatlatmasý
amacýyla yapýlan seçime baðlý bir iþlem deðil,
Tanrý’nýn emrettiði bir yükümlülüktür ve bu
yükümlülük kiþinin kendi isteðine göre deðil,
Tanrý’nýn belirlemiþ olduðu çerçevede gerçekleþmelidir. Aksi takdirde bir yanýlgýdan öteye
geçemez.
6. Ola-korbanlarýnýzý ve [Þelamim-]kesimlerinizi–
Ola ve Þelamim-korbanlarý ile ilgili genel bilgiler
için bkz. Vayikra 1:3, 3:1 v.d., 6:2, 7:11-36 açk.
Bu iki tipteki korbanlar gönüllü olarak da getirilebilir. Ancak gönüllü olanlar aþaðýdaki “genel
vaat ve belirli baðýþ” sözlerinin kapsamýndadýr
(Mesiah Ýlemim; Maskil Ledavid; Beer Basade).
Dolayýsýyla burada özellikle zorunlu olarak getirilen Ola ve Þelamim-korbanlarýndan bahsedilmektedir (Raþi). Örneðin bir nazirin, nazirlik
döneminin bitiminde getirmesi gereken korbanlar
arasýnda bu iki korban da yer almaktadýr (bkz.
Bamidbar 6:14).
Maaserlerinizi – Sözcük çoðul olduðuna göre iki
tip maaserden bahsedilmektedir: Hayvanlardan,
yani sýðýr ve davardan ayrýlan maaser (Ma’sar
Beema; bkz. Vayikra 27:32) ve tarým ürünlerinden ayrýlan ikinci maaser (Maaser Þeni; bkz.
14:22 ve Vayikra 27:30) (Talmud – Behorot 53a;
Raþi). Her ikisi de [Tanrý’nýn, “Ýsmi’ni yerleþtirmek
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Aksine, Tanrýnýz Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere bütün kabilelerinizden seçeceði
[belirli tek bir] yere [gitmelisiniz. Tanrý’nýn] Mevcudiyeti’ni arayacaksýnýz ve [ibadet için]
oraya geleceksin.
6
Ola-korbanlarýnýzý ve [Þelamim-]kesimlerinizi, maaserlerinizi ve elinizin baðýþýný, genel
vaatlerinizi ve belirli baðýþlarýnýzý, sýðýrýnýzýn ve davarýnýzýn behorlarýný oraya getireceksiniz.
ya da üzerinde Ýsim’le birlikte çöpe vs. atmak
yasaktýr. Üzerinde Tanrý’nýn Ýsmi’ni içeren herhangi bir yazý, artýk kullanýlmayacaksa,
gömülmelidir. Bu amaçla mezarlýklarda özel bir
yer ayrýlýr ve buraya Geniza adý verilir.
Bu yasak dâhilinde, Mizbeah’tan ya da BetAmikdaþ’ýn genel yapýsýndan tek bir taþý bile sökmek (Sifre 61), Mizbeah’taki ateþte kullanýlmaya
ayrýlmýþ aðaçlarý yemek piþirmekte kullanmak
(Talmud – Makot 22a) da yasaktýr. Rabi Yiþmael
bu konuda bir soru sorar: Hangi Yahudi BetAmikdaþ’taki Mizbeah’ý parçalar? Bir Yahudi,
doðasý gereði böyle bir hareketi zaten yapmaz.
Öyleyse Tora’nýn bunu özellikle yasaklamasýna ne
gerek vardýr? Rabi Yiþmael bu nedenle emrin
niyetini þöyle açýklar: “Bet-Amikdaþ’ýn ve
Mizbeah’ýn yýkýlmasýna ‘yol açmayýn’. Kenaan
uluslarý gibi yozlaþmýþ bir yaþam sürmeyin ki
günahlarýnýz nedeniyle Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlmasýna gerek kalmasýn” (Sifre 61; Raþi).
5. Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere … seçeceði – Yani
“Þehinasý’ný barýndýrmak üzere seçeceði” (Targum
Onkelos).
Tanrý’nýn Onuru tüm evreni doldurur. Yaratýlýþýn
tümü Tanrý’nýn Ýsmi’ni taþýr. Dolayýsýyla buradan
belirli bir yerin Tanrý’nýn Ýsmi’yle baðdaþacaðý,
ama baþka yerlerle Tanrý’nýn ilgisinin olmadýðý
gibi son derece yanlýþ bir sonuç çýkarýlmamalýdýr.
Pasukta Tanrý’nýn daha önce söylemiþ olduðu
“Ýsmim’i anacaðým [=Ýsmim’in anýlmasýný uygun
gördüðüm] her yerde sana gelip seni mübarek kýlacaðým” (bkz. Þemot 20:21 açk.) þeklindeki sözlerine gönderme yapýlmaktadýr. Normal þartlarda
Tanrý’nýn Ýsmi’ni aðza almak yasaktýr ve bu
sadece belirli vesilelerle ve sadece Miþkan ya da
Bet-Amikdaþ’ta yapýlabilir. Böylece “Tanrý’nýn
Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði yer”, BetAmikdaþ’týr.
Bet-Amikdaþ’ýn yeri, Yeruþalayim’deki Moriya
daðýdýr. Burasýnýn özel bir maneviyata sahip
olduðu geleneksel olarak diðer uluslar tarafýndan
da bilinmekteydi ve elbette Bene-Yisrael de
Yitshak’ýn korban edilmek üzere baðlandýðý nok-

tanýn burasý olduðunu bilmekteydiler. Yine de
herkes böyle bir yerin olduðunu bilmesine karþýn,
bu yerin tam olarak hangi nokta olduðu bilinmemekteydi. Tora da bunu açýklamamýþ, sadece
“Tanrý’nýn, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçtiði yer”
olarak üstü kapalý bir þekilde söylemiþtir.
Rambam, ünlü eseri More Anevohim’de bunun
için üç neden ileri sürer. [1] Diðer uluslar da
burasýnýn maneviyat açýsýndan üstün bir yer
olduðunu orada yapýlan dualarýn ve korbanlarýn
kabul gördüðünü bilmekteydi. Eðer Tora bu yeri
tam olarak açýklamýþ olsaydý herkes orayý ele
geçirmek için büyük çatýþmalara girerdi. [2] Eðer
Kenaan uluslarý Bene-Yisrael’in yakýnda Ülke’yi
ele geçireceklerini ve Tanrý’ya bu noktada
gerçekleþtirilecek korbanlarla ibadet edeceklerini
bilselerdi, bu bölgeyi ellerinden geldiðince harap
ederlerdi. [3] Bene-Yisrael’in kabileleri bu noktanýn kendi topraklarý içinde olmasý talebiyle
kendi aralarýnda çatýþmaya girebilirlerdi. Daha
önce Koenlik müessesesi hakkýnda olduðu gibi bu
konuda da halk içinde ikilik ve anlaþmazlýk baþ
gösterebilirdi. Bu nedenlerle Tora bu konuyu
üstü kapalý vermiþtir (Rabenu Behaye).
Bütün kabilelerinizden – “Herkese ait olandan
ve herkes için.” Bu nedenle Tanrý’nýn BetAmikdaþ’ýn sabitlenmesi için belirlemiþ olduðu
yerin satýn alýmýnda tüm kabileler ortak olmuþtur
(bkz. p. 14 açk.). Nitekim Tanah’ta Yeruþalayim’in
“bütün kabilelerden” seçilmiþ olduðu açýkça belirtilmektedir (bkz. Melahim I 11:32).
Mevcudiyeti’ni
arayacaksýnýz
–
Yani
“Mevcudiyeti’ni barýndýrdýðý yeri arayacaksýnýz”
(Targum Onkelos). “O yönde eðilip dua etmek,
korbanlarý gerçekleþtirmek için bu seçilmiþ yeri
arayacaksýnýz” (Sforno). Ýbranice Þihno: “barýnaðý”.
“Aramak” þeklinde çevirdiðimiz Lidroþ fiili,
araþtýrmak, arzulamak, istemek, talep etmek,
peþinden koþmak gibi anlamlara gelebilir. Bu,
Tanrý’nýn Mevcudiyeti’nin barýnmasýna en uygun
yeri þevkle aramak ve buraya yönelmek gerektiðini belirtir. Söz konusu yeri seçen Tanrý’dýr, ama
halk da onu bulmak için gayret göstermelidir.
Bulduktan sonra da burayý bir peygambere
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gereken teruma baðýþýný kastettiði düþünülebilirdi. Ama “elinizin baðýþý” ile kiþinin gönlünden
gelen bir istekle yaptýðý baðýþlar kastedilmektedir
(Ramban).
Genel vaatlerinizi ve belirli baðýþlarýnýzý –
Sýrasýyla Neder ve Nedava. Bunlar, bir fark
haricinde benzer kategorideki gönüllü korbanlardýr. Bkz. Vayikra 7:16 ve 22:18 açk., Bamidbar
15:3 açk.
Sýðýrýnýzýn ve davarýnýzýn behorlarýný – BeneYisrael içinde insanlarýn ve hayvanlarýn behor
olanlarý Tanrý Adýna kutsaldýr (Þemot 13:2 ve
aþaðýda 15:20). Ýnsanlarda bunun ifadesi, behor
oðullarýn Pidyon Aben adlý bir prosedürle bu kutsiyetin gerektirdiði kýsýtlamalardan kurtarýlmasýdýr. Yahudiler’e ait hayvanlar içinde sadece
sýðýr ve davardaki (=hem koyun hem keçi cinsi)
behorlar kutsaldýr. Onlarýn dýþýnda özel bir kural
olarak eþeðin behoru kutsaldýr; ancak korban
olmaya uygun olmadýðý için, bir davar yavrusuyla
deðiþ tokuþ edilir. Böyle behor-korbaný konumundaki sýðýr ve davar kutsal niteliklidir. Bu hayvanlar Koenler’e verilir. Koenler bununla ilgili
Mizbeah’taki iþlemleri gerçekleþtirirler, hayvanýn
geri kalaný kendilerine ait olur; ancak bunu
Yeruþalayim’de yemeleri gerekir (bkz. 15:19-23).
Böylece pasuk, sýðýr ve davar behorlarýnýn [ya da
eþek behoruyla deðiþ-tokuþ edilmiþ davar yavrusunun] da “Tanrý’nýn, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere
seçeceði yere” yani Yeruþalayim’e getirilmesi
gerektiðini söylemektedir. Ancak önceki maddelerden farklý olarak bu emir Koen olmayan
Yahudiler’i baðlamaz. Onlar sadece hayvaný bir
Koen’e vermekle yükümlüdürler ve bunun için
Yeruþalayim’e gelmelerine gerek yoktur. Ýsterlerse
hayvaný Yeruþalayim dýþýnda bir Koen’e verebilirler ve onu korban iþlemleri için Yeruþalayim’e
getirme sorumluluðu Koen’e ait olur (krþ. Raþi;
Mizrahi; Sifte Hahamim).
Pasuðun “sýðýrýnýzýn ve davarýnýzýn” demekle,
üzerinde birden çok kiþinin ortak olduðu bir
behor sýðýr ya da davarýn da bu mitsvaya dâhil
olduðunu vurgulamaktadýr (Talmud – Hulin
135b). Sifre “sýðýrýnýz ve davarýnýz” ifadesinin,
pasukta açýkça belirtilmeyen Hatat ve Aþam-korbanlarýný da kapsadýðýný belirtir – yani bunlar da
sadece Bet-Amikdaþ’a getirilerek gerçekleþtirilebilir.

Oraya getireceksiniz – Önceki pasuk “oraya
geleceksin” ile bittikten sonra bu pasukta “oraya
getireceksiniz” denmektedir. Bu, gönüllü korban
vaadinde bulunmuþ bir kiþinin, bunu ilk fýrsatta
gerçekleþtirmesi gerektiði anlamýna gelir. Biraz
ileride böyle gönüllü korbanlarýn geciktirilmesi
yasaklanmaktadýr (bkz. 23:22). Bunun anlamý,
söz konusu korbanlarýn, vaadin dile getirildiði
andan itibaren sýradaki üç Þaloþ Regalim bayramý
geçmeden önce gerçekleþtirilmesi gerektiðidir.
Aksi takdirde söz konusu yasak delinmiþ olur.
Yine de, þimdiki pasuðumuzda, “oraya
geldiðinizde oraya getirin” ifadesinden anlaþýldýðý
üzere, bu korbanlarýn, sýradaki “ilk” Þaloþ Regalim
bayramýnda getirilmesi gerektiði belirtilmektedir
[Zira her erkek her Þaloþ Regalim bayramýnda
Yeruþalayim’e gelmekle yükümlüdür (16:16).
Gelince de vaadini bir an önce gerçekleþtirmelidir]. Bir kiþi bu fýrsatý kullanmadýðý takdirde
buradaki emri ihmalden sorumlu hale gelir. Eðer
üç Þaloþ Regalim bayramý geçip de vaadini yine de
getirmezse, 23:22’deki yasaðý da ihlal etmiþ olur
(Hirsch).
Korban [ve Bet-Amikdaþ’a diðer her türlü baðýþ]
vaatlerini ilk Þaloþ Regalim bayramýnda yerine
getirme gerekliliði Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 187. Ýnsanýn mitsva yapma
konusunda yaptýðý bir vaadini yerine getirmekte
tembellik yapmasý yakýþýk almaz. Yine de Tora bu
konuda katý bir tutum izlememiþ, vaatte bulunan
bir kiþinin bu vaadini anýnda yerine getirmesini
þart koþmayýp, Yeruþalayim’e nasýlsa geleceði ilk
Þaloþ Regalim bayramýna kadar bekleme serbestîsi
tanýmýþtýr (Meam Loez) ve böylece insanlarýn
sýkýþacaklarýný düþünerek hiç vaatte bulunmamayý tercih etmeleri ihtimalinin önüne geçmiþtir
(Sefer Ahinuh).
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üzere seçeceði yere”, yani] Yeruþalayim’e getirilmelidir; ama ikisinin getiriliþ amacý farklýdýr. Maaser
olarak ayrýlan hayvanlar, korban olarak gereken
iþlemlerden geçirilir, belirli parçalarý Mizbeah’ta
yakýlýr. Maaser Þeni ise tarým ürünüdür, korban
olarak kullanýlmaz; ama kutsiyeti nedeniyle
Yeruþalayim’e getirilip þehir surlarý içinde yenmelidir. Miþkan’ýn Þilo’da olduðu dönemde ise
Maaser Þeni, Þilo’nun [yani Þilo’daki Miþkan’ýn
(bkz. Talmud Yeruþalmi – Megila 1:12)]
görülebildiði herhangi bir yerde yenebilirdi
(Talmud – Megila 90b; Raþi o.a.; bkz. p. 13 açk.).
[Not: Leviler’e verilen Maaser Riþon (bkz.
Bamidbar 18:24) ise kutsal deðildir ve onlar bunu
istedikleri yerde istedikleri þekilde tüketebilirler.
Ancak bazý görüþlere göre bir kiþi kendi bulunduðu yerde Maaser Riþon’u verebilecek bir Levi
bulamadýysa, bunu da Yeruþalayim’e getirmelidir
(Ramban; The Living Torah).]
Bu iki maaser türünün tek kelimede verilmesi,
ikisi arasýndaki ortak bir noktaya iþaret etme
amacýndadýr: “Nereye ait tarým ürünlerinden
maaser ayýrman gerekiyorsa, hayvanlardan ayýrman gereken maaser de sadece orasý için
baðlayýcýdýr.” Sadece Erets-Yisrael’deki tarým
ürünlerinden maaser ayýrmak gerekir. Dolayýsýyla
sadece Erets-Yisrael’de doðan hayvanlardan
maaser ayýrma yükümlülüðü vardýr. Böylece
Diaspora’da doðan hayvanlardan ayrýlan maaser
Bet-Amikdaþ’a getirilmez (Talmud – Behorot 53a).
Yine de hayvanlardan ayrýlan maaser doðrudan
topraða baðlý bir þey olmadýðý için, “Hovat Aguf
– Bedensel Yükümlülük” taþýr ve Diaspora’da bile
kutsaldýr. Bu nedenle ondan çalýþtýrma, kýrkma
vs. þekillerde yarar saðlanamaz. Bu hayvan
serbest býrakýlýr ve bedeninde korban olmasýný
engelleyecek bir kusur oluþursa sahibi tarafýndan
kesilip yenebilir. Ayný kural, daha ileride maaser
konusu içinde sözü geçen Behor-korbaný için de
geçerlidir (Hirsch; bkz. 14:23 açk.) [ama maaserden farklý olarak, behor, Koenler’e aittir].
Elinizin baðýþýný – Ýbranice Terumat Yedhem.
Tam çeviriyle “elinizden kaldýrýlan” veya “elinizin
kaldýrdýðý”. Bet-Amikdaþ döneminde bikurim, yani
Erets-Yisrael’in övülmesine vesile olan yedi tarým
ürününün ilk ürünleri Þavuot bayramýyla birlikte
Bet-Amikdaþ’a bir sepet içinde getirilir ve Koen
bunu getirenin “elinden alýrdý” (bkz. 26:4).
Dolayýsýyla buradaki ifade ile bikurim kastedilmektedir (Sifre 63; Talmud – Yevamot 73b;
Raþi).

12:6

“El” insanýn mal-mülk edinme serbestîsini ve
baðýmsýzlýðýný temsil eder. Bikurim Koen’e teslim
edildiði sýrada teslim edenin yaptýðý bildiride, bu
“el”in tamamen Tanrý’nýn bir hediyesi olduðu dile
getirilir (bkz. 26:5-10). Bu nedenle Yisrael,
“elini” sadece Tanrý’ya ve O’nun mitsvalarýný
uygulamaya vakfeder. Böylece bikurim kelimenin
en basit anlamýyla “elinin kaldýrdýðý” baðýþtýr.
Yahudi bikurimi teslim ettiði sýrada ellerini
Tanrý’ya doðru kaldýrýr. Bikurim sepetinin elde
getirilmesi ellerin sadece Tanrý’ya ait olduðunu,
meyvelerin Koen tarafýndan Tanrý’nýn Huzuru’na
yerleþtirilmesi de elin ürünlerinin sadece O’na
vakfedildiðini ifade eder (Hirsch).
Kullanýlan Teruma sözcüðü ayný zamanda “kaldýrma” anlamýna gelir. Bu, Tenufa adý verilen, bir
þeyin Tanrý’ya adanmasýný simgeleyen sallama
hareketlerinin bir parçasýdýr. Bu hareketlerde
Tanrý’ya adanan nesne, dört yönde ileri-geri sallanýr, yukarý kaldýrýlýp (Teruma) aþaðý indirilir
(bkz. Þemot 29:24 açk. ve Vayikra 7:13 açk.).
Koenler’e verilen tüm armaðanlar içinde, Tenufa
iþlemini gerektiren tek armaðan Bikurim’dir (bkz.
26:4 açk.). Böylelikle “elinizin kaldýrdýðý” ifadesi
Bikurim için uygun bir tanýmdýr (26:4, Hirsch
o.a.)
Baþka bir olasýlýða göre ise tarým ürünlerinden
ayrýlýp Koenler’e verilmesi gereken teruma
baðýþýndan bahsediliyor olabilir. Tora bunun için
sabit bir miktar vermediði için “elinizin baðýþý”
ifadesi kullanýlmaktadýr – yani “eliniz ne kadarýný
verirse; içinizden ne kadar gelirse”. Aslýnda terumanýn Yeruþalayim’e getirilmesi þart olmamasýna
ve bunlar herhangi bir yerdeki Koen’e verilebilmesine raðmen, Koen’e verme iþleminin
Yeruþalayim’de yapýlmasý ek bir liyakat kazandýrýr.
Hatta II. Bet-Amikdaþ döneminde Koenler’in
hakký olan tüm terumalarýn [yani Teruma Gedola
(Vayikra Perek 22) ve Terumat Maaser’in
(Bamidbar 18:26)] Bet-Amikdaþ’a getirilmesi
kanunu konmuþtur (Meam Loez; bkz. Nehemya
10:38).
Basit anlamda ise bir kiþinin, kendi canýnýn istediði miktardaki bir parayý, Bet-Amikdaþ’ta gönüllü bir korban getirmek üzere kullanmasýndan
bahsedilmektedir. Kiþi böyle bir korbaný da BetAmikdaþ’a getirip kendi adýna korban yapmalarý
için Koenler’e teslim etmelidir. Tora bu nedenle
“Terumotehem – Baðýþlarýnýz” deðil, “Terumat
Yedhem – Elinizin Baðýþý” demiþtir. Zira
Terumotehem dese, bunun Koenler’e verilmesi
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Ev halkýnýz – Tam çeviriyle “eviniz”.
8-11. Bugün … gibi yapmayacaksýnýz –
Buradaki birkaç pasuðun anlamý hakkýnda farklý
görüþler söz konusudur.
Ýbn Ezra, pasuktaki “herkes kendi uygun gördüðü
þekilde davranýyor” sözlerinin bir disiplinsizlik
imasý içerdiði görüþündedir. Öncelikle, kendi
görüþü olmamasýna raðmen, bunun olasý bir
anlamýný þöyle açýklar: Her þeyden önce, çöl yolculuðu boyunca her ne kadar korbanlar sadece
Miþkan’da yapýlýyor idiyse de, bizzat Miþkan’ýn
kendine ait sabit bir yeri yoktu; yolculuk
dolayýsýyla sürekli yer deðiþtiriyordu [yani sabit
bir nokta olan Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ gibi
deðildi] ve böylece herkes korbanýný, Miþkan’ýn
kurulduðu istediði bir noktada yapabiliyordu (krþ.
Raþbam). Ayrýca örneðin Behor-korbaný sadece
Erets-Yisrael içinde baðlayýcý olduðu için,
çöldeyken isteyen hayvanýný veriyordu, istemeyen de vermiyordu. Ýbn Ezra kendi görüþü
olmayan bu olasýlýklarý sunduktan sonra kendi
görüþünü açýklar: Herkesin kendi uygun gördüðü
þekilde davranmasý, halk içindeki Tanrý korkusu
düzeyinin kiþiden kiþiye uçurum düzeyinde farklýlýk gösterdiðine iþaret eder. Moþe “yaptýklarýmýz”
gibi derken, ideal durumun eksikliðine kendisini
bile dâhil etmiþtir; çünkü korbanlarla ilgili birçok
uygulama Erets-Yisrael’e baðlýdýr ve Bene-Yisrael
bu aþamada çölde olduklarý için, bu uygulamalar
eksiktir.
Ramban ise, Moþe’nin “hiçbirimiz doðru dürüst
bir davranýþ içinde deðiliz, davranýþlarýmýzda
eksiklik ve günah var” diyor olmasýna, hele buna
kendisini de katmasýna ihtimal vermez. Bu
nedenle Ramban farklý bir açýklama yapar: BeneYisrael, çölde olduklarý sürece, et yemek için sýðýr
ve davarlarýný Miþkan’a getirip Þelamim-korbaný
olarak hazýrlamalarý gerekiyordu (bkz. Vayikra
17:1-9 açk.) ve Miþkan nerede olursa olsun bunu
yapabiliyorlardý; yukarýda deðinildiði üzere belirli
sabit bir nokta yoktu. Ve bir kiþi sýðýr ya da davar
eti yemek istemediði takdirde, hiçbir korban
getirme yükümlülüðü yoktu. Ayrýca Erets-Yisrael
ile baðlantýlý olan behor ve maaser mitsvalarý

baðlayýcý deðildi. Böylelikle Miþkan’a gelme gibi
bir zorunluluk bayramlarda bile yoktu [oysa BetAmikdaþ döneminde, Þaloþ Regalim bayramlarýnda oraya gelme mitsvasý vardýr]. Bunun yanýnda
bir kiþi Þelamim-korbaný getirse, Mizbeah’taki
iþlemlerden sonra onun etini istediði herhangi bir
yerde yiyebilirdi [Bet-Amikdaþ döneminde ise bu
ancak Yeruþalayim sýnýrlarý içinde yapýlabilirdi]
(Talmud – Zevahim 112b). Sonuç olarak, çöl yolculuðu döneminde korban konularýnda BeneYisrael’e yönelik herhangi bir bireysel baðlayýcýlýk
söz konusu deðildi. Herkes kendi uygun gördüðü
þekilde davranýyordu. Bu nedenle Moþe þimdi,
Bene-Yisrael Ülke’ye girip dinlenme yerine ve
toprak mirasýna – yani Miþkan’ýn sabitlendiði
Þilo’ya ve nihayet Bet-Amikdaþ’ýn yer alacaðý
Yeruþalayim’e – gelecekleri zaman durumun farklý olacaðýný söylemektedir. Herkes, yükümlülük
sonucunda belirli ve sabit bir yere gelecek,
Þelamim, Behor ve Maaser gibi korbanlarý burada
gerçekleþtirecek, etlerini de sadece belirli bir
mekân sýnýrlamasý içinde yiyebilecektir. Çevirimiz Ramban’ýn bu açýklamasýný temel almaktadýr.
Raþi ise konuya biraz farklý yaklaþýr. Önce biraz
tarih: Miþkan ya da Bet-Amikdaþ’taki merkezi
Mizbeah’tan farklý olan kiþisel mizbeahlar genel
olarak “Bama” [çoð. Bamot] þeklinde adlandýrýlýr.
Miþkan kurulmadan önce herkes istediði zaman
istediði yerde bir bama kurup dilediði korbaný
gerçekleþtirebilirdi. Miþkan kurulduktan sonra 39
yýllýk çöl yolculuðu boyunca bamalarda korban
yapmak yasaklanmýþtý. Korban yapmak isteyen
bunu ancak Miþkan’daki merkezi Mizbeah’ta
yapabilirdi. Bene-Yisrael Erets-Yisrael’e girdikten
sonra, 14 yýl boyunca Ülke’nin fethi ve paylaþýmýyla meþguldü; dolayýsýyla herkes istediði
zaman, o dönemde Gilgal’de yerleþik bulunan
Miþkan’daki merkezi Mizbeah’a gelemiyordu. Bu
nedenle söz konusu 14 yýl boyunca bamalarda
korban yapmaya tekrar izin verildi. Daha sonra
Miþkan Þilo’da yarý-bina, yarý-çadýr þeklinde
sabitlendi. Bu durum 369 yýl boyunca devam etti
ve bu süre zarfýnda bamalar tekrar yasaklandý. Bu
yýllarýn sonunda, savaþa götürülen Aron Aberit
Peliþtiler’in eline düþtü ve dönemin Koen Gadolu
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12:7-8

7

Bunlarý orada, Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda yiyecek, Tanrýn Aþem’in seni mübarek
kýldýðý tüm giriþimleriniz[in meyveleri] ile neþeleneceksiniz – siz ve ev halkýnýz.
8
[O zaman] Bugün burada tüm yaptýklarýmýz gibi yapmayacaksýnýz. [Burada] Herkes
kendi uygun gördüðü þekilde [davranýyor],
7. Orada … yiyecek[siniz] – “‘Korbanýmý
getirdim, kan iþlemleri yapýldý gereken taraflarý
Mizbeah’ta yakýldý. Þimdi eti alýp kendi þehrimde
yemek istiyorum’ diyemezsiniz, zira korban etini
de kutsiyet çerçevesi içinde, Tanrý’nýn Huzuru’nda
yemelisiniz” (Daat Mikra). Bu doðrultuda korban
etleri sadece Yeruþalayim þehrinin [ve bazýlarý
sadece Bet-Amikdaþ’ýn] sýnýrlarý dâhilinde
yenebilir (Talmud – Zevahim 55a).
Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýldýðý – Ýfadenin
Ýbranice hali, “Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýlmasý
oranýnda” anlamýný da mümkün kýlmaktadýr.
Dolayýsýyla bir kiþinin getireceði korbanlar ve
armaðanlar, Tanrý’nýn ona bahþettiði bereketle
orantýlý olmalýdýr. Çok bereket görmüþ bir kiþi, az
miktarda baðýþla yetinmemelidir (Sifre 64; Raþi).
Bu, hayatýn tüm alanlarý için geçerlidir. Bir
kiþinin verdiði tsedaka, Tora öðrenimi ve cemaat
iþleri için ayýrdýðý para ve vakit, çocuklarýn
eðitimine vakfettiði zamanlar, Tanrý’nýn kendisine bahþettiði maddi-manevi armaðanlarla orantýlý olmalýdýr. Zengin bir kiþi, durumu daha zayýf
olanlara özgü bir baðýþla yükümlülüðünü yerine
getirmiþ olmaz. Benzer þekilde öðrenme ve
öðretme yeteneði özellikle yüksek olan bir kiþi, bu
konularda alelade insanlara göre çok daha aktif
ve atýlgan olmakla yükümlüdür. Tanrý insanlara
zenginlik ve yetenekleri, onlarý Tanrý ve Tora
adýna kullanmalarý için vermiþtir.
Cümlenin genel yapýsý çoðul ifade içermesine
raðmen burada “Tanrý’nýn seni mübarek kýldýðý”
denmektedir. Bunun sebebi burada mübarek kýlmaktan bahsedilmesidir. Genel olarak Tora’nýn
lisanýnda beraha hep tekil kullanýmla baðdaþmýþtýr (ör. 2:7) ve genel yapý çoðul olsa bile bu
deðiþmez (Daat Mikra).
Tüm giriþimleriniz[in meyveleri] ile – Ýbranice
Miþlah Yad. Tam çeviriyle “elin uzandýðý”. Bu,
insanýn meþgalesini, giriþimlerini ya da çabasýný
ifade eden deyimsel bir terimdir. Tanrý’ya baðlý
yaþayan halk, yaptýklarýnda baþarýya ulaþacak ve
giriþimlerinin meyveleriyle Tanrý’nýn Huzuru’nda
neþelenecektir. “Tanrý’ya neþeyle ibadet edin”
(Teilim 100:2) sözleriyle belirtildiði gibi, bu neþe
de Tanrý’ya sevgiyle ibadet etmenin bir parçasýdýr
(Sforno).
Alternatif olarak ifade “elinizin uzanmasýna
açýlmýþ olan her þey” anlamýna da gelebilir. Baþka

bir deyiþle, halk, Tanrý’nýn kendisine istediði gibi
kullanmasý için sunduðu tüm imkânlarla neþelenebilecektir (Hirsch).
Eðitsel bakýþla “elin uzandýðý” ifadesi, insanlarýn el
uzatýp yardým ettiði yoksul kiþileri de ima etmektedir. Bir Yahudi ailesinin burada tanýmlanan
neþesi, akla ilk geldiði þekilde ziyafetin fiziksel
zevkini kutlama amaçlý deðildir. Neþenin
temelinde Tanrý’nýn kendilerine, onlardan daha
az talihli kiþilere yardýmcý olmalarýný saðlayacak
maddi olanaklarý vermiþ olmasý vardýr. Ellerini
ihtiyacý olan kiþilere yardým etmek için uzatabilmenin neþesidir bu. Pasuktaki “Tanrýn Aþem’in
seni mübarek kýldýðý” ifadesi de bu neþenin
ölçüsünde kalmasý gerektiðini ima etmektedir.
Zira baþkalarýna yardým edebildiðini gören kiþiler
bundan kibirlenebilir. Bu yüzden Tora, “Söz
konusu maddi olanaklar gerçekte sana ait deðil,
Tanrý’nýn hediyesidir ve O’na aittir. Bu nedenle
ihtiyaç sahiplerine baðýþladýðýn her þeyde sen
aslýnda Tanrý’nýn bir aracýsý olarak görev yapýyorsun. Dolayýsýyla böbürlenme” mesajýný da vermektedir (Meam Loez).
Neþeleneceksiniz – Basit anlamda bu bir berahadýr: “Eðer söylenenleri yaparsanýz, her yaptýðýnýz size neþe verecek” (Daat Mikra). Ancak bu
bir emir olarak da görülebilir: “Tanrý’ya ibadetin
bir parçasý olan neþeyi de kutsal ortamda yaþamalýsýnýz; zira kutsiyetten yoksun bir ortamda
yapýlan neþe çýðýrýndan çýkabilir ve günahla
sonuçlanabilir” (a.k.).
Tanrý’ya ibadetin doruk noktasý, Tanrý’nýn
Ýsteði’ni yerine getirmiþ olmanýn getirdiði mutlulukla, O’nun Huzuru’nda yiyip içmek ve neþelenmektir. Bu, Yahudilik’in ayýrt edici özelliklerinden biridir. Böylece Yahudilik, Tanrý’yý
“sadece manevi dünyaya” sýnýrlayýp, O’nun fiziksel gündelik yaþama karýþmadýðý iddiasýndaki
modern düþünceye de karþý çýkmýþ olmaktadýr.
Modern düþünce bu þekilde, maneviyat ile fizikselliðin hiçbir þekilde baðdaþmadýðý iddiasýyla
insanýn fiziksel yaþamýný kutsiyetten yoksun bir
bataða saplamýþ olmaktadýr. Oysa Yahudilik, kutsiyet sýnýrlarý ve Tora’nýn verdiði rehberlik yoluyla kullanýldýðý takdirde, fizikselliðin maneviyatla
gayet güzel baðdaþabildiðini, dahasý, fizikselliðin
maneviyata ulaþma yolu olarak kullanýlabileceðini ve kullanýlmasý gerektiðini vurgular (krþ. Hirsch).
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göre farklý niteliðini vurgulamakta ve bu vurgu
ile, Miþkan’ýn diðer üç yerde bulunduðu zamanlarda gönüllü korbanlarýn bamalarda gerçekleþtirilebilmesine dair bir iznin olacaðýný ima etmektedir. Böylece Erets-Yisrael’e girdikten sonra
Miþkan taþýnabilir bir çadýr niteliðinde olduðu
sürece bamalara izin olmuþtur, ama Þilo ve
Yeruþalayim’deki gibi sabit bir yapý olduðunda
bamalar yasaklanmýþtýr.
Mülke – Ýbranice Nahala. Bu, miras alýnan ebedi
mülkü tanýmlar [bu nedenle bazý yerlerde çevirimiz “miras” þeklindedir (ör. 12:12)]. Bir Nahala
ait olduðu kiþinin elinden yüzyýllar boyunca çýksa
bile, yine de onun olmaya devam eder. Bu aþamaya, Kral David döneminde Yeruþalayim’in
fethedilmesiyle ulaþýlacaktýr. Þilo’daki istirahat,
geçici bir durumdu; henüz Erets-Yisrael tümüyle
ele geçirilmiþ deðildi. Yeruþalayim ise Nahala
sýnýfýndadýr. Nitekim Bet-Amikdaþ yýkýldýktan
sonra bile Tanrý burayý “Nahalati – Mülküm”
olarak tanýmlamaktadýr (bkz. Yirmeyau 12:7-9).
Sonuç olarak buradaki sözle kastedilen,
Yeruþalayim’de inþa edilen Bet-Amikdaþ’týr.
Ulaþmadýnýz – Tam çeviriyle “gelmediniz”. Raþi’ye
göre “henüz gelmiþ olmayacaksýnýz” (bkz. p. 8-11
açk.).
10. Yerleþeceksiniz – “Ülke’yi paylaþacaksýnýz ve
herkes kendi payýný ve oturma yerini bilecek”
(Raþi).
Düþmanlarýnýzdan [kurtarýp] dinlendirecek –
Rabi Yose öðretir: Bene-Yisrael, Erets-Yisrael’e
girdiklerinde, tüm ulusu ilgilendiren üç mitsvayla yükümlü kýlýnmýþlardýr: Bir kral atamak (bkz.
17:15), Amalek’in soyunu kurutmak (bkz.
25:19), Bet-Amikdaþ’ý inþa etmek (bkz. Þemot
25:8). Kral atamanýn Amalek’in yok edilmesine
göre öncelikli olduðu, Peygamber Þemuel’in
Þaul’a söylediði “Tanrý beni seni kral olarak meshetmem

için gönderdi; þimdi git ve Amalek’i vur” (Þemuel I
15:1) sözlerinden anlaþýlmaktadýr (17:15,
Rabenu Behaye o.a.). Acaba Amalek mi önceliklidir, yoksa Bet-Amikdaþ’ýn inþasý mý? Bunun cevabý bu ve sýradaki pasuklardadýr. Bu pasukta düþmanlarýn yükünden kurtulunacaðý söylendikten
hemen sonra sýradaki pasukta “Tanrýnýz Aþem’in,
Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði yer” olan BetAmikdaþ’tan bahsedilmektedir. Dolayýsýyla önce
Amalek yok edilmeli, sonra Bet-Amikdaþ inþa
edilmelidir (Talmud – Sanedrin 20b).
Güven içinde oturacaksýnýz – “Tanrý sizi tüm
düþmanlarýnýzdan kurtaracak ve o zaman BetAmikdaþ’ý inþa edeceksiniz” (Raþi). Bu, David’in
döneminde mümkün olmuþtur, ancak pratikte
Bet-Amikdaþ’ý David deðil, oðlu Þelomo yapmýþtýr.
Ama bunun için hazýrlýklarýn önemli bir
bölümünü yapan David’dir (bkz Þemuel II 7:1-2)
(Sifre 67).
Rabi Arye Kaplan bu ve sýradaki pasuklarý birbirine baðlar: “[Tanrý] Sana çevrendeki düþmanlarýndan rahat verdiði ve güven içinde oturduðun
zaman, Tanrý’nýn, Ýsmi’ne adanacak bir yer olarak
belirleyeceði bir mevkî olacak [zira Yeruþalayim,
sadece savaþlar durduktan ve Bene-Yisrael bu
topraklarý kesin bir þekilde ele geçirdikten sonra
ayrýcalýklý kýlýnacaktýr (krþ. Talmud – Sanedrin
20b)]” (The Living Torah).
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çünkü Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu istirahata ve mülke henüz ulaþmadýnýz.
[Ancak yakýnda] Yarden’i geçecek, Tanrý’nýn size [ebedi] mülk olarak vermekte
olduðu Ülke’de yerleþeceksiniz; [Tanrý] size çevrenizdeki tüm düþmanlarýnýzdan rahat
verecek ve güven içinde oturacaksýnýz.
10

Eli öldü. Böylece Þilo’daki Miþkan geçerliliðini
yitirdi. Aron Aberit geri gelince çöldeki gibi bir
Miþkan önce Koenler þehri Nov’da kuruldu.
Burada 13 yýl durduktan sonra, bu kez Givon’a
yerleþtirildi ve burada da 44 yýl kaldý. Miþkan’ýn
Nov ve Givon’da olduðu süre zarfýnda bamalara
tekrar izin çýktý. Ancak I. Bet-Amikdaþ’ýn inþa
edilmesiyle, bamalar bu kez ebediyen yasaklandý
ve Bet-Amikdaþ yýkýldýktan sonra bile bir daha
bamada korban yapma izni olmadý. Þunu söylemek gerekir ki, bamalara izin verilen dönemlerde
bile, buralarda sadece gönüllü korbanlar gerçekleþtirilebiliyordu. Ancak toplumsal ve bireysel
korban yükümlülükleri bu bamalarda yerine getirilemezdi ve Miþkan’daki Mizbeah’ta yapýlmalýydý.
Raþi, burada ayrýntýlarýna girmeyeceðimiz bazý
mantýksal zorluklar nedeniyle, daha önce
verdiðimiz açýklamalarda çöl dönemi ile BetAmikdaþ dönemi arasýnda bir tezat ima ediliyor
olamayacaðý ve eðer bir tezat varsa, bunun çöl
dönemi ile, Erets-Yisrael’e girildikten sonra
Miþkan’ýn Gilgal’de bulunduðu 14 yýllýk süre
arasýnda olduðu görüþündedir. Çöldeyken tüm
korbanlar için tek adres, Miþkan’daki Mizbeah’tý –
týpký Þilo’daki Miþkan ve Yeruþalayim’deki BetAmikdaþ dönemlerinde olduðu gibi. Bu dönemlerle söz konusu 14 yýllýk süre arasýndaki fark, bu
14 yýl boyunca “Bugün burada tüm yaptýklarýmýz
gibi yapmayacak” olmalarýndadýr. Yani Gilgal ile
çöl dönemleri “tüm yönlerden” deðil, sadece kýsmen benzer niteliktedir. Miþkan Gilgal’deyken de
zorunlu korbanlar sadece orada yapýlabilirdi, ama
çöl döneminden farklý olarak, gönüllü korbanlar
istenirse baþka yerlerde kurulan bamalarda da
gerçekleþtirilebilirdi.
Sonuç olarak, Raþi’ye göre bu iki pasuðun anlamý
þöyledir: “[Miþkan’ýn Gilgal’de bulunacaðý 14 yýllýk
geçiþ döneminde, korban iþlemleri açýsýndan] Bugün
burada tüm yaptýklarýmýz gibi yapmayacaksýnýz.
[Þimdiden farklý olarak; o zaman] Herkesin kendi
uygun gördüðü þekilde [getirmeye ya da getirmemeye
karar verebileceði türdeki, yani ‘gönüllü’ korbanlarýnýzý isterseniz Miþkan’daki merkezi Mizbeah’ta,
isterseniz de herhangi bir yerde kuracaðýnýz bireysel
bir bamada gerçekleþtirebileceksiniz.” Buna göre,

söz konusu istisnanýn sebebi de sonraki pasuklarda söylenmektedir: “Çünkü [o aþamada] Tanrýn
Aþem’in sana vermekte olduðu istirahata [yani Aron
Aberit’in, henüz asýl hedefi olan Bet-Amikdaþ’a ulaþmadan bir süre ‘konakladýðý’ Þilo’ya] ve mülke [yani
Aron Aberit’in son ve ebedi hedef noktasý olan {ayrýca Yirmeyau 12:8-9’da da ‘mülk’ olarak
adlandýrýlan} Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a]
henüz gelmiþ [olmayacaksýnýz. Bu nedenle, Aron’un
Erets-Yisrael’e giriþ ile Þilo arasýndaki 14 yýlda ve Þilo
ile Yeruþalayim arasýndaki, {Miþkan’ýn Nov ve
Givon’da yerleþik olduðu} 57 yýlda (bkz. p. 11
açk.), gönüllü korbanlar açýsýndan herkes istediði
þekilde davranabilecek, bunlarý ister bamada ister
Mizbeah’ta yapabilecek].” Raþi bu açýklamasýnda,
Sifre 66 ve Talmud – Zevahim 119a’yý temel
almýþtýr.
8. Kendi uygun gördüðü þekilde – Tam çeviriyle
“[Her] Kiþi, gözünde her doðru [olaný yapýyor]”.
9. Ýstirahata – Ýbranice Menuha. Basit anlamda
bu, sýradaki pasukta sözü edilen düþmanlardan
kurtulup rahata kavuþulmasýný belirtmektedir.
Bu, Yeoþua zamanýnda Erets-Yisrael’in yerel
halkýn çoðundan temizleneceði ve düþman tehdidinin ortadan kalkmasýyla istirahate kavuþulacaðý dönemi belirtir. Erets-Yisrael’e giriþten sonra
on dört yýl geçecek ve bu dönemde Miþkan,
Þilo’da sabitlenecektir. Böylece Þilo’daki Miþkan,
söz konusu istirahatin simgesidir. Bu nedenle
“istirahat” sözcüðü onu da kasteder. Daha önce
portatif bir çadýr þeklinde olan Miþkan, Þilo’ya
geldiðinde, çadýr özelliðini sürdüren sabit bir
binaya çevrilmiþtir [Çöldeki kalas duvarlarý olan
Miþkan’dan farklý olarak, Þilo’da çatýsý olmayan
taþ bir bina yapýlmýþ, Miþkan’ýn üst örtüleri de bu
binanýn üstüne örtülmüþtür (Miþna – Zevahim
14:6). Bu nedenle Þilo’daki Miþkan Tanah’ta hem
“Miþkan [~çadýr]” (Teilim 78:60) hem de “ev”
(Þemuel I 1:24) olarak anýlmaktadýr]. Kutsal
eþyalar da bu binaya aktarýlmýþ ve bina sabit
Miþkan olmuþtur. Bu sabit binaya istinaden
Onkelos’un çevirisi “sabit ev” þeklindedir. Tora
özellikle bu sözcüðü kullanmakla Þilo’daki
Miþkan’ýn Gilgal, Nov ve Givon’da kurulanlara
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Buna baðlý olarak Leviler de diðer ailelerle birlikte Yeruþalayim’e gelirler ve onlarýn ziyafetlerine
iþtirak ederlerdi (Hirsch).
Sizinle birlikte… – “Levi’nin, sizin sahip
olduðunuz gibi bir payý ve toprak mirasý yoktur.
[Bu nedenle onlarý neþelendirmek ve sevindirmekle yükümlüsünüz]” (Ýbn Ezra).
Tora Leviler’i ve diðer yabancýlarý ailenin bir
parçasý haline getirmenin önemini vurgulamaktadýr. Maddi baðýmlýlýklarýna raðmen onlara
kendilerini rahat hissettirmek önem taþýr.
Hahamlarýmýz bu prensibi Miþna’da “Yoksul
insanlar ev halkýnýn üyeleri olsunlar” (Miþna –
Pirke Avot 1:5) sözleriyle yinelemiþlerdir (Meam
Loez).
Payý – Ýbranice Helek. Daat Mikra’ya göre burada “Helka – Parsel / Arazi Parçasý” anlamý kastedilmektedir (krþ. Bereþit 33:19).
13. Dikkatli ol! Sakýn – Tam çeviriyle “kendini
koru; olmasýn ki…”. Ýbranice Ýþamer Leha; Pen.
Bu, “yapma” þeklindeki emirlerde kullanýlan
yapýlardan biridir. Aslýnda p. 11’deki ifadelerden,
Bet-Amikdaþ inþa edildikten sonra korbanlarýn
baþka hiçbir yerde gerçekleþtirilemeyeceði
anlaþýlmaktadýr. Dolayýsýyla þimdiki pasuk gereksiz durmaktadýr. Ancak Tora bunu özellikle kullanarak, p. 11’deki imayla yetinmemiþ, Bet-Amikdaþ’ýn
inþasýndan sonra baþka yerde korban yapmayý
açýk bir þekilde yasaklamýþtýr. Böylece BetAmikdaþ inþa edildikten sonra oranýn dýþýnda korban gerçekleþtiren bir kiþi iki emri birden ihlal
etmiþ olur: Hem p. 11’deki “korbanlarý sadece BetAmikdaþ’ta yap” þeklindeki emri, hem de buradaki “korbanlarý Bet-Amikdaþ’tan baþka yerde
yapma” þeklindeki emri (Sifre 70; Raþi; Mizrahi;
Sifte Hahamim). Tora bu ihlalin cezasýný daha
önce Karet olarak açýklamýþtý (bkz. Vayikra 17.89 açk.).

Ola-korbanlarýný – Yani “[senin] Ola-korbanlarýn’ý”. Bu aslýnda tüm korbanlarý belirtmektedir
(Daat Mikra). Ola-korbaný tümüyle yakýldýðý ve
tamamen Tanrý’ya adandýðý için, korban olma
özelliðini en çok yansýtan korbandýr; bu nedenle
tüm korbanlarý belirtmek için de kullanýlýr (krþ.
Þemot 30:28 açk.).
Alternatif olarak özellikle Ola-korbanýndan
bahsediliyor olabilir. Þöyle ki, insanlar, korbanlarý
Bet-Amikdaþ’ta gerçekleþtirme þartýnýn sadece
etleri Yeruþalayim sýnýrlarý içinde yenebilen korbanlarla sýnýrlý olduðunu, ama eti yenmeyip tamamen yakýlan Ola-korbanlarý için “ne de olsa etini
yemek için Yeruþalayim’de olmamýza gerek yok”
düþüncesiyle, böyle bir gereklilik olmadýðýný farz
edebilirler. Bu nedenle Tora özellikle Ola-korbanýndan bahsetmektedir ve bu, eti hiç yenmeyen Ola-korbaný için geçerliyse, etleri
Yeruþalayim’de yenmesi gereken diðer korbanlar
için de elbette geçerlidir (Meam Loez).
[Kendi uygun] Gördüðün – Sadece “her yerde
gerçekleþtirme” denseydi [ve “kendi uygun
gördüðün” sözleri eklenmeseydi] de, BetAmikdaþ’ýn dýþýnda istenen herhangi bir yerde
korban yapýlamayacaðý anlaþýlýrdý. Ancak Tora
“kendi uygun gördüðün” sözlerini ekleyerek bu
yasaða bir sýnýrlama getirmektedir: “Korbanlarý
Bet-Amikdaþ dýþýnda kendi uygun gördüðün herhangi bir yerde gerçekleþtiremezsin. Ama özel bir
durum söz konusuysa, peygamberliði kanýtlanmýþ
olan bir peygamberin talimatý doðrultusunda bunu
geçici bir uygulama olarak yapabilirsin” (Sifre 70;
Raþi; Minhat Yeuda; Sifte Hahamim). Bunun bir
örneðini peygamber Eliyau’nun Karmel daðýnda
gerçekleþtirdiði korbanda görmekteyiz (Raþi;
Rabenu Behaye). Orada, putperest rahiplerin
birer sahtekâr olduðunu kanýtlama amacýyla,
peygamber Eliyau, Bet-Amikdaþ dýþýnda olmasýna
raðmen bir korban gerçekleþtirmiþtir (bkz.
Melahim I 18:20-40; Þemot Kitabý, s. 571).
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[O zaman] Tanrýnýz Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yer [belirlenmiþ]
olacak. Size emretmekte olduðum her þeyi – Ola-korbanlarýnýzý ve [Þelamim-]kesimlerinizi,
maaserlerinizi, elinizin baðýþýný ve Tanrý’ya taahhüt edeceðiniz tüm seçme genel vaatlerinizi
– oraya getireceksiniz
12
ve Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda neþeleneceksiniz – siz, oðullarýnýz ve kýzlarýnýz,
köleleriniz ve cariyeleriniz. Þehirlerinizdeki Levi de [sizinle neþelenmelidir], çünkü onun
sizinle birlikte payý ve [toprak] mirasý yoktur.
13
Dikkatli ol! Sakýn Ola-korbanlarýný [kendi uygun] gördüðün her yerde gerçekleþtirme.
11. Tanrýnýz Aþem’in … seçeceði – “Korban gibi
ibadet iþlemlerini kendi canýnýzýn çektiði deðil,
O’nun seçeceði yerde yapabilirsiniz” (Daat Mikra;
bkz. p. 5 açk., Oraya geleceksiniz k.b.).
Yer [belirlenmiþ] olacak – Tora’nýn merkezi
ibadet yeri olan Bet-Amikdaþ halký birleþtirecek
ve onun yerinin seçilmesi ayný zamanda Ülke’nin
fethinin de mührü olacaktýr. Kralýn atanmasý ve
Þehina’nýn Bet-Amikdaþ’a yerleþmesi sadece dýþa
yönelik, yani Ülke’yi dýþ düþmanlardan koruma
þeklinde bir amaç taþýmaz. Asýl hedef içe yöneliktir. Her ikisi de Tora’nýn tanýmladýðý ulusal
görevin yerine getiriliþinin araçlarýdýr (Hirsch).
Size emretmekte olduðum her þeyi – “Hem
gönüllü hem de yükümlülük gereði olarak getireceðiniz korbanlarý”.
Seçme genel vaatlerinizi – Bu ifade “genel
vaatler içinde seçkin olanlarý oraya getirmelisiniz
ama seçkin olmayanlarý istediðiniz yerde gerçekleþtirebilirsiniz” diye yanlýþ anlaþýlmamalýdýr
(Mesiah Ýlemim). Söylenmek istenen, söz konusu
genel vaatlerin, yani neder adý altýnda korban
olarak adanmýþ olan hayvanlarýn, hepsinin
“seçme” olmasý ve Tanrý’nýn seçtiði yere getirilmesi gerektiðidir (Sifre 68; Tosefta – Menahot 8;
Raþi; Ýbn Ezra). Seçme olmayan hayvan korban
olarak Bet-Amikdaþ’a baðýþlanmamalýdýr. Alternatif
olarak “nederinizin konusu olarak seçkin nitelik
kazanmýþ olan þeyleri” (Hirsch).
Oraya getireceksiniz – Yukarýda p. 5’te “Ýsmi’ni
yerleþtirmek üzere seçeceði yer” sözleriyle BetAmikdaþ, “Mevcudiyeti[ni barýndýrdýðý yer]” sözleriyle de Þilo’daki Miþkan kastedilmiþ, hemen
ardýndan da p. 6’da, bu pasuktakine benzer bir
liste verilerek, sayýlanlarýn orada – yani Þilo’daki
Miþkan’da – gerçekleþtirilebileceði söylenmiþtir
(Raþi; bkz. p. 5 açk., Mevcudiyetini arayacaksýnýz
k.b.). Þimdi oradaki listenin benzeri burada
tekrarlanarak, bu sayýlanlarýn “Tanrýnýz Aþem’in,
Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yer”de – yani
Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’ta da – yapýlabileceði belirtilmektedir (Raþi).
p. 8-11 açýklamalarýnda belirtildiði üzere Raþi’nin

görüþüne göre p. 8-9’da, Erets-Yisrael’e giriþten
Miþkan’ýn Þilo’da sabitlenmesine kadar geçen 14
yýldaki özel serbestîden – yani gönüllü korbanlarýn bamalarda da yapýlabilmesinden –
bahsedilmiþti. Aslýnda kronolojik bakýmdan ters
olmasý gerekirdi. Önce bu 14 yýldan, sonra
Þilo’daki Miþkan’dan sonra da Yeruþalayim’deki
Bet-Amikdaþ’tan bahsedilmesi mantýklý olurdu.
Ancak Tora pasuklarý bu þekilde yerleþtirerek, bir
taþla iki kuþ vurmuþtur; zira söz konusu 14 yýldaki serbestî, Þilo’daki Miþkan’ýn görevini tamamlamasý ile Yeruþalayim’de Bet-Amikdaþ’ýn kurulmasý
arasýnda geçen ve Miþkan’ýn önce Nov sonra da
Givon’da bulunduðu 57 yýllýk süre için de geçerliydi. Böylece Tora 14 yýldaki serbestîden,
Þilo’daki Miþkan ile Yeruþalayim’deki BetAmikdaþ arasýnda bahsetmekle, ayný serbestînin
ikisinin arasýnda geçen 57 yýlda da geçerli
olduðuna iþaret etmiþtir (Talmud – Zevahim 119a;
Raþi; Mesiah Ýlemim; Sefer Zikaron; Maskil Ledavid).
12. Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda neþeleneceksiniz – Þelamim-korbanýndan korban
sahibine kalan etler bir kutlama eþliðinde yenir.
Tora bu kutlamanýn da istenen herhangi bir
yerde yapýlamayacaðýný, tüm ailenin bunun için
Yeruþalayim’e gelmesi gerektiðini söylemektedir.
Zaten Þelamim-korbanýnýn eti de sadece
Yeruþalayim þehrinin sýnýrlarý içinde yenebilir.
Oðullarýnýz, kýzlarýnýz, köleleriniz ve
cariyeleriniz – Bunlarýn hepsi, p. 7’deki “ev
halkýnýz” ifadesine dâhildir (Daat Mikra).
Þehirlerinizdeki – Targum; Radak, Þeraþim; The
Living Torah. Tam çeviriyle “kapýlarýnýzdaki”.
“Kapý” sözcüðü, gündelik sivil yaþamý tanýmlar;
zira eski dönemlerde temel yaþam faaliyeti þehir
kapýlarýnýn civarýnda gerçekleþtirilirdi. Dolayýsýyla
sözcük aslýnda “þehir” anlamýný kastetmektedir.
Leviler’in kendilerine ayrýlmýþ özel þehirlerinin
olmasýnýn yanýnda (Bamidbar 35:7), Leviler diðer
Yisrael þehirlerinde de yayýlmýþ halde yaþarlardý
(krþ. Bereþit 49:7). Leviler’in baþlýca görevi halka
Tora öðretmekti ve baþlýca geçim kaynaklarý
Bene-Yisrael’den aldýklarý maaser paylarýydý.
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halkýna mensup Aravna’dan satýn almýþtýr.
Tanah’ýn bir yerinde David’in bu alým karþýlýðýnda
50 þekel verdiði söylenirken (Þemuel II 24:24),
baþka bir yerde miktarýn 600 þekel olduðu söylenmektedir (Divre Ayamim I 21:25). Bu ilk bakýþta
çeliþki gibi görünse de, öyle deðildir. David 50
þekeli kendisi ve mensup olduðu Yeuda kabilesi
adýna vermiþ, diðer kabilelerden de 50’þer þekel
almýþtýr (Sifre; Talmud – Zevahim 116b; Raþi;
Rabenu Behaye; Hirsch). Böylece on iki kabileden alýnan toplam 600 þekel ile bu toprak
parçasýnda tüm kabileler ortak paya sahip olmuþtur. Ama alýnan bu toprak parçasý Binyamin
kabilesinin payýna düþen bölgenin içindeydi (Sifre
352). Dolayýsýyla her iki ifade de doðrudur.
Kabilelerden birine – Binyamin’e – ait bölge
içinde bir toprak parçasý bütün kabilelerin ortak
olmasýyla satýn alýnmýþtýr (Sifre 70; Raþi).
Orada gerçekleþtirecek … orada yapacaksýn –
Bu pasukta söylendiði gibi korbanlar sadece BetAmikdaþ’ta gerçekleþtirilebilir. Mitsvat Ase No.
188. Aslýnda bu kuralýn temelinde büyük bilgeliði
gerektiren sýrlar gizlidir; ancak basit düzeyde
kuralýn sebebi þöyle açýklanabilir: Korbanlarýn
gerçekleþtirilebileceði tek ve özel bir yerin olmasý
önem taþýr. Tanrý sürekli olarak burada aranacak,
böylece bu yer özel bir kutsiyete bürünecek,
Tanrý’nýn Ýsteði buraya yerleþecek, Bereketi
daima buradan yayýlacak, insanlar da bu yerin
kutsiyeti nedeniyle oraya karþý saygý ve çekinme
duygularý besleyecek, sonuçta onu gördüklerinde
içlerinde teþuva yapma duygularý kabaracak, yanlýþ davranýþlarýndan döneceklerdir. Ama eðer
insanýn canýnýn çektiði her yer korban ibadeti için
uygun olsaydý, bu yerlerin hiçbirinde bu kutsiyet
ve haþmet özelliði olmazdý. Bu nedenle tek bir
merkezin olmasý önemlidir (Sefer Ahinuh). Önce
de belirtildiði üzere Bet-Amikdaþ inþa edildikten
itibaren baþka bir yerde korban gerçekleþtirmek
ebediyen yasaklanmýþtýr ve bu yasak günümüzde
de geçerlidir.
Sana emretmekte olduðum – Yani “BetAmikdaþ’ta yapýlmasý gereken ibadete dair emretmekte olduðum”. Baþka bir deyiþle sadece kor-

banlar ve Bet-Amikdaþ’a getirilmesi gereken diðer
þeylerle ilgili emirlerden bahsedilmektedir.
15-16. Pesule Amukdaþin – “Geçersiz Kutsallar”.
15. Canýn çektiði takdirde – Tam çeviriyle
“canýnýn her çekiþinde” ya da “canýn her nasýl çekerse”. Pasuk korban amaçlý olmayan kesimlerin
sadece Bet-Amikdaþ’ta deðil, “tüm þehirlerinde”
yapýlabileceðini söylemektedir. Bu pasuðun alternatif bir çevirisi þöyle olabilir: “[Diðer]
Þehirlerinde [ise] Tanrýn Aþem’in sana verdiði
bereket doðrultusunda sadece canýnýn arzularýný
doyurma amacýyla hayvan kesip et yiyebilirsin” (krþ.
The Living Torah). Burada ve aþaðýda “can
çekme” olarak ifade edilen yerlerde tam çeviri
“canýnýn tüm arzusuna göre” þeklindedir.
Tora burada bir kiþinin korban iþleminin bir sonucu olarak deðil de, caný çektiði için hayvan kesip
et yemesinden bahsetmektedir. Çöl yolculuðu
boyunca et yemenin tek yolu bir hayvaný
Þelamim-korbaný olarak baðýþlamaktý. Gereken
korban iþlemleri gerçekleþtirildikten sonra da korban sahibi, payýna düþen eti yiyebilirdi (bkz.
Vayikra 17:1-9 açk.). Erets-Yisrael’e girildikten
sonra bu gereklilik ortadan kalkacaktýr. Kiþi
canýnýn çektiði þekilde et yemek için de hayvan
kesebilecektir.
Yine de bu serbestînin tam olarak verildiði yer
biraz daha aþaðýdadýr (bkz. p. 20). Tora orada
kiþinin doðal et yeme isteðinin bir sonucu olarak
et yemek isteyeceðini ve bu durumda Þehita
yoluyla hayvan kesip etinin yenebileceðini açýk
bir þekilde söylemektedir. Öyleyse bu pasukta
farklý bir durumdan bahsediliyor olmalýdýr.
Hahamlarýmýz burada, korban olarak baðýþlanmýþ,
ama daha sonra buna elvermeyecek [yine de
Kaþer olma özelliðini bozmayacak] bir kusur edinmiþ hayvanlardan bahsedildiðini öðretirler. Bu
hayvanlar “Pesule Amukdaþin – [Korban Olarak]
Adanmýþlarýn Geçersiz Olanlarý” terimiyle
adlandýrýlýrlar. Bu sýnýftaki bir hayvan kusurlu –
ve dolayýsýyla korban olarak kullanýlamayacak –
olmasýna raðmen halen “kutsal” konumdadýr;
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Sadece Tanrý’nýn, kabilelerinden biri[nin bölgesi]nde seçeceði yerde – Ola-korbanlarýný [yalnýz] orada gerçekleþtirecek, sana emretmekte olduðum her þeyi de [yalnýz] orada
yapacaksýn.
15
Ancak canýn çektiði takdirde, Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu berekete baðlý
olarak tüm þehirlerinde [hayvan] kesip et yiyebilirsin. [Bu eti, týpký] geyik ve ceylan [eti]
gibi, hem tame hem saf [kiþiler] yiyebilir.
Aslýnda pasukta sadece “gördüðün” denmektedir.
“[Uygun]” eklemesi, sözlerin genel havasý doðrultusunda eklenmiþtir ve pasuðun basit anlamýna
uygundur (The Living Torah; bkz. Vayikra 17:4)
[Daat Mikra da bu ifadeyi “seçtiðin herhangi bir
yerde” þeklinde açýklar]. Öte yandan burada
doðrudan “görme” fiilinin kullanýldýðý da göz ardý
edilemez. Bu anlam doðrultusunda Talmud’da þu
öðreti yer alýr: “Pasuk ‘gördüðün herhangi bir
yerde korbanlarý gerçekleþtiremezsin’ demektedir.
‘Gerçekleþtiremezsin, ama etini yiyebilirsin.’
[Baþka bir deyiþle, bir korban, Kutsal Mekân’ýn –
Miþkan ya da Bet-Amikdaþ’ýn – dýþýnda herhangi
bir yerde gerçekleþtirilemez; bu yerden Kutsal
Mekân görülüyorsa bile. Ama yine de korbanýn
sahibi, payýna düþen korban etlerini Kutsal
Mekân’ý görebildiði bir yerde yiyebilir.] Buna baðlý
olarak, Miþkan Þilo’ya sabitlendikten sonra düþük
kutsiyete sahip korbanlarýn etleri ve Maaser Þeni
gibi paylar Miþkan’ý gören herhangi bir yerde
yenebilirdi” (Miþna – Zevahim 14:6; Talmud –
Zevahim 118a). Bu kural, surlarý olmayan Þilo
þehri için geçerliydi. Bet-Amikdaþ’a ev sahipliði
yapan Yeruþalayim’de ise bu paylar þehir surlarý
içinde yenebilirdi.
Her yerde – Tanrý daha önce “Ýsmim’in anýlmasýný
uygun gördüðüm her yerde sana gelip seni mübarek
kýlacaðým” demiþti (bkz. Þemot 20:21 açk.).
Buradaki “her yerde” ifadesi sanki korban ibadeti
ayný anda birden çok yerde yapýlabilecekmiþ gibi
bir izlenim uyandýrmaktadýr. Bu nedenle Tanrý
þimdi, “[kendi uygun] gördüðün her yerde gerçekleþtirme” diyerek bu izlenimin yanlýþ olduðunu
belirtmektedir. Öyleyse Þemot’taki “her yerde”
ifadesi nasýl anlaþýlmalýdýr? “Daima tek bir
merkezi yer olacak; [sadece gönüllü bazý korbanlar için geçici olarak bamalara izin verilen
dönemler dýþýnda] ayný anda iki ibadet merkezi
olmayacak. Ama söz konusu merkez, dönemden
döneme bazen bir yerde, bazen baþka bir yerde
olabilir” (Daat Mikra). Bu merkez çöldeki yolculuk boyunca sürekli yer deðiþtirdiði gibi, EretsYisrael’de de Gilgal, Þilo, Nov, Givon’da ve bir
daha yer deðiþtirmemek üzere, en sonda
Yeruþalayim’de olmuþtur.
Bu vurguya özellikle ihtiyaç vardýr, çünkü o
zamana kadar belirli dönemlerde bamalar yasak

olmayacaðýndan, insanlar bamalarda korban
gerçekleþtirme alýþkanlýklarýný sürdürme eðiliminde olabilecektir. “Geçen yýl bamada yaptýk,
bir sorun olmadý; þimdi neden yapmayalým?”
düþüncesine engel olmak için Tora burada söz
konusu yasaðýn altýný önemle çizmektedir. Yine
de halk içinde oluþan bu düþünceyi kötüye kullanan Yisrael kralý Yarovam ben Nevat, baþka
yerlerde kurban merkezleri kurmayý kolayca
baþarmýþtýr (bkz. Melahim I 12:31). Yeuda krallýðýnda bile bamalarda kurban gerçekleþtirme
alýþkanlýðý kolayca býrakýlmamýþtýr (bkz. Melahim
I 14:23 vs.). Bamalarý tamamen ortadan kaldýrmak Tanrý’ya baðlý Yeuda krallarý için bile
oldukça zor olmuþtur (bkz. Melahim I 25:14).
Gerçekleþtirme – Tam olarak “yükseltme”.
Burada [tümüyle yakýldýðý ve bir anlamda
dumanla birlikte göklere yükseldiðinden, “yükselen korban” anlamýna gelebilen] Ola-korbanýndan
bahsedildiði için, ona uygun bir fiil kullanýlmýþtýr.
Bu fiil “[Mizbeah’ýn üzerinde tamamen yakarak]
yükseltme” anlamýndadýr.
Bet-Amikdaþ’ýn avlusu (Azara) dýþýnda bir yerde
korban iþlemleri yapma yasaðý, Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 252.
Korban iþlemlerinden kasýt özellikle hayvanýn
belirli parçalarýnýn yakýlmasýdýr. Tora daha önce
bir korbanýn bu bölgenin dýþýnda kesilmesini de
ayrý bir yasakla yasaklamýþtý (bkz. Vayikra 17:3
açk.). Her iki emrin ihlali de ayrý ayrý Karet cezasýný gerektirir (Sefer Ahinuh). Talmud’da korbanýn
belirli parçalarýnýn Azara dýþýnda yakýlmasýnýn
hangi durumda cezayý hak edeceði konusunda
görüþ ayrýlýðý vardýr. Rabi Yosi’ye göre bu ceza
sadece iþlemin Bet-Amikdaþ’takine benzer bir
mizbeahta yapýlmasý durumunda geçerlidir. Rabi
Þimon ise sadece büyük bir taþýn üzerinde yapýlsa
bile, Azara’nýn dýþýnda korban gerçekleþtirmenin
Karet cezasýný gerektireceði görüþündedir (Meam
Loez).
14. Kabilelerinden biri[nin bölgesi]nde – Daha
önce ise bu yerin “bütün kabilelerden” seçilmesi
gerektiði söylenmiþti (p. 5). Bu nasýl olur?
Kral David zamanýnda peygamber Gad’ýn onayýyla, Bet-Amikdaþ’ýn Yeruþalayim’deki yeri belirlenmiþ, David burayý, önceki sahibi olan Yevusi
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yoktur (bkz. 18:3 açk.). Ayrýca bu hayvanlara ait
helev türü içyaðý yenebilir (bkz. Vayikra 3:9 açk.).
Yani etleri yenebilir, ama korban olarak kullanýlamazlar.
Burada Pesule Amukdaþin sýnýfýndaki hayvanlar
yabani Kaþer hayvanlarla mukayese edilerek
aralarýnda bir paralellik kurulmaktadýr. Bu paralellik iki yönlüdür. Bu iki sýnýfýn her biri, diðer
sýnýf ile ilgili bazý kurallarýn öðrenilmesini saðlar.
Örneðin yabani Kaþer hayvanlar yenebilir
olmalarýna raðmen Tora onlarýn nasýl öldürülmesi gerektiði hakkýnda bir bilgi vermiþ deðildir.
Burada kurulan paralellik sayesinde, týpký Þehita
ile öldürülmeleri gerektiði belirtilen (krþ. bu
pasuk ve p. 21 açk.) Pesule Amukdaþin’de olduðu
gibi, yabani Kaþer hayvanlarýn da Þehita ile
öldürülmeleri gerektiði öðrenilmektedir (Talmud
– Hulin 84a).
Paralelliðin diðer yönünde yabani Kaþer hayvanlarla ilgili bazý kurallarýn Pesule Amukdaþin için de
geçerli olduðu öðrenilmektedir. Örneðin pasuk
açýk bir þekilde tuma konusundaki kýsýtlamalarýn
Pesule Amukdaþin için geçerli olmadýðýný belirtmektedir (bkz. s.a.). Ancak eðer aradaki tek benzerlik bu olsaydý bunu bir benzerlik olarak deðil
de, kendi baþýna bir kural þeklinde vermek yeterli olur, geyik ve ceylandan bahsetmeye hiç gerek
olmazdý. Ve mutlaka bir paralellik kurmak
gerekiyorsa, bunun için sadece “geyik” [ya da
sadece “ceylan”] denmesi yeterli olurdu. Tora
paralelliði kurma amacýyla “iki” hayvaný örnek
vererek, yabani Kaþer hayvanlara özel “iki”
kuralýn, Pesule Amukdaþin için de ayný þekilde
geçerli olduðunu ima etmektedir [baþka bir deyiþle bu kullaným, Sözlü Tora ile bilinen iki kurala
dayanak teþkil etmektedir]. Söz konusu kurallar
þunlardýr: [1] Týpký yabani Kaþer hayvanlarýn
behorlarý gibi ve Pesule Amukdaþin sýnýfýndaki
hayvanlarýn behorlarý da kutsal deðildir. Bu
önemli bir ayrýntýdýr, zira normalde sýðýr ya da
davar behorlarý kutsaldýr (bkz. 15:19). Ama Tora
bir sýðýr ya da davarýn korban olarak adandýktan
sonra beliren kalýcý kusur nedeniyle korban
edilmeyip Pidyon karþýlýðýnda kutsiyetinden
arýndýrýldýktan sonra doðurduðu behor yavrunun
kutsal olmayacaðýný belirtmektedir. [2] Yukarýda
söylendiði üzere, normalde korban olmaya uygun
olan bir hayvan türü sýrf eti için kesildiði
takdirde, sað kol, alt çene ve iþkembe Koenler’e

verilmelidir; ama yabani Kaþer hayvanlar için
böyle bir gereklilik yoktur (bkz. 18:3 açk.). Ýþte
pasuk, bu paralellik yoluyla bu gerekliliðin Pesule
Amukdaþin için de olmadýðýný ima etmektedir
(Sifre 71; Talmud – Behorot 15a; Raþi).
Öte yandan söz konusu paralellik nedeniyle iki
sýnýftaki hayvanlarý ilgilendiren kurallarýn her
açýdan ayný olduðunu da düþünebilirdik. Bu
hataya düþülmemesi için pasuklardaki bazý
nüanslar paralelliði sýnýrlamaktadýr. Böylece
örneðin yabani Kaþer hayvanlar için anne ile
çocuðu ayný gün kesme yasaðý (bkz. Vayikra
22:28) olmamasýna raðmen Pesule Amukdaþin
için bu yasak yine de geçerlidir (Talmud – Behorot
15a).
Hem tame hem saf [kiþiler] yiyebilir – Korban
etleri ve tuma durumu ile ilgili iki yasak söz
konusudur: [1] Tame birinin korban eti yemesi
yasaktýr (Vayikra 7:20). [2] Saf birinin, tame
olmuþ bir korban etini yemesi yasaktýr (Vayikra
7:19). Burada da korban olarak adandýktan sonra
beliren bir kusur nedeniyle korban olarak kullanýlmayan ve Pidyon ödemesi karþýlýðýnda kutsiyetinden arýndýrýlarak kesilen bir hayvandan
bahsedildiði için, akla bir soru gelebilirdi: “Pidyon
bu hayvanýn kesilmesine olanak veriyor, ama yine
de hayvan üzerindeki [yün kýrkmamak, sütünü
kullanmamak gibi] bazý kýsýtlamalar devam ediyor. Dolayýsýyla belki de hayvanýn etini tame
haldeyken yeme ya da tame olmuþ etin saf biri
tarafýndan yenmesi konusundaki kýsýtlama da
devam ediyordur?” Tora iþte bu soruya cevap vermektedir: “[Bu eti, týpký korban olarak kullanýlamayan] Geyik ve ceylan [eti] gibi, hem tame hem saf
[kiþiler] yiyebilir.” Buradaki “tame … [kiþiler] yiyebilir” ifadesi bahsedilen hayvanýn etini tame kiþilerin de yiyebileceðini, “saf [kiþiler]” ifadesi de, bu
et tame olduðu takdirde bunu saf kiþilerin
yemesinin sorun olmadýðýný belirtmektedir.
Böylece tame ve saf kiþiler bu eti ayný kaptan bile
yiyebilirler. Yani saflýðý bozulmamýþ et kabýn
içindeyken tame kiþi onu yediðinde, temas sonucu eti de tame yaptýðýnda bile, saf bir kiþi ayný eti
ayný kaptan yiyebilir ve bunda bir yasak yoktur
(Sifre 71; Raþi). Bu serbestî hayvanýn bir korban
olarak kesilmiþ olmadýðýný ortaya koyar (The
Living Torah).
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dolayýsýyla öncelikle bu konumdan arýndýrýlmak
üzere, karþýlýðýnda Bet-Amikdaþ’a para verilir;
yani Pidyon yapýlýr (bkz. Vayikra 27:11-12 ve
Vayikra 27:11 açk.). Pidyon parasýyla onun yerine
korban edilmek üzere baþka bir hayvan alýnýr.
Kusurlu hayvan ise istenen herhangi bir yerde de
Þehita kurallarýna göre kesilerek yenebilir.
Diðer yandan pasuðun baþýndaki “Rak – Ancak”
sözcüðü de kuralda bir sýnýrlama belirtir. Bu sýnýrlama da geçici kusurlarla ilgilidir. Yukarýda söylenen Pidyon ve kesim olanaðý sadece hayvanýn
kusurunun kalýcý olduðu durumlar için geçerlidir
(bkz. Vayikra 22:17 v.d.). Ama eðer geçici bir
kusur söz konusuysa hayvana Pidyon yapýlamaz
ve elbette kesilip yenemez (Sifre 71; Raþi). Kusur
geçtikten sonra korban iþlemleri gerçekleþtirilir.
Pesule Amukdaþin sýnýfýndaki hayvanlarýn Pidyon
karþýlýðýnda kutsiyetten arýndýrýlmasý Tora’nýn
613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No. 189. Bu
mitsva, Tanrý’nýn þefkatine örnek teþkil eder.
Tanrý, kusur edinmiþse bile, kutsiyete adanmýþ bir
hayvanýn ebediyen yasak kalmasýna hükmedebilirdi. Ancak Tanrý böyle bir þey yapmamýþ, bu
hayvanlarýn yenebilmesine olanak saðlamýþtýr.
Bununla da kalmamýþ, bu hayvanlarýn kutsiyetten arýndýrýlmasýný “emretmiþtir”. Zira eðer emir
olmayýp Tanrý bunu insanlarýn isteðine býraksa,
insanlar yine de bu hayvana dokunmaktan kaçýnabilirler, böylece ondan mahrum kalabilirlerdi.
Ancak emir olunca, Tanrý’nýn bu hayvanýn yenmesine olanak tanýdýðýna dair hiçbir þüpheye yer
kalmamýþtýr (Sefer Ahinuh).
Yine de, Pidyon’a raðmen Pesule Amukdaþin
sýnýfýndaki hayvanlar kendilerini hem kutsal nitelikli hayvanlardan hem de hiçbir zaman kutsiyete
adanmamýþ olan hayvanlardan farklý kýlan çeþitli
kurallarla baðlýdýr. Örneðin kutsal nitelikli hayvanlardan farklý olarak, istenen yerde kesilebilir
ve eti tame haldeyken bile yenebilir. Kutsiyete hiç
adanmamýþ hayvanlardan farklý olarak, bu hayvanlardan doðan behor yavrular kutsal deðildir,
normal bir hayvanda Koenler’e verilmesi gereken
bazý kýsýmlarý (18:3) Koenler’e verme yükümlülüðü yoktur, böyle bir hayvanýn yününü kýrkmak, sütünden yararlanmak ve hayvaný çalýþtýrmak yasaktýr (bkz. 15:19 açk.). Bunlar gibi baþka
farklýlýklar da söz konusudur. Tora bu kurallarýn
bazýlarýný, onlarý “geyik ve ceylan” ile bir tutarak,
bazýlarýný açýkça yazarak, bazýlarýný da pasuklar-

12:15

daki nüanslarla ima etmektedir. Aþaðýda bunlarýn
bazýlarýna deðineceðiz. Ayrýca tüm bunlar Pidyon
sonrasýna dair kurallardýr. Pesule Amukdaþin’i
Pidyon öncesinde de farklý kýlan baþka kurallar da
mevcuttur. Ama onlara burada deðinmeyeceðiz.
Þunu belirtmek gerekir ki, burada yapacaðýmýz,
kurallar için metindeki dayanaklarý yüzeysel
olarak vermekten ibarettir. Talmud bu baðlantýlarý burada yazacaklarýmýzdan çok daha ayrýntýlý
bir þekilde ele almaktadýr.
Kesip et yiyebilirsin – Bu üç sözcükten üç kural
türemektedir: [1] “Kesip”: Hayvandan sadece
kesildikten sonra yarar saðlanabilir. Dolayýsýyla
canlýyken yünü kýrkýlamaz [ama kesildikten
sonra yününden yararlanýlabilir; zira bu, “Tanrýn
Aþem’in sana verdiði bereket” sýnýfýndadýr (Sifre)]
sütünden yararlanýlamaz ve hayvan çalýþtýrýlamaz. [2] “Et”: Hayvanýn sadece eti yenebilir; ama
helev türü içyaðý yenemez. Dolayýsýyla Tora bu
hayvanlarý yabani Kaþer türlerle baðdaþtýrmýþ
olmasýna ve o türlerde helev cinsi içyaðý yasak
olmamasýna raðmen (bkz. s.a.), Pesule
Amukdaþin’e ait helev yine de yasaktýr. [3]
“Yiyebilirsin”. Yani “sen yiyebilirsin ama hayvanýna yediremezsin”. Bu et yalnýz insanlarýn yemesi
için kullanýlabilir (Talmud – Temura 31a). Bu
kuralýn bir türevi olarak, korban olarak adandýktan sonra terefa [=yýrtýlmýþ; bir yýl hayatta
kalmasýna elvermeyecek bir þekilde yaralanmýþ]
konumuna düþen bir hayvan Pidyon ödemesi
karþýlýðýnda kurtarýlmaz. Bunun sebebi terefa
konumundaki bir hayvanýn etinin köpeklere verilmesi gerekmesidir (bkz. Þemot 22:30); ama [3]
numaralý kurala göre bu Pidyon ödemesi, eti
sadece insanlarýn yiyebilmesi için yapýlýr;
köpekler için deðil (Talmud – Temura 30b; Talmud
– Behorot 15a-b; Raþi).
Geyik ve ceylan [eti] gibi – Bu iki hayvan
yabani Kaþer türlerdir (bkz. 14:5) ve etleri
yenebilmesine raðmen korban olarak kullanýlmazlar (bkz. Vayikra 1:2). Bu sýnýftaki hayvanlarý
ilgilendiren bazý kurallar, korban olmaya uygun
çiftlik hayvaný türleri için geçerli olan kurallardan farklýdýr. Örneðin sýðýr ve davarýn behorlarý
kutsal olmasýna raðmen (15:19) yabani Kaþer
hayvanlarýn behorlarý öyle deðildir. Çiftlik hayvanlarý kesildiðinde sað kol, alt çene ve iþkembenin Koenler’e verilmesi gerekmesine raðmen
yabani Kaþer hayvanlar için böyle bir gereklilik
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(Ýbn Ezra). Yine hem Maaser Þeni hem de Behorkorbanýnýn eti Yeruþalayim sýnýrlarý içinde
yenirken, bu pasuktan türeyen Hatat ve Aþamkorbanlarýnýn etleri ise sadece Bet-Amikdaþ sýnýrlarý içinde yenebilir.
Genel vaatlerini – Yani “nederlerini”. Pasuðun bu
bölümüne indirgendiðinde, ifade “taahhüt edeceðin tüm genel vaatlerini … yiyemezsin” demektedir. Baþka bir deyiþle “sadece bazýlarýný yiyebilirsin. Taahhüt ettiðin genel vaatlerin içinde
hiçbir þekilde yiyemeyeceðin bir korban türü var”.
Neder olarak baðýþlanabilecek korbanlar Ola ve
Þelamim-korbanlarýdýr. Yenemeyecek olan Olakorbanýdýr (Talmud – Makot 17a). Bu korbanýn eti
ne kan iþlemlerinden önce, ne de sonra, ne BetAmikdaþ sýnýrlarý içinde ne de dýþýnda yenebilir.
Bu, etinde kimsenin pay sahibi olmadýðý türde bir
korban olduðu için, genel olarak insanlarýn eriþimi
dýþýndaki tüm kutsal nitelikli þeyleri de simgeler.
Böylece kutsal nitelikli bir þeyi yetkisiz kullanma
yasaðý da bu ifadeye dâhildir (Sefer Ahinuh).
Belirli baðýþlarýný – Yani “nedavalarýný”. Talmud
burada Þelamim ve Toda-korbanlarýnýn etini
Mizbeah’taki kan iþlemleri tamamlanmadan önce
yemenin yasaklandýðýný öðretir (Sifre; Talmud –
Makot 17a).
Elinin baðýþýný – Bikurim (bkz. p. 6 açk.).
Kendi þehirlerinde yiyemezsin – Rabi Yeoþua
ben Korha bunu þöyle açýklar: “Yeme kabiliyetine
sahipsin; ama buna yetkin yok” (Sifre 72; Raþi).
Onkelos’un çevirisinde olduðu gibi: “… yeme
yetkin yok”. Pasuk basitçe “yeme” diye emir verebilirdi; ama özellikle böyle bir ifadeyi tercih
etmiþtir, çünkü burada sayýlanlarýn hepsi, fiziksel
olarak yenmesi elbette mümkün olan ama
kanunun bunu yasakladýðý kutsal nitelikli yiyeceklerdir ve Tora burada söz konusu yasaklarýn
ihlal edilmemesi uyarýsýnda bulunmaktadýr:
“Ýstersen bunlarý yasaða uymadan yiyebilecek
kabiliyete sahipsin; ama bil ki Tanrý buna izin
vermiyor” (Hirsch).
Daha önce p. 7, korban etlerinin sadece Tanrý’nýn

seçeceði yerde yenebileceði açýkça söylenmiþ, p.
12’de de bu “neþeleneceksin” sözcüðüyle ima da
edilmiþtir. Ancak her ikisi de “yap” þeklindeki
emir sýnýfýndadýr. Tora burada “yiyemezsin” diyerek, bu konuda bir de “yapma” þeklinde emir
katmýþtýr (Raþi; Maskil Ledavid). Böylece korban
etini Yeruþalayim dýþýnda yiyen kiþi hem “yap”
hem de “yapma” þeklindeki emirleri ihlal etmiþ
olur. Benzer bir örnek için bkz. p. 13 açk.
Bu kural dâhilinde, [tam karþýlýðý “kapýlarýnda”
olan] “þehirlerinde” sözcüðü, bahsedilen yiyeceðin
kutsiyet düzeyine göre ya Bet-Amikdaþ’ýn ya da
Yeruþalayim’in dýþýndaki yerleri tanýmlar. Pasukta
sayýlanlar içinde düþük kutsiyete sahip olanlar,
yani [Koenler tarafýndan yenen] Behor-korbaný,
[hem Koenler’in hem de korban sahibinin pay
sahibi olduðu] Toda ve Þelamim-korbanlarý sadece
Yeruþalayim surlarý içinde yenebilir. Yüksek kutsiyete sahip Hatat ve Aþam-korbanlarýnýn etlerini
ise Koenler sadece Bet-Amikdaþ’ýn avlusu içinde
yiyebilirler.
Bu pasukta 613 emirden tam 8 tanesi yer almaktadýr: [1] Tahýldan ayrýlan Maaser Þeni’yi
Yeruþalayim dýþýnda yemek yasaktýr. Mitsvat Lo
Taase No. 253. [2] Þýradan ayrýlan Maaser Þeni’yi
Yeruþalayim dýþýnda yemek yasaktýr. Mitsvat Lo
Taase No. 254. [3] Zeytinyaðýndan ayrýlan
Maaser Þeni’yi Yeruþalayim dýþýnda yemek yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 255. [4] Koenler’in,
bedensel kusuru olmayan behor bir sýðýr ya da
davar yavrusunu Yeruþalayim dýþýnda yemeleri
yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 256. Bu emir
dâhilinde, böyle bir hayvaný Koen olmayanlarýn
Yeruþalayim’de bile yemeleri yasaktýr. [5] Üst
düzeyde kutsal korban etlerini Bet-Amikdaþ’ýn
avlusu dýþýnda yemek yasaktýr. Mitsvat Lo Taase
No. 257. Bahsedilenler Hatat ve Aþam-korbanlarýnda Koenler’in payý olan etlerdir. Koenler’in
bu eti yemesi, bu korbanlarýn saðladýðý onarýmýn
bir parçasýdýr. Dolayýsýyla yasak özellikle Koenler’i
ilgilendirir. Ama elbette Koen olmayan bir kiþinin
bu eti yemesi de ayrý bir yasaktýr. [6] Ola-korbanýnýn etinin herhangi bir þekilde, herhangi bir
yerde ve herhangi biri tarafýndan yenmesi yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 258. [7] Düþük kutsiyete
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Ancak kaný yemeyin; onu su gibi topraðýn üstüne dök.
Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn maaserini, sýðýrýnýn ve davarýnýn behorlarýný, taahhüt
edeceðin tüm genel vaatlerini, belirli baðýþlarýný ve elinin baðýþýný [ise] kendi þehirlerinde
yiyemezsin.
17

16. Ancak kaný yemeyin – Bkz. Vayikra 7:26 ve
aþaðýda p. 23-24, 15:23.
Tora daha önce kan yeme yasaðýnýn sebebini þu
sözlerle tanýmlamýþtý: “Zira bir bedenin caný, kana
baðlýdýr ve Ben, [kaný] size Mizbeah üzerinde canýnýz
için onarým saðlayabilmeniz amacýyla verdim; çünkü
can için onarým saðlayan, kandýr” (Vayikra 17:11).
Bu sözlerden, sanki yasaðýn sadece korban olmaya
ve dolayýsýyla kanýnýn Mizbeah’taki iþlemlerde
kullanýlmasýna uygun hayvanlarýn kaný için
geçerli olduðu sonucu çýkarýlabilirdi. Bu durumda, içinde bulunduðumuz pasuklarýn konusu olan
“kusuru nedeniyle korban olma uygunluðunu
kaybetmiþ” hayvanlarýn kanýnýn yenebileceði
düþünülebilirdi. Tora buradaki vurgulu “Rak –
Ancak” sözcüðü kullanarak bu düþüncenin doðru
olmadýðýnýn altýný çizmektedir: “Bu hayvanlar
korban olmaya uygunluklarýný yitirmiþ olmalarýna
raðmen, onlarýn da kanýný yemek yasaktýr” (Raþi;
krþ. Gur Arye; Levuþ Aora).
Su gibi topraðýn üstüne dök – Vayikra 17:13’te,
Kaþer kuþlar ve yabani Kaþer hayvanlar Þehita ile
kesildikten sonra kanlarýnýn toprakla örtülmesi
gerektiðini okumuþtuk. Bu pasuklarda Pesule
Amukdaþin, yabani Kaþer hayvan türleri olan
geyik ve ceylan ile mukayese edildiði için, onlar
gibi Pesule Amukdaþin’in kanlarýnýn da Þehita sonrasýnda
toprakla
örtülmesi
gerektiðini
düþünebilirdik. Tora bunun öyle olmadýðýný
belirtmek için kanýnýn “toprak üstüne döküleceðini” söylemektedir. Yani sýðýr ya da davar
cinsindeki bu hayvanlar biyolojik konumlarýný
korurlar ve kanlarý topraðýn “üstünde” kalacak
þekilde býrakýlabilir ve örtülmesi gerekmez (Sifre
71; Talmud – Hulin 84a; Raþi; Mizrahi; Sifte
Hahamim). Ralbag’a göre ise bu hareket, bu kesimin korban amaçlý yapýlmadýðýný vurgular; zira
bir korbanda Mizbeah’taki kan iþlemlerinden
sonra kalan kan Mizbeah’ýn kaidesine dökülür ve
topraða atýlmaz. Krþ. p. 27.
Ýfadenin bir imasý daha vardýr. Bir yiyeceðin tuma
kapabilecek konuma gelmesi için öncelikle suyla
ya da diðer altý sývý türünden biriyle ýslanmýþ
olmasý gerekir (bkz. Vayikra 11:34 ve 11:38 açk.).
Tora bu kuralýn baðlamýnda sadece “sudan” bahsetmiþ, diðer sývýlarý ise “içilebilen herhangi bir içecek” þeklinde genel bir ifadeyle tanýmlamýþtýr
(Vayikra 11:34). Oysa kan içilmez. Ýþte buradaki

pasuk kan hakkýnda “su gibi” diyerek kaný da o
kurala katmaktadýr (krþ. Talmud – Hulin 35b).
Yani týpký su gibi, kan da, bir yiyeceðin üzerine
deðdiði andan itibaren o yiyeceði tuma kapmaya
elveriþli hale getirir (Sifre 71; Talmud – Hulin 33a;
Raþi). Ancak bu, pasukta belirtildiði þekilde korbana ait olmayan kan için geçerlidir. Korbana ait
kan bir yiyeceðe deðerse onu tuma kapmaya
elveriþli hale getirmez (Talmud – Pesahim 22b).
17-19. Sadece Yeruþalayim’de Yenebilen
Kutsal Yiyecekler. Bu pasuklarda Tora, kutsal
nitelikleri nedeniyle sadece Yeruþalayim’de [ya da
Miþkan döneminde Þilo’da] yenebilen bazý yiyecekleri listelemektedir.
17. Yaðýnýn – Zeytinyaðýnýn.
Maaserlerini – Pasuk bu paylarýn Yeruþalayim
dýþýnda yenmesini yasakladýðýna göre burada
Maaser Þeni’den bahsedilmektedir (bkz. 14:2227); zira ürün sahibinin ayýrmasý gerekenler
içinde kendisinin yiyebileceði tek pay Maaser
Þeni’dir. Bu pay kutsaldýr ve Yeruþalayim’e getirilip orada tüketilmelidir.
Sýðýrýnýn ve davarýnýn behorlarýný – Bkz. p. 6
açk. Behor hayvanlar Koenler’e verilir, onlar da
bu hayvanlarýn korban olarak gereken iþlemlerini
yaparlar ve ardýndan etler onlara ait olur.
Dolayýsýyla burada Tora, bu eti yeme hakkýna
sahip olan kiþilere, yani Koenler’e uyarýda bulunmaktadýr. Onlar da bu etleri sadece Tanrý’nýn
Huzuru’nda, yani Yeruþalayim þehrinin surlarý
içinde yiyebilirler (Raþi; Gur Arye; krþ. Talmud –
Makot 17a). Koen olmayanlar ise bu hayvanlarý
baþka yerlerde bile yiyemezler.
Bu pasukta açýkça belirtilmemesine raðmen,
Sözlü Tora’ya göre, Hatat ve Aþam-korbanlarýnýn
etleriyle ilgili kýsýtlama da bu pasuktan türer. Bu
korbanlarýn etleri üst düzeyde kutsaldýr ve
Koenler tarafýndan sadece Bet-Amikdaþ sýnýrlarý
içinde yenebilir.
Pasuk açýk olarak belirli bir gruba hitap etmekte
deðildir. Sayýlan her maddede, o maddenin
ilgilendirdiði kiþilere ve o maddenin ilgilendirdiði
kýsýtlamayý kastederek seslenmektedir. Örneðin
Maaser Þeni’de ürünün sahibine hitap ederken,
Hatat, Aþam ve Behor-korbanýyla ilgili yasakta ise
o yasaðýn muhatabý olan Koenler’i uyarmaktadýr
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Buradaki ifadenin tam karþýlýðý “topraðýnýn
üzerindeki tüm günlerinde” þeklindedir. Buradaki
“tüm günler”, Erets-Yisrael’de yaþandýðý sürece
Leviler’e yönelik yükümlülüðün aralýksýz olarak
sürdüðüne iþaret eder (Raþbam). Bu nedenle,
tarým iþlemlerinin durdurulduðu Þemita ve Yovel
yýllarýnda bile Leviler kollanmalýdýr (Sifre).
Öte yandan ifade eðitsel bir bakýþla, “Levi’yi terk
etme[diðin sürece] tüm günlerinde topraðýnýn
üzerinde [olacaksýn]” þeklinde de anlaþýlabilir.
Bene-Yisrael Ülke’ye yerleþip, belirli bir noktada
yoðun halde yaþamak yerine Erets-Yisrael’in farklý yerlerine daðýldýklarýnda Leviler de onlarýn
arasýnda tüm Ülke’ye daðýlmýþ þekilde yaþayacaklardý. Leviler’in temel görevleri Bet-Amikdaþ’ta
olmasýna raðmen, halk içinde yayýlarak Tora
öðrenimini de saðlama alacaklardýr. Bu açýdan
Leviler bir bakýma, Bene-Yisrael için, BetAmikdaþ’ýn oluþturduðu merkezden, kalpten,
çýkarak halkýn tümüne hayat veren bir dolaþým
sisteminin parçalarý gibidirler. Tora onlar
sayesinde halkýn her kesimine yayýlacaktýr.
Böylece halkýn kalbi ve beyni ile diðer organlarý
arasýndaki manevi bað onlarýn aracýlýðýyla
korunacaktýr. Leviler halk içinde Bet-Amikdaþ’ýn
temsilcileridir. Öte yandan, temel geçim kaynaðý
ve meþgalesi tarým olan bir ulusta, Leviler gibi
doðrudan dünyevi olmayan bir uðraþa sahip kiþilerin hoþ karþýlanmamasý, birer parazit olarak
görülüp aþaðýlanmasý, böylece Leviler’in aldýklarý
hayati görevin gerektiði gibi takdir edilmemesi
tehlikesi vardýr. Bu nedenle Tora bir yandan
“topraðýnýn üzerinde olduðun sürece Levi’yi terk
etme” derken, ayný zamanda “Levi’yi terk
etmediðin sürece tüm günlerinde topraðýnýn
üzerinde olacaksýn” anlamýna gelebilecek bir
ifade kullanmýþtýr. Yahudiler’in topraklarýnýn
üzerindeki ömürlerinin uzunluðu Levi’yi ve genel
olarak Tora otoritelerini takdir düzeylerine de

baðlýdýr. Bene-Yisrael, Tora otoritelerinin kendi
manevi ve ahlaki geliþimleri üzerinde etkili
olmalarýnýn yolunu týkamamalý, aksine onlarý
desteklemelidirler. Bu geliþim olmadýðý takdirde
Ülke’deki varlýklarý da tehlikeye girecektir
(Hirsch).
Leviler’e söz konusu ayrýcalýðý tanýyan nokta,
onlarýn halkýn Tora öðretmenleri olmalarýdýr.
Dolayýsýyla onlarý maddi olarak destekleme
kuralý, Tora otoritelerini destekleme gerekliliðini
de kapsar. Tora otoritelerinin tüm uðraþlarý Tora
öðrenimi ve öðretimi olup baþka bir gelir kaynaklarý olmadýðý ve halk içinde Tora’nýn yayýlmasý, dolayýsýyla da halkýn geleceði onlarýn Tora
öðrenip öðretmelerine baðlý olduðu için, Tora
uzmanlarýný maddi olarak destekleme görevi
halkýn geri kalanýna düþer. Tora öðrenimi ve
öðretimi Tora uzmanlarýnýn mesleðidir ve onlarýn
geçimlerini bu þekilde karþýlamak halkýn geri
kalaný tarafýndan ters deðil, aksine sevgiyle ve
hevesle kabul edilmesi gereken bir görevdir. Bu
açýdan bir Haham’ýn, herhangi bir öðretmen ya
da doktordan farklý deðerlendirilmesi için hiçbir
neden yoktur.
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Bunlarý sadece Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, [yani] Tanrýn Aþem’in seçeceði yerde
yiyeceksin – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen ile þehrindeki Levi – ve Tanrýn Aþem’in
Huzuru’nda tüm giriþimlerin[in meyveleri] ile neþeleneceksin.
19
Dikkatli ol! Topraðýnýn üzerinde olduðun sürece Levi’yi sakýn terk etme.
sahip korbanlarýn etini, Mizbeah’taki kan iþlemleri
tamamlanmadan önce yemek yasaktýr. Mitsvat Lo
Taase No. 259. Kastedilenler, Toda ve Þelamimkorbanlarýdýr. [8] Bikurim olarak getirilen meyveler Azara’ya yerleþtirilmeden önce Koenler’in
onlarý yemesi yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 260
(Sefer Ahinuh; krþ. 26:4 açk.).
18. Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda – “Kastedilen
kutsal yiyeceðin niteliðine baðlý olarak
Yeruþalayim þehrinin surlarýnýn (Sifre 72; Raþi) ya
da Bet-Amikdaþ sýnýrlarýnýn içinde (bkz. ö.p. açk.).”
Pasuk “Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda… yiyeceksin”
sözleriyle, insanýn bunlarý yediði sýrada Tanrý’nýn
karþýsýnda olduðunu göz önünde bulundurmasý
gerektiðini vurgulamaktadýr. Bu, herhangi bir
yemeði yeme konusunda da geçerlidir. Ýnsan yiyeceðini temel içgüdülerini tatmin etmek için deðil,
Tanrý’nýn Onuru’na, yani Tanrý’nýn emirlerini
daha iyi bir þekilde yerine getirebilmek için
gereken gücü toplama niyetiyle yemelidir. Bu
doðrultuda gereðinden fazla oburluktan kaçýnmak büyük önem taþýr. Erdemli insanlar kendilerini yeme içmeye kaptýrmaz, Esav’ýn kurtlar gibi
aç tavrýndan (bkz. Bereþit 25:30) uzak durur.
Kral Þelomo’nun belirttiði gibi: “Tsadik, canýný
doyurmak için yer; ama kötülerin karný [daima]
eksiklik duyar” (Miþle 13:25) (Meam Loez).
Þehrindeki Levi – Önceki pasukta, Yeruþalayim
sýnýrlarý içinde yenmesi gereken kutsal yiyeceklerin listesi verilmiþti. Ancak orada Leviler’e ait
bir paydan bahis yoktur. Oysa burada, Leviler’in
de Yeruþalayim’de bir þeyler yiyeceði söylenmektedir. Bu, halkýn, Leviler’in refahýyla yakýndan
ilgilenmekle, onlarýn da yiyip neþelenecekleri bir
yiyecekleri olmasýný temin etmekle yükümlü
olduðunu öðretir (Maskil Ledavid). Bu doðrultuda
Tora bir talimat vermektedir: “Eðer Levi’ye
normalde vermen gereken Maaser Riþon’un yoksa
[yani baþka Leviler’e daðýtmýþ olduðun için
tükenmiþse,] en azýndan ona [fakirlere verilen]
Ma’sar Ani (bkz. 14:28-29 ve 26:12) payýndan bir
þeyler vermelisin. O da yoksa kendi yapacaðýn
Þelamim-korbanýnýn etini yediðin ziyafete onu da
davet etmelisin” (Sifre 74; Raþi).

19. Dikkatli ol! … Sakýn – Bu ifade “yapma”
þeklinde bir emri belirtir. Önceki pasukta
Leviler’in ihtiyaçlarýný karþýlama emri verilmiþ
olmasýna raðmen bu “yap” þeklindeki bir emirdir.
Þimdi Tora bunu “yapma” þeklindeki bir emirle
güçlendirmektedir. Böylece Leviler’e gereken
ihtimamý göstermeyen, haklarý olan paylarýný
onlardan esirgeme suretiyle onlarý yüz üstü
býrakan kiþiler hem “yap” hem de “yapma” þeklindeki emirleri ihlalden sorumlu hale gelir (Sifre
74; Raþi; Mizrahi; Gur Arye; Sifte Hahamim). Krþ.
p. 13 açk. Bu ifade Tora’nýn 613 emrine dâhildir.
Mitsvat Lo Taase No. 261 (Sefer Ahinuh).
Pasuk ailenin fertlerinin yanýnda Levi’yi de
saymýþtýr. Levi ailenin bir ferdi olmadýðý için aile
reisinin onu görmezden gelme eðiliminde olmasý
ya da “onu da komþum davet ediversin” düþüncesine kapýlmasý mümkündür. Tora bu nedenle
konuyu önemle vurgulamaktadýr (Daat Mikra).
Ortada sahip çýkýlmasý gereken bir konu ya da
kiþi varsa, bunu baþkalarýndan beklemek konuyu
sürüncemeye ve çözümsüzlüðe sürükler. Tora bu
örnekle bir ders de vermektedir. “Böyle durumlarda adýmý baþkasýnýn atmasýný bekleme; sen birinci derecede sorumlusun ve sorumluluðundan
kaçmamalýsýn.”
Topraðýnýn üzerinde olduðun sürece – Leviler’i
kollama gerekliliði sadece Erets-Yisrael içinde
geçerlidir. Sürgüne çýkýldýktan sonra ise Leviler’e
ihtimam göstermek, diðer herhangi bir fakiri kollama emrine dâhildir [ve týpký herhangi bir
Yahudi gibi, eðer maddi açýdan muhtaç deðilse,
Diaspora’da bir Levi’ye yardým etme yükümlülüðü yoktur] (Sifre 74; Raþi). Erets-Yisrael’de
Leviler’e yardýmcý olma gerekliliði, bu kabilenin
Ülke’de payý olmamasýnýn (Daat Zekenim) ya da
Bet-Amikdaþ’taki özel görevlerinin (Maskil
Ledavid) bir sonucudur. Ama sürgünde bu açýlardan herkes ayný konumda olduðu için, ihtiyaç
sahibi bir Levi, onu diðer herhangi bir fakire göre
öncelikli kýlan bir konumda deðildir (Rabenu
Behaye; Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).
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olduðu bir þey deðil, aksine olumlu bulduðu bir
eylem olduðuna iþaret etmektir. Tora, insanýn
fiziksel yiyecekten zevk almasýna “niyetlenmiþtir”
– bu zevk, temel yiyecek ihtiyacýnýn ötesinde bile
olsa Tora buna kötü gözle bakmakta deðildir. Tek
þart yiyen kiþinin Tora tarafýndan verilen sýnýrlamalara riayet etmesidir. Zira Tanrý’nýn, insana
sýðýr ve davar verirken amaçladýðý hedeflerden
biri de kiþinin caný çektiði zaman et yiyebilmesidir (Hirsch).
Sana emretmiþ olduðum þekilde kesip –
Talmud’da, buradaki “kesip yiyebileceksin”
ifadesinin tam olarak neyi kastettiði konusunda
Rabi Akiva ile Rabi Yiþmael arasýnda bir görüþ
ayrýlýðý vardýr. Bu kýsýmdaki açýklamalarýmýz daha
çok Rabi Yiþmael’in görüþünü takip etmektedir.
Her iki görüþ hakkýndaki bilgiler için bkz. Vayikra
17:1-9 açk.
œ Þehita.
Moþe burada daha önce hayvan kesim kurallarýný
halka öðrettiðini söylemekte olmasýna raðmen,
Yazýlý Tora’nýn hiçbir yerinde bu konuda talimat
yoktur. Bu, söz konusu kurallarýn sözlü olarak
öðretildiðini açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr.
Dolayýsýyla bu sözler, Yazýlý Tora’ya eþlik eden bir
Sözlü Tora’nýn da var olduðunu, “olmasý gerektiðini” bariz olarak göstermektedir. Þehita kurallarý Moþe’ye Sinay’da sözlü olarak verilmiþ, o da
bunu halka sözlü olarak iletmiþtir (Sifre 75;
Talmud – Hulin 28a; Raþi).
Ýster evcil ister yabani olsun, Kaþer olan dört
ayaklý hayvanlarý ve kuþlarý yemeden önce
gereken usule göre kesmek, yani Þehita, Tora’nýn
613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No. 190.
Yabani hayvanlardan burada bahsedilmemesine
karþýn, bu p. 15’ten öðrenilmektedir (bkz. p. 15
açk., Geyik ve ceylan [eti] gibi k.b.). Kuþlardan da
burada bahsedilmemesine karþýn kuþlarla diðer
hayvanlar Vayikra 11:46’da birlikte anýlmakta,
birbirleriyle ilgili kuralýn ayný olduðu söylenmektedir. Diðer hayvanlar, örneðin Kaþer balýk ve

çekirge türleri için Þehita gerekli deðildir (bkz.
Bamidbar 11:22 açk.; bkz. Yeþayau 33:4; bkz.
Vayikra 11:21 açk.) (Sefer Ahinuh).
Her ne kadar pasuk Þehita’nýn nasýl yapýlmasý
gerektiðini açýkça söylemiyorsa da, bu pasukta bir
ipucu yer almaktadýr. “Keseceksin” (“kesip”)
sözcüðünün Ýbranice karþýlýðý Vezavahta’dýr. Bu
sözcük “Mimakom Þezav, Hateu – [Kanýn, güçlü
bir þekilde] Aktýðý Yerden Ayýr [=Kes] Onu” ifadesiyle açýklanýr. Baþka bir deyiþle hayvan, kanýnýn
en güçlü þekilde aktýðý yeri olan boynundan
kesilerek öldürülmelidir. Baþka türlü öldürülen
[ya da ölen] hayvaný yemek yasaktýr (Talmud –
Hulin 27a; Raþi o.a.). Þehita kuralýna göre [yemek
ve soluk borularýna Simanim adý verilir ve] dört
ayaklý hayvanlarda Simanim’in ikisinin çoðunluðu, kuþlarda ise Simanim’den birinin çoðunluðu
kesilmelidir (Sifre 75; Talmud – Hulin 28a; Raþi).
Ýbranice’de Þehita’nýn anlamý budur [ve dolayýsýyla buradaki “sana emretmiþ olduðum þekilde” ifadesi, {Þehita ile öldürülmeleri gerektiði daha önce
söylenmiþ olan (Vayikra 1:5)} “korbanlar hakkýnda emretmiþ olduðum þekilde” anlamýna da
gelebilir] (Ramban; Rabenu Behaye).
Baal Aturim pasukta bu kural hakkýnda da ima
olduðunu belirtir; zira “Kaaþer Tsivitiha – Sana
Emretmiþ Olduðum Þekilde” sözlerinin Gematriya
deðeri, “Rov Ehad Baof VeRov Þenayim
Babeema – Kuþta [Simanim’den] Birinin Çoðunluðu ve [Dört Ayaklý] Hayvanda [Simanim’den]
Ýkisinin Çoðunluðu” ifadesinin Gematriya
deðeriyle eþittir. Ayrýca Aþer sözcüðü Alef-Þin-Reþ
harfleriyle yazýlýr – ki bu harfler “Ehad – Bir”,
“Þenayim – Ýki” ve “Rov – Çoðunluk” kelimelerinin baþ harfleridir – ve pasuktaki KaAþer
sözcüðü “Aþer’e Göre” anlamýna gelebildiði için
Kaaþer Tsivitiha ifadesi, “Sana emrettiðim ve Aþer
[sözcüðünün harfleriyle ima edilen kurala] göre”
þeklinde anlaþýlabilir (Daat Zekenim).
Þehita’nýn çeþitli þartlarý vardýr: [1] Hayvan, eðer
kuþsa bir, dört ayaklý hayvansa iki Simanim’in
çoðunluðu kesilecek þekilde boðazýnýn geniþliðine
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[39. Korbanlara Ait Olmayan Et]
20

Tanrýn Aþem, sana konuþtuðu þekilde sýnýrlarýný geniþleteceði zaman, “Et yiyeyim”
diyeceksindir; zira canýn et yemeyi çekecektir. [Böyle zamanlarda] Canýnýn çektiði þekilde
et yiyebileceksin.
21
Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði yer senden uzak olacaðý için,
Tanrý’nýn sana verdiði sýðýrýndan ve davarýndan [hayvanlarý], canýnýn çektiði gibi, sana
emretmiþ olduðum þekilde [diðer] þehirlerinde [de] kesip yiyebileceksin.
20-25. Besar Taava – “Arzu Eti”. Bu kýsýmda
korbanlarla hiç ilgisi olmayýp sýrf insanýn et yeme
arzusunu giderme amacýyla yapýlan hayvan kesimi ele alýnmaktadýr.
20. Sýnýrlarýný geniþleteceði zaman – Bkz.
Þemot 34:24. Ýlk bakýþta bu ifadenin Bet-Amikdaþ
dýþýnda hayvan kesimi yapma ihtiyacýnýn sebebini verdiði düþünülebilir. Nitekim Raþbam bu
görüþtedir. Ancak sýradaki pasuk uzaklýk etkenini zaten açýk olarak belirtmektedir. Dolayýsýyla
buradaki “sýnýr geniþliði” ifadesinin baþka bir
amaca da hizmet ediyor olmasý akla yakýndýr
(Mizrahi; Sifte Hahamim). Hahamlarýmýz bunu
þöyle açýklarlar: “Tora burada doðru davranýþ
dersi vermiþtir. Kiþi [bir lüks olan] et yeme
arzusuna, sadece ekonomik geniþlik ve refah
durumunda kapýlmalýdýr” (Talmud – Hulin 84a;
Raþi). Bu da genel bir nasihattir. Kiþi, maddi
gücünün eriþemeyeceði lükslerin peþinde olmamalýdýr. Fakir bir kiþi, et yeme lüksünü Þabat
günüyle sýnýrlamalýdýr (Meam Loez). Ama gücü
buna da yetmiyorsa, baþkasýna muhtaç olmaktansa Þabat günü de normal bir günde yediklerini
yemeyi tercih etmelidir (bkz. 15:11 açk., Sonuç k.b.).
“Et yiyeyim” – “Ta Bet-Amikdaþ’a kadar gitmeme
gerek olmadan et yiyebileyim” (Sforno).
Zira canýn et yemeyi çekecektir – Ýbn Ezra’ya
göre “zira” þeklinde çevirdiðimiz Ki sözcüðünün
buradaki anlamý “eðer” þeklindedir: “Eðer canýn et
yemeyi çekerse, ‘et yesem’ diyeceksindir.”
Canýnýn çektiði þekilde – Ya da “canýn her nasýl
çekerse”. Erets-Yisrael’e girildikten sonra durum
böyle olacaktýr. Ama çöldeyken et yemenin tek
yolu hayvaný Þelamim-korbaný olarak getirmek ve
iþlemlerin ardýndan paya düþen eti almaktý (Sifre
75; Talmud – Hulin 16b; Raþi; Rabenu Behaye).
Et yiyebileceksin – Önceki ifadelerden burada
etten bahsedildiði açýktýr. Ama Tora buna raðmen “et” sözcüðünü bir kez daha vurgulamaktadýr: “Et yiyebileceksin; ama herhangi bir kutsiyete sahip olmamasýna raðmen bu hayvanlara
ait helev ve kaný yemen yine de yasaktýr” (Sforno).

21. Seçeceði yer senden uzak olacaðý için –
“Þimdi bir sorun yok; Miþkan zaten nereye gidersek bizimle geliyor. Ama Erets-Yisrael’e yerleþtikten sonra canýn her et çektiðinde Þelamim-korbaný yapmak üzere Bet-Amikdaþ’a kadar gelmen
büyük külfet olacak. Bu nedenle hayvanlarý
bulunduðun yerde de kesebileceksin” (Raþi).
Yine de burada sözü edilen serbestînin tek sebebinin uzaklýk faktörü olduðunu söylemek güçtür.
Zira öyle olsaydý bu serbestî Yeruþalayim sakinleri
için geçerli olmazdý; oysa Yeruþalayim sakinleri
bile sýrf et yemek ihtiyaçlarý için Þelamim-korbaný
getirmek zorunda deðildir. Dolayýsýyla buradaki
ifadeyi halkýn geneline yönelik bir hitap olarak
görmek gerekir. Þöyle demektedir Tora: “Tanrý
sýnýrlarýnýzý geniþleteceði ve herkesin Miþkan’ýn
yakýnýnda yaþadýðý çöl döneminden farklý olarak
her isteyenin istediði zaman Bet-Amikdaþ’a gelemeyeceði bir dönem geldiðinde, kutsal nitelikli
olmayan et yeme amacýyla herhangi bir yerde
kesim yapmak hepiniz için serbest olacak”
(Ramban).
Alternatif bakýþla, sýnýrlarýn geniþleyeceði zamanla ilgili olarak “uzak” sözcüðü “Bet-Amikdaþ sýnýrlarýnýn dýþýný” tanýmlar þekilde deðerlendirilebilir.
Nitekim Talmud bu bakýþý bir kuralý öðretmek
için kullanmaktadýr: Kurala göre kutsal amaçlý
olmayan kesimler Bet-Amikdaþ sýnýrlarý içinde
yapýlamaz; yapýlýrsa o eti yemek yasaktýr.
Pasuktaki ifade bu kuralý ima etmektedir: “Kutsal
amaçlý olmayan kesimi uzakta [=Bet-Amikdaþ’ýn
dýþýnda] olduðun sürece yapabilirsin; ama yakýnda [=Bet-Amikdaþ’ýn avlusunda] yapamazsýn [ve
yaparsan o eti yemen yasaktýr]” (Talmud –
Kiduþin 57b).
Tanrý’nýn sana verdiði – Bunun devamýnda
“sýðýrýndan ve davarýndan” sözcükleri ikinci tekil
þahýs iyelik eki içerdiðine göre, “Tanrý’nýn sana
verdiði” ifadesi gereksiz durmaktadýr. Ama bu
ifade iki farklý þekilde anlaþýlabilir. Öncelikle kiþi
elindeki tüm mal varlýðýnýn Tanrý’nýn ona vermiþ
olduðu bir hediye olduðunu bilmelidir. Diðer
olasýlýða göre bu ifadenin amacý, bir hayvan kesip
etini yemenin Tanrý’nýn istemeden izin vermiþ
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23. Kaný yememe konusunda kuvvetli
olmalýsýn – Bu ifade iki farklý þekilde açýklanabilir: [1] Rabi Yeuda’ya göre, o dönemde insanlar arasýnda kan yemek çok yaygýn olduðu için
burada özellikle “kuvvetli olmalýsýn” denmektedir. [2] Rabi Þimon ben Azay ise þöyle der: Kan
insan için en itici þeylerden biridir ve kimse onu
yemeye can atmaz. Dolayýsýyla insanlar kana
karþý zaten bir istek duymadýklarý için, ondan
uzak durmak hiç zor deðildir. Ama Tora buna raðmen “kuvvetli olmalýsýn” diyerek, insanlarýn
mitsvalarý uygulama konusunda ne kadar güçlü
ve kararlý olmasý gerektiðini öðretmeyi amaçlamaktadýr. Uyulmasý kolay bir yasak olan kan
yememe konusunda bile Tora bu uyarýda bulunuyorsa, kiþinin kendisini, diðer tüm mitsvalar
için de þüphesiz eðitmesi ve güçlendirmesi gerekir
(Sifre 76; Raþi).
Ýkinci açýklama eðitsel bir bakýþý yansýtmaktadýr.
Ýlk açýklama ise o dönemde yaygýn olan kan yeme
uygulamasýný vurgulamaktadýr. Anlaþýldýðý kadarýyla kan yemek gerçekten itici olmasýna raðmen,
o dönemde büyücülük ve cinlerle iletiþim kurma
gibi amaçlarla yine de yaygýn bir þekilde yapýlan
bir uygulamaydý (bkz. Vayikra 17:10 açk.). BeneYisrael de büyünün baþ merkezi olan Mýsýr’da
yaþamýþ olduklarý için bu uygulamalarý görmüþlerdi, hatta belki de bunlarý aktif olarak
yapanlar vardý. Dolayýsýyla kan yemeyi çekici
kýlan bir nokta söz konusuydu (Sforno). Oysa
büyünün ve cinlerden medet ummanýn Tora’nýn
temellerine tamamen aykýrý davranýþlar olduðu
açýkça belirtilmiþtir.
Tora kan yeme yasaðýný Tora’da daha önce de
vermiþti (Vayikra 3:17, 7:26 ve 17:12-14; ayrýca
yukarýda p. 15). Buradaki tekrarýn bir nedeni,
Bet-Amikdaþ’tan uzakta da hayvan kesiminin
serbest býrakýlmasýdýr. Kesilen hayvanlarýn kanýnýn
toprakla örtülmesi gerekmediði de söylendiðinden (s.p.), insanlar bu durumlarda kan
Mizbeah’ta kullanýlmadýðý için onu yemenin
yasak olmadýðýný düþünebilirlerdi. Tora bu
nedenle yasaðý bir kez daha açýkça vurgulama
gereði görmüþtür (Ramban). Kýsacasý kan yeme
yasaðý sadece Mizbeah’taki kan iþlemlerine baðlý
bir þey deðildir. Temel sebep, kanýn, insanýn
yaþam gücünü içermesidir: “Kan, candýr ve caný
etle birlikte yememelisin.”

Her durumda Tora’nýn burada “kuvvetli olmalýsýn”
demesi, bu yasaðýn ne kadar önemli olduðuna
iþaret eder. Ýnsanýn hayvana ait kaný yemesi
Tora’nýn ondan beklediði manevi ve ahlaki
görevin yerine getirilmesini tehlikeye atar. Ýnsan
maneviyatý hedeflemelidir, oysa hayvanýn kaný,
hayvanýn canýný ve dolayýsýyla hayvansal yaþamý
içerdiðinden, insan bunu kendi benliðinin bir
parçasý haline getirmemelidir. Ýfade bu konuda da
uyarý içermektedir: “Kaný yememe konusunda
son derece dikkatli ol (Septuaginta) / arzularýný
kontrol altýnda tut (Targum Yonatan); çünkü kan,
manevi doða ile baðlantýlýdýr ve et yediðinde,
hayvanýn manevi doðasýný da onunla birlikte
özümsememelisin” (The Living Torah). Ülke’de
tam olarak yerleþildikten sonra can çektiði
takdirde et yemeye izin verilmiþ ve buna dair
kurallarý yerine getirip getirmemek herkesin vicdanýna býrakýlmýþtýr. Bu nedenle, halkýn tekrar
putperestlerin boþ inançlarýna sapmamalarý için
Tora kan yeme yasaðý konusunda bir kez daha
uyarýda bulunmaktadýr (Hirsch).
Ýfade alternatif olarak “kan yememek için çok titiz
olmalýsýn” þeklinde de anlaþýlabilir. Kan et ve
organlarda emili halde bulunduðu için kiþi kararlýlýkla bu kaný çýkarmak için gayret göstermekle
yükümlüdür (Raþbam). Bir baþka alternatife
göre:
Kan, candýr – Yani “kan, canýn bedende varlýðýný
sürdürebilmesi için gereken fiziksel kuvveti ve
temeli saðladýðý için, canýn fiziksel temsilcisidir”
(Hirsch).
Caný etle birlikte yememelisin – Yani “kaný etle
birlikte yememelisin”. Aslýnda bu gereksiz bir
ifade gibi durmaktadýr. Öyle ya, eðer kaný tek
baþýna yemek yasaksa, baþka bir þeyle karýþýk
halde yemek de yasak olmalýdýr. Bu nedenle
Hahamlarýmýz bunun ek bir yasaða iþaret ettiðini
belirtirler: Ýfade “eti, içinde hâlâ can mevcutken
yememelisin” ya da “eti canla birlikte yememelisin”
þeklinde de anlaþýlabilir. Hangi durumda etin
yanýnda can da vardýr? Canlý bir hayvandan
kopan etin yenmesi durumunda (Talmud – Hulin
102b). Rabenu Behaye’nin ifadeyi açýkladýðý þekilde: “Caný halen kendisinde iken bir hayvandan kesilmiþ olan eti yeme”. Dolayýsýyla bu, “Ever
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Yalnýz [bazý noktalar haricinde], geyik ve ceylan nasýl yenirse [bu eti de] öyle yiyeceksiniz. Onu tame ve saf [kiþiler] birlikte yiyebilir.
23
Ancak kaný yememe konusunda kuvvetli olmalýsýn, çünkü kan, candýr. Caný etle birlikte yememelisin.
boðazlanmalýdýr. [2] Bu kesim, hayvanlarý ancak
ve ancak Þehita ile öldürüldükleri takdirde yiyebilen biri – yani bir Yahudi – tarafýndan yapýlmalýdýr. Tora Yahudi olmayanlarý et yemek için
Þehita yapmakla yükümlü kýlmadýðý için, bir
Yahudi’nin et yemesi için yapýlacak Þehita’yý da
bir Yahudi yapmalýdýr. [3] Kesici olarak taþýnabilir
bir alet kullanýlmalýdýr. Kaya ya da bir kamýþ gibi
topraða baðlý bir þey kullanýlamaz [ama topraða
baðlý deðilse, diðer þartlarý da yerine getirmesi
kaydýyla bunlar da kullanýlabilir]. [4] Kesim
sýrasýnda hiçbir aralýk ya da duraklama olmamalýdýr. Kesim býçaðýn gidip gelmesiyle aralýksýz
gerçekleþtirilmelidir. [5] Býçak hayvanýn boynuna bastýrýlmamalýdýr. [6] Üstü örtülð olmamalý,
kesim sýrasýnda kesilen yer görünür olmalýdýr. [7]
Alaha, hayvanýn boynunda kesim iþlemine uygun
olan belirli bir bölge belirlemiþtir. Kesim sýrasýnda
býçak bu bölgenin dýþýna hiç taþmamalýdýr. [8]
Hayvanýn boynunda en ufak bir yýrtýk yapmamalýdýr. Bu nedenle Þehita býçaklarý küt burunludur ve keskin aðzýnda da en basit bir pürüz bile
olmamalýdýr. Þohet bunun için her kesimden önce
týrnaðýyla ve kendi parmaðýnýn derisiyle, býçaðýn
keskin tarafýný üç açýdan kontrol etmelidir: saðdan, soldan ve tam üstten. Býçaðýn üst düzeyli
keskinliði, hayvanýn kesim sýrasýnda acý çekmemesini saðlar. Burada sayýlan kurallarýn her
birinin çok sayýda alt detayý vardýr. Bunlar ve
diðer ayrýntýlarýn hepsi, Moþe Rabenu’ya sözlü
olarak öðretilen ve Tora’nýn burada gönderme
yaptýðý kurallarý oluþturur. Kuralýn gerektirdiði
þekilde Þehita ile ölmemiþ bir hayvan Nevela (leþ)
sýnýfýndadýr ve onu yiyen bir kiþi hem buradaki
“keseceksin [=Þehita yapacaksýn]” emrini ihmal
hem de Nevela yeme yasaðýný (14:21) ihlal etmiþ
olur (Hirsch).
Pasuktaki “keseceksin” sözcüðü kesim iþleminin
bir insan tarafýndan bilinçli bir þekilde yapýlmasý
gerektiðine iþaret eder. Dolayýsýyla söz gelimi
Þehita býçaðý kazara hayvanýn boynuna düþüp onu
kesmiþse, bu, [þans eseri Þehita’nýn gerektirdiði
tüm noktalarýn mükemmel bir þekilde kesilmesini saðlamýþsa bile] geçerli bir kesim deðildir
(Talmud – Hulin 31a). Öte yandan, kesimi yapan
kiþinin özel bir niyet tutmasýna gerek yoktur.
Nitekim Tora, korban amaçlý kesimler için niyeti
þart koþmuþ olmasýna raðmen (bkz. Vayikra 19:5
açk.), kutsal nitelikli olmayan kesimler için böyle
bir þey söylememiþtir (a.k. 31b).

Bir Alaha otoritesi tarafýndan Þohet olarak belgeyle yetkilendirilmemiþ bir kimsenin kestiði hayvanýn eti kesin olarak yasaktýr. Bu yetkiyi alabilmesi için bir kiþinin her þeyden önce Tanrý
korkusuna sahip olmasý gerekir. Bu kiþi, Þehita’yý
ilgilendiren karmaþýk kurallar konusunda sýnavdan geçirilir. Þohet adayý, Þehita býçaðýný, üzerine
en ufak bir pürüz olmayacak þekilde bilemeyi
bildiðini kanýtlamalýdýr. Sýnavýn sonunda uzman
Haham, Þohet adayýnýn üç hayvaný gereken þartlara uygun þekilde kesmesine tanýk olur. Þohet bu
sýnavlarý geçtiði takdirde yetki belgesine hak
kazanýr. Ancak o zaman bile, mesleði icra ettiði
sürece Þehita kurallarýný hep tekrarlamalý, ayrýca
Tanrý korkusu düzeyini sürekli yükseltmek ve
sorumluluklarýný daima aklýnda bulundurmak
için Yahudi etiði çalýþmalarýný öðrenmelidir
(Meam Loez).
22. Yalnýz [bazý noktalar haricinde] – Buradaki
“yalnýz” sözcüðü kuralda sýnýrlamayý belirttiði için
köþeli parantezdeki ekleme yapýlmýþtýr (krþ.
Þemot 31:13 açk., Yine de k.b.). Tora burada, sýrf
et yeme amacýyla yapýlan [ama korban olmaya
uygun türdeki] hayvan kesimlerinde elde edilen
etin, yabani Kaþer hayvanlar olan geyik ve ceylanýn etleri ile benzer özellikte olduðunu belirtmektedir. Buna göre, korban etlerinden farklý
olarak, týpký geyik ve ceylan eti gibi, et yeme
amaçlý yapýlan kesimlerden elde edilen et de
tuma-saflýk kurallarýna dikkat edilmeksizin
yenebilir. Yalnýz bu paralellik her konuda geçerli
deðildir. Zira örneðin yabani Kaþer hayvanlarýn
helev adlý içyaðlarýný (bkz. Vayikra 3:9 açk.)
yemek yasak olmamasýna raðmen, et yeme
amacýyla kesilen hayvanlara ait helev yine de
yasaktýr (Sifre 75; Talmud – Behorot 15a; Raþi; krþ.
Ramban).
Geyik ve ceylan nasýl yenirse – “Yani kutsal
olmayan bölgede yemelisiniz” (Sforno).
Et yeme amaçlý sýðýr ve davar kesiminin, korban
için uygun olmayan yabani Kaþer hayvanlarla
mukayese edilmesi, bu kesimde kutsal bir nitelik
olmadýðýný açýkça ortaya koymaktadýr. Bu vurgu
olmasaydý, Bet-Amikdaþ’tan uzak olan birinin et
yemek için yine de bir Þelamim-korbaný yapmasý
gerektiði ve bu uzaklýk nedeniyle bunu, kendi
kuracaðý kiþisel bir bamada gerçekleþtirebileceði
þeklinde yanlýþ bir sonuca varýlabilirdi (Ramban).
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Ýbn Ezra ise söz konusu iyiliðin bu yasaða
uymanýn doðal bir sonucu olduðu görüþündedir:
“Hayvanýn kaný hayvansal özellikler içerdiðinden
onu yemen senin ruhunda bozukluklara yol açabilir. Bundan uzak durman hem senin hem de
senin özelliklerinden bazýlarýný taþýyacak olan
çocuklarýn için iyi olacaktýr.”
Rabi Samson Raphael Hirsch de ifadeyi ayný
doðrultuda açýklar: “Kan yemekten kaçýnmak
hem senin hem de çocuklarýnýn mutluluðu ile
ahlaki baþarýsýnýn ön þartýdýr. Bu kurala uyman,
çocuklarýnýn da seni takip etmelerini saðlayacaktýr. Ahlaki açýdan senin izinden gidecekler,
yozlaþmaya karþý korunacaklardýr. Bu mitsva
senin “doðru” ve “dürüst” olmaný saðlayacaktýr.
Senin için Tanrý tarafýndan belirlenmiþ olan
hedef yönünde “düz” ve “doðru” bir þekilde
ilerleyeceksin. Kan yemenin getirdiði hayvansal
eðilimlerin etkisinden baðýmsýz olacaðýn için,
bencillik özelliðinden otomatik olarak uzaklaþacaksýn. Böylece kalp bütünlüðü ve candan bir
arzuyla, kendi ruhunun asaletine uygun bir
yaþam süreceksin. Cömert olacaksýn, sana
yapýlan yanlýþlarýn üzerinde fazla durmayacaksýn
ve haklarýndan da iyi bir kalple, sevinçle feragat
etmeyi bileceksin. Sonunda Tanrý’nýn senden
istediði düzeye ulaþacaksýn: Tanrý’nýn açýk bir
emir vermediði durumlarda bile, ulaþtýðýn asil
nokta Tanrý’nýn Gözü’nde neyi yapmanýn uygun
olup olmadýðýný kolayca deðerlendirmeni ve buna
göre davranmaný saðlayacak” (krþ. 6:18 açk.).
Yahudi tarihinin belki de en berbat ironilerinden
biri, Yahudiler kan yememe konusunda daima
titizlik göstermiþ olmalarýna ve Tora bunu tekrar
tekrar yasaklamýþ olmasýna raðmen – o kadar ki,
bir yumurtanýn sarýsýndaki ufacýk bir kan lekesi
bile, o yumurtanýn tümüyle atýlmasýný gerektirir –
çaðlar boyunca Yahudiler’in, Yahudi düþmanlarý
tarafýndan, hem de Pesah’ta matsa imalatý gibi
dini bir vecibede kullanmak üzere Yahudi
olmayanlarýn kanýný kullandýklarýna dair uydurduklarý iftiralardýr. Yahudiler bu iðrenç iftira
yüzünden büyük acýlar çekmiþ, binlercesi sýrf bu
nedenle katledilmiþtir. Yahudi tarihinin bu trajik
yönü ile, bu pasukta söylenen “bu, [yani kan
yememen] hem senin hem de ardýndan [gelecek]

oðullarýnýn iyiliðine olacaktýr” sözleriyle nasýl baðdaþtýrýlabilir?
Belki de bu problemin cevabý, pasuðun devamýnda saklýdýr. Çevirimizden farklý bir alternatife
göre, pasuðun sonundaki ifade “Tanrý’nýn
Gözü’nde doðru olaný yapmalýsýn” þeklinde de
deðerlendirilebilir. Baþka bir deyiþle, iyi yaþam
sadece pasuðun ilk yarýsýnda söylenen kan
yememeye deðil, ayný zamanda Tanrý’nýn
Gözü’nde doðru olanýn yapýp yapýlmamasýna da
baðlýdýr – ki bunun anlamý, sadece tek, hem de
belki de uygulanmasý en kolay olan mitsvaya
deðil, Tora’nýn tüm emirlerine titizlikle riayet
etme konusundaki samimi çabadýr. Dolayýsýyla
her ne kadar Yahudiler kan yememe konusunda
titiz davranmýþlarsa da, ayný titizliði belki de
Tora’nýn diðer mitsvalarýnda göstermemiþ olduklarý için, Tanrý’nýn özel korumasýndan mahrum
kalarak düþmanlarýn kötülüklerine maruz kalmýþ
olabilirler (Meam Loez). Nitekim, toplumsal
sýkýntý ve felaketlerin Tora’nýn emirlerinin ihmalinin birer sonucu olabileceði, Tora tarafýndan
açýkça belirtilmiþ çok temel bir prensiptir (bkz.
28:15-68 ve Vayikra 26:14-46).
Oðullarýnýn – Ya da “çocuklarýnýn; sonraki nesillerinin”. Bu sözcük, küçük çocuklara bile sadece
yenmesine izin verilen yiyeceklerin yedirilmesinin önemini vurgulamaktadýr. Her ne kadar
küçük çocuklar Tora’nýn emirlerinden muaf
olsalar da, ebeveynler, onlara da kan ya da diðer
yasak yiyecekleri yedirmeme konusunda son
derece titiz davranmakla yükümlüdür (Meam
Loez).
Zira – Yani “Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yapmýþ olacaðýn için”. Alternatif olarak “Tanrý’nýn
Gözü’nde doðru olaný yapmýþ olacaðýn zaman” (The
Artscroll Chumash – Stone Edition) ya da
“Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yaparsan” (Meam
Loez).
Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yapmýþ olacaksýn – “Her ne kadar kan itici ve özel bir yeme
arzusu uyandýrmayan bir maddeyse de, senin onu
yememenin sebebi ondan tiksinmen deðil,
Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yapmýþ olmak
olmalýdýr. Hahamlarýmýz’ýn [baþka bir yasak olan
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Onu yeme; su gibi topraðýn üzerine dök.
Onu yeme; bu hem senin hem de ardýndan [gelecek] oðullarýnýn iyiliðine olacaktýr,
zira Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yapmýþ olacaksýn.
25

Min Ahay – Canlýdan [Alýnmýþ] Organ” yeme
yasaðýdýr (Sifre 76; Talmud – Pesahim 22b; Raþi).
Buna göre canlý bir hayvandan kopmuþ ya da
kesilmiþ bir parça [hayvan sonradan ölse hatta
Þehita ile kesilse bile] yenemez. Mitsvat Lo Taase
No. 262 (Sefer Ahinuh).
En basit bakýþla, bu yasaðýn sebebi, aksi
davranýþýn insanlarda gaddarlýk duygularýný
kuvvetlendirmesidir (Rabenu Behaye). Ancak
çok daha derin sebepler olduðu da açýktýr. Ever
Min Ahay, sadece Yahudiler deðil, tüm insanlýk
için de geçerli olan yasaklardan biridir (bkz.
Bereþit 9:4 açk.). Bir hayvan önce Þehita ile
öldürülmelidir [Yahudi olmayanlar için bu
yükümlülük yoktur]. Onun bedenine ait bir
parça ancak hayvan öldükten sonra bedeninden
ayrýlýp yenebilir [elbette kanýndan da arýndýrýlmalýdýr].
24. Onu yeme – Kan yeme yasaðý burada üç kez
tekrarlanmaktadýr: [1] Önceki pasukta “can ile
eþdeðer olan kan” yasaklanmaktadýr. Bu, bir hayvan kesildikten hemen sonra þiddetli bir þekilde
akan ilk kandýr. Hayvanýn caný öncelikle bu kana
baðlýdýr. Bu nedenle bu kan “Dam Anefeþ – Can
Kaný” olarak adlandýrýlýr. Tora bu kaný yemenin
cezasýný Karet olarak açýklamýþtýr (bkz. Vayikra
17:14). [2] Bu pasukta bir kez daha “onu yeme”
denmektedir. Tora burada “Dam Atamtsit –
Sýkma Kan” adý verilen kaný yasaklamaktadýr
(Talmud – Keritot 4b; Raþi). Bu, asýl büyük kan
akýntýsýndan sonra geriye kalan ve artýk damlayarak ya da ancak etin sýkýlmasýyla çýkan kandýr.
Söz konusu kaný yemek de yasaktýr, ama bu kan
hayvanýn canýný temsil etmediðinden, onu yemek
ilki gibi Karet cezasýný gerektirmez (Talmud –
Yoma 48a; Beer Mayim Hayim). [3] Sýradaki
pasukta bir kez daha “onu yeme” denmektedir. Bu
kez yasaklanan, “Dam Aevarim – Organlarýn
Kaný”dýr (Talmud – Keritot 4b; Raþi). Bu, dalak,
ciðer, böbrek gibi organlarýn ve kaslarýn, yani etin
içine emili halde bulunan kandýr. Günlük hayatta bir Yahudi’nin kan yeme yasaðý konusunda en
sýk karþýlaþtýðý durum budur. Burada da söz
konusu kaný yemek yasaklanmaktadýr, ancak bu
kan da caný doðrudan temsil etmediði için bu
yasaðýn ihlali Karet cezasýný gerektirmez (Sefer
Zikaron).
Bu üçüncü sýnýftaki kan organýn içinde hapis

kaldýðý sürece yasak deðildir ve dýþarý çýktýðý
andan itibaren yasak hale gelir. Ancak et ve
organlar normalde çið deðil piþirilerek yendiði ve
piþme sýrasýnda emili kan dýþarý çýkýp tekrar geri
emildiði için, piþirmeden önce bu et ve organlarý
kandan arýndýrmak gerekir. Bir Yahudi’nin kanýndan arýndýrýlmamýþ et yemesi yasaktýr [yani
sadece Kaþer kesilmiþ et almak yeterli deðildir. Bu
et kanýndan da arýndýrýlmalýdýr]. Eti kandan
arýndýrmak için onu tuzlama ya da ateþi doðrudan
göreceði þekilde piþirme yöntemlerinden biri kullanýlmalýdýr. Bu konudaki geniþ açýklamalar için
bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama Rehberi,
s. 172-178.
Topraðýn üzerine dök – “Geyik ve ceylanýn kanýna yapman gerekenin aksine bu kesimlerde kaný
toprakla örtmek zorunda deðilsin” (krþ. Ramban).
Basit anlamda ise “Kaný ne ye ne de þarap, yað
için yaptýðýn gibi sývýlar gibi yeme amacýyla
kavanozlarda, küplerde vs. sakla; aksine, onu
yenemeyecek hale getirmek için topraðýn üzerine
dök” (Sforno). Benzer þekilde: “Onu yememen
gerektiði için su gibi topraðýn üstüne dökmelisin”
(Saadya Gaon).
25. Onu yeme – Bkz. ö.p. açk. Kan yeme yasaðý
Tora’da yedi kez tekrarlanmaktadýr. Bu da yasaðýn
ciddiyetini ortaya koymaktadýr [Tora çok ciddi
konularý sürekli tekrarlar. Örneðin Þabat konusu
on iki, Mýsýr Çýkýþý ise elli kez tekrarlanmaktadýr.]
(Rabenu Behaye).
Bu, … iyiliðine olacaktýr – Tam çeviriyle “onu
yeme – hem sana hem de ardýndan [gelecek]
oðullarýna iyi olmasý için”. Aþaðýda p. 28’de de ayný
þekilde.
Buradaki ifade Tora’nýn emirlerinin ödüllerinin
ne kadar büyük olduðuna iþaret etmektedir. Kan
itici bir þey olduðundan insanlar onu yemek için
özel bir arzu duymazlar ve onu yeme yasaðýna
uymak hiç de zor deðildir. Ve Tora, uyulmasý çok
kolay olan bu yasaðýn karþýlýðýnda bile hem kiþiye
hem de çocuklarýna büyük iyilikler vaat ettiðine
göre, insanýn özel bir arzu duyduðu ve kendisini
özellikle frenlemesini gerektiren, hýrsýzlýk ya da
cinsel ahlaksýzlýk gibi yasaklara itaatin de bundan
kat kat fazla ve tüm nesiller boyunca iyiliði
beraberinde getireceði açýktýr (Talmud – Makot
23b; Raþi).
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korbanýn eti Koenler’e aittir. Þelamim-korbanýnda
but ve göðüs Koenler’e aitken (Vayikra 7:31-37),
geri kalan etler ise korban sahibinindir. Böylece
herkes kendi payýný kan iþlemlerinden sonra yer.
28. Tüm bu sözleri – “Hepsini! Aralarýnda
seçim yapma. Hafif ve önemsiz görünen mitsvalar
da senin için, aðýr ve önemli görünen mitsvalar
kadar deðerli olmalýdýr” (Sifre 79; Raþi; bkz.
Miþna – Pirke Avot 2:1; krþ. 13:1 açk.).
Gözet – Ya da “koru”; “nöbetini tut”. Bu sözcük
çoðu baðlamda, mitsvalarýn titizlikle yerine getirilmesini belirtir. Ama buradaki anlam böyle
olsaydý fiillerin sýralamasýnýn farklý olmasý, “dinle
ve gözet” denmesi gerekirdi, zira dinlemeden
uygulama mümkün deðildir. Dolayýsýyla burada
“gözet” sözcüðü Tora öðrenimini kastetmektedir
[“Dinle” ile kastedilen ise, “söz dinle”, “itaat et”
anlamýdýr (Targum Onkelos)]. Pasukta söylendiði
gibi “Onlarý karnýnda koruduðun zaman güzeldir”
(Miþle 22:18). Kiþi Tora’yý ve öðretilerini “kendi
karnýnda korumalýdýr”; yani benliðinin bir parçasý
haline getirmelidir.
Pasukta tam çeviriyle “gözet ve dinleyeceksin
[=itaat edeceksin]” denmektedir. Oysa iki fiilde
çatýnýn ayný olmasýný beklerdik. Bu kullaným bir
noktaya iþaret eder: Tora öðrenimi her þeyin
temelidir, zira insanýn mitsvalarý yerine getirebilmesi, onlar hakkýnda bilgi sahibi olmasýna
baðlýdýr. Sadece öðrenen kiþinin uygulama fýrsatý
olabilir: “Gözet [=öðren] ki sonra dinleyebilesin
[=itaat edip uygulayabilesin]”. Kýsacasý “gözet”
bir emirken, “dinleyeceksin” bu emrin uygulamasýnýn doðal sonucunu tanýmlamaktadýr. Sonuç
olarak öðrenim kategorisinde olmayan birinin
uygulama kategorisine girebilmesi mümkün
deðildir (Sifre 79; Raþi; Maskil Ledavid; Beer
Basade).
Hahamlarýmýz çeþitli vesilelerle Tora öðreniminde sürekli tekrarýn önemine iþaret etmiþlerdir.
Talmud “Öðrenimini yüz kez tekrarlamýþ kiþi, yüz

bir kez tekrarlamýþ kiþiyle ayný deðildir” der
(Talmud – Hagiga 9b). Ýlginç bir nokta, “Zahor –
Hatýrla” (227) ve “Þahoah – Unut” (328) sözcüklerinin sayýsal deðerleri arasýndaki farkýn 101
olmasýdýr. Tora öðreniminin 101 kez tekrarlanmasý, onun hatýrlanmasý ya da unutulmasý arasýndaki farký belirler (Meam Loez).
Ebediyen – Tam çeviriyle “dünya[nýn sonuna]
kadar”.
Ýyi ve doðru olaný – Krþ. 6:18 açk. Sifre 79’dan
alýntý yapan Raþi’ye göre “iyi”, Tanrý’nýn
Gözü’nde, “doðru” da insanlarýn gözünde kabul
edilir olan davranýþlarý tanýmlamaktadýr. Raþi’nin
bu görüþü pasuðun açýkça söylediði “Tanrýn
Aþem’in Gözü’nde iyi ve doðru olaný” sözleriyle
çeliþir gibidir. Pasuða göre hem “iyi” hem de
“doðru” sözcükleri Tanrý’nýn Gözü’nde kabul
edilir olaný tanýmlamaktadýr! Öyleyse Raþi [ve
aslýnda Sifre’de bu öðretiyi aktaran Rabi Akiva]
bu bariz çeliþkiyle bir mesaj verme amacýndadýr:
Bir kiþinin diðer insanlarýn gözünde iyi ve dürüst
kabul edilmesi, o kiþinin Tanrý’nýn Gözü’nde de
iyi ve dürüst kabul ediliyor olduðuna dair güçlü
bir olasýlýða iþaret eder (Divre David).
Hahamlarýmýzýn þu öðretisi de bu tema üzerine
kuruludur: “Ýnsanýn kendisine seçmesi gereken
doðru yol hangisidir? Yapan için övgüye deðer
olan ve insanlardan ona övgü getiren her þey”
(Miþna – Pirke Avot 2:1). Öncelikle davranýþlarýmýzýn kendi baþlarýna övgüye deðer
olduðundan emin olmamýz gerekir. Ancak
bununla birlikte bu davranýþlarý baþka insanlarýn
da hoþ karþýlayýp karþýlamadýðýný da hesaba katmak önem taþýr (Hirsch).
Her durumda, Tanrý’ya yönelik yükümlülüklerin,
insanlarýn gözünde hoþ karþýlanma gerekliliðine
göre öncelikli olduðu akýlda tutulmalýdýr. Bazý
mitsvalarýn uygulanmasý, baþka insanlarýn alaylarýna, küçümsemelerine ya da dýþlamalarýna yol
açtýðý takdirde – eðer o mitsvayý uygulamanýn
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12:26-28

26

Ancak kutsal[ korban]larýn ve genel vaatlerin olduðunda, [bunlarý] yüklenip
Tanrý’nýn seçeceði yere gelmelisin.
27
Ola-korbanlarýný, [onlarýn] et ve kan [ile ilgili iþlemlerini] Tanrýn Aþem’in
Mizbeahý’nýn üzerinde [gerçekleþtirerek] yapacaksýn. [Yine, Þelamim-]kesiminin kaný
Tanrýn Aþem’in Mizbeahý’na dökülecek ve eti [bundan sonra] yiyeceksin.
28
Sana emretmekte olduðum tüm bu sözleri gözet ve dinle; bu ebediyen, hem senin
hem de ardýndan [gelecek] oðullarýnýn iyiliðine olacaktýr, zira Tanrýn Aþem’in Gözü’nde iyi
ve doðru olaný yapmýþ olacaksýn.
domuz etini yemek hakkýnda] söyledikleri gibi:
“Ýnsan, ‘Domuz eti yemeyi caným çekmiyor’
dememelidir. Aksine, ‘Çekiyor! Hem de nasýl
çekiyor! Ama ne yapayým ki Göklerdeki Babam
buna izin vermiyor’ demelidir (Torat Koanim,
Kedoþim 20:26)” (Sforno). Dolayýsýyla bu prensip
Tora’nýn tüm emirleri için geçerlidir. Her ne
kadar mitsvalarýn uygulanmasýný daha kolay hale
getirmek için onlara mantýksal ya da duygusal
gerekçeler arayýp bulmak övgüye deðerse de,
bunlar sadece birer yardýmcýdýr ve Tora’nýn emirlerini yerine getirmenin ana sebepleri bu
gerekçeler olmamalýdýr. Temel niyet, Tanrý’nýn
Ýsteði’ne, istek ve arzularýmýz onunla çeliþse bile
itaat etmek olmalýdýr. Aksi takdirde merkeze
Tanrý’yý deðil, kendimizi yerleþtirmiþ oluruz.
26. Ancak… – “Ancak; her ne kadar kutsal nitelikli olmayýp sadece et yeme amacýyla kullanacaðýn hayvanlarý baþka yerlerde kesmene izin
vermiþsem de, bu izin sadece o hayvanlarla sýnýrlýdýr. Korban sýnýfýndaki hayvanlarýný, istediðin
herhangi bir yerde kesip, korban olarak gereken
iþlemleri yapýlmadan etini yiyemezsin. Hayvaný
Bet-Amikdaþ’a getirip tüm iþlemleri burada
gerçekleþtirmen, etini de Yeruþalayim’de yemen
gerekir.”
Kutsal[ korban]larýn ve genel vaatlerin –
“Kutsal korbanlar” – getirmenin bir yükümlülük
olduðu korbanlar. “Genel vaatler” (nederler) –
gönüllü korbanlar (Sifre). Her iki türdeki korbanlar da Bet-Amikdaþ’a getirilmelidir. Bazý görüþlere
göre “kutsal korbanlar” ile özellikle Hatat ve
Aþam-korbanlarý (Daat Mikra) veya Maaser-korbanlarý (Targum Onkelos) kastedilmektedir.
Yukarýda p. 20-21, bir hayvaný korban iþlemlerini
yapma gerekliliði olmadan kesip yiyebilmek için
iki kýstas verilmiþti: Et yeme arzusu ve BetAmikdaþ’tan uzak yerde bulunma. Bu iki kýstasa
bakýp, ikisinin de mevcut olduðu durumlarda
hayvanýn Bet-Amikdaþ dýþýnda kesilmesi serbestîsinin korban olarak ayrýlmýþ hayvanlar için de
geçerli olduðunu düþünebilirdik. Tora bu pasukla
bu düþüncenin doðru olmadýðýný vurgulamaktadýr (Beer Basade).

Olduðunda – Bu sözcük açýk bir þekilde fazladýr.
Tora sadece “Ancak kutsal korbanlarýný ve genel
vaatlerini yüklenip getirmelisin” deseydi de verilen kural anlaþýlýrdý. Fazladan kullanýlan
“olduðunda” sözcüðü, gelecekte meydana gelecek
bir geliþmeyi ima eder: “olacaðý zaman”.
Böylelikle bir kuralý öðretir: Eðer bir hayvan korban olarak adandýktan sonra doðum yaparsa,
doðan yavru da anne ile ayný kutsiyete sahip olur
ve bu pasukta söylenenler doðrultusunda o da
korban olarak Bet-Amikdaþ’a getirilmelidir (Sifre
78; Talmud – Behorot 14b; Raþi; Gur Arye).
Yüklenip … gelmelisin – Ya da “taþýyýp …
gelmelisin”. Alternatif olarak “getirmelisin” ya da
“götürmelisin” (Targum Yonatan; Ýbn Ezra). Bu
ifade, getirilecek korbanýn Bet-Amikdaþ’tan uzak
bir mesafede olduðunu ima etmektedir.
Dolayýsýyla bir hayvan Erets-Yisrael’in dýþýndayken korban olarak adanmýþsa bile, korban
iþlemleri için Bet-Amikdaþ’a getirilmelidir (Sifre
77; Raþi; Mizrahi; Gur Arye). Bu da Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Ase No. 191 (Sefer
Ahinuh).
27. Tanrýn Aþem’in Mizbeahý’na dökülecek –
Yani “Mizbeah’ýn duvarýna dökülecek”. Her korbanda yapýlan temel eylemlerden biri, hayvanýn
kanýyla Mizbeah’ta yapýlan iþlemlerdir. Bunlarýn
bazýlarýnda kan Mizbeah’ýn duvarýnýn alt yanýna
çarpýlýr, bazýlarýnda köþe çýkýntýlarýna sürülür.
Kalan kan da Mizbeah’ýn kaidesindeki gider
deliðine dökülür. Tora burada bu iþlemlerin
“Tanrýn Aþem Adýna inþa edeceðin Mizbeah’ta”
yapýlmasý gerektiðini söylemektedir. “Bamalara
izin verilen dönemlerde bile, Ülke’deyken karþýna
herhangi bir sunak çýkarsa orada korban yapmaya
kalkma; ne de olsa putperestliðe ait sunaklarý yýkmakla yükümlüsün (p. 3). Tanrý Adýna korbaný
ise sadece Tanrý Adýna inþa edilen Mizbeah’ta
gerçekleþtirebilirsin” (Daat Mikra).
Eti [bundan sonra] yiyeceksin – Raþi. Ýfadeleri
daha geniþ deðerlendiren Ýbn Ezra’ya göre burada
sadece Þelamim-korbanlarýndan deðil Ola-korbanlarý dýþýndaki diðer tüm korbanlardan da bahsedilmektedir. Behor, Hatat ve Aþam korbanlarýnda
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30

31

insanýn kanýný dökmek hiçbir þekilde kabul
edilmez! Bu nedenle Tanrý’nýn size emrettiði
sözün tümünü koruyun. Ýbadetinizi BetAmikdaþ’ta ve korbanlarla sadece O’nun
belirlediði þekilde yapýn, ona hiçbir ekleme yapmayýn ve ondan hiçbir þey eksiltmeyin (13:1)”
(Ýbn Ezra; Ramban).
Burada önemli bir ders vardýr. Ýnsanlar iyi
niyetin, “kalp temizliðinin” daima yeterli
olduðunu düþünürler. Oysa iyi niyet kuþkusuz
gereklidir; ancak her zaman yeterli deðildir.
Ýnsanlar Tanrý’ya kendi güzel, hoþ ve mantýklý
gördükleri yöntemlerle deðil, sadece Tanrý’nýn
açýkladýðý yöntemlerle ibadet edebilir. Aksi
takdirde bu, Tanrý’nýn yolundan ciddi bir sapmaya kadar gidecektir.
Raþi’ye göre buradaki “kendi ilahlarýna nasýl ibadet
ederlerdi?” meraký, söz konusu putlara has ibadet
yöntemlerini kastetmektedir. Tora daha önce
putlara ibadet etmeyi yasakladýðýnda, BetAmikdaþ’ta Tanrý’ya yönelik ibadette yapýlan dört
normal eylemi yasaklamýþtýr: kurban, tütsü, neseh
(bkz. Þemot 22:19 açk.) ve eðilme (bkz. Þemot
34:14 ve Devarim 17:3-5). Ama bunlarýn dýþýnda, bazý putlarýn, bunlarý içermeyen kendilerine
has tapýlma þekilleri vardýr. Örneðin Peor’a tapýnma þekli, kiþinin mahrem yerlerini putun önünde
açýp ihtiyaç gidermesi þeklindeydi (bkz. Bamidbar
25:3). Ya da Markulis adlý puta, ona taþ atýlarak
ibadet edilirdi. Ýþte Tora, bu pasukla, böyle
durumlarda, bir puta has tapýnma þeklinin de, bu
örneklerde olduðu gibi ilk bakýþta o putu aþaðýlar
görünse bile, yasak olduðunu belirtmektedir.
Ancak bu yasak, sadece ilgili putlar için geçerlidir. Yani örneðin Peor’a taþ atmak, ayný þekilde
Markulis’in önünde ihtiyaç gidermek onlara has

bir ibadet olmadýðý için bu yasaða dâhil deðildir.
Öte yandan normalde bir puta bahsedilen dört
standart tapýnma yöntemiyle tapýnýlmýyorsa bile,
onun için bu dört yöntemden birini kullanmak
yine de putperestlik yasaðýnýn ihlalidir (Talmud –
Sanedrin 60b-61a; Raþi). Zira bunlar sadece
Tanrý’ya yapýlmasý uygun olan ibadetin öðeleridir
ve onlarý putlar için kullanmak kesin olarak
yasaktýr (krþ. Hirsch).
31. Tanrýn Aþem’e bu þekilde yapma – Tora
daha önce diðer uluslar gibi yüksek yerlerde kurbanlar yaparak ibadet konusunda “Tanrýnýz
Aþem’e bu þekilde yapmayýn” (12:4) demiþti.
Burada ise onlarýn kullandýðý özel ibadet þekillerini Tanrý Adýna inþa edilen Bet-Amikdaþ’ta bile
kullanmamalarý gerektiðini vurgulamaktadýr
(Ramban). “Bu ibadet þekillerini o ilahlara tapýnmak için kullanmaktan kaçýnman yeterli deðil.
Bunlarý Tanrý Aþem’e yönelik ibadete yöneltmen
de suçtur” (Hirsch).
Oðullarýný ve kýzlarýný bile – “Bile” þeklinde
çevirdiðimiz Gam sözcüðü, “dahi” anlamýna gelen
de/da baðlacýdýr. Bu sözcük genel olarak, pasuktaki ifadeyle, cümlenin açýkça söylenen nesnelerinden baþka nesnelerin de ima edildiðine
iþaret eder (bkz. Bereþit 42:22 açk.). Örneðin
burada cümlenin nesneleri oðullar ve kýzlardýr.
Gam sözcüðü putperestlerin, oðul ve kýzlarýndan
baþkalarýný da ibadet amacýyla kurban ettiklerini
ima eder. Bu baþkalarý, ebeveynlerdir. Rabi Akiva
“Bir putperestin kendi babasýný baðlayýp bir
köpeðin önüne attýðýný ve köpeðin onu yediðini
bizzat gördüm” diye tanýklýk eder (Sifre 81; Raþi).
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12:29-31

[40. Tanrý’ya Putperest Yöntemlerle Ýbadet Etmemek]
29

Tanrýn Aþem, oraya gelip [topraklarýný] miras alacaðýnýz uluslarý [senin] önünden
kesip attýðýnda, onlarý[n topraklarýný] miras edinecek ve ülkelerinde yerleþeceksiniz.
30
Dikkatli ol! Onlar önünden imha olduktan sonra, sakýn arkalarýna takýlma ve
ilahlarý hakkýnda “Acaba bu uluslar kendi ilahlarýna nasýl ibadet ederlerdi? Ben de aynýsýný
yapayým” diye arayýþa girme.
31
Tanrýn Aþem için bu þekilde yapma; çünkü [bu halklar] Tanrý’nýn iðrenç bulup nefret
ettiði her þeyi yaptýlar ilahlarý için. Hatta ilahlarý için kendi oðullarýný ve kýzlarýný bile
ateþte yakarlardý!
buna yol açmayacak baþka bir yolu yoksa – kiþi
hiçbir þekilde utanýp çekinmeden, Tanrý’nýn
emrini yerine getirmelidir. Ýnsan, baþkalarýnýn
görüþ ya da tavýrlarýnýn, Tanrý’ya yönelik kendi
hizmetine engel olmasýna izin vermemelidir
(Meam Loez).
29. Oraya gelip… – “Kenaan Ülkesi’ne gelip”.
Ýfadenin tam çevirisi “onlarý[n topraklarýný] miras
almak üzere oraya gelmekte olduðunuz uluslarý…”
þeklindedir.
Onlarý[n topraklarýný] miras edineceksiniz –
Ya da “onlarý süreceksiniz” (Daat Mikra). Benzer
bir çeviri pasuðun baþýnda “[topraklarýný] miras
alacaðýnýz” þeklinde çevrilen sözcük için de
yapýlabilir.
30. Önünden imha olduktan sonra – Pasuðun
“bu uluslar önünden imha olduktan sonra
arkalarýna takýlma” demesi, sanki “bu uluslar
mevcutken onlarýn arkasýna takýlabilirsin” þeklinde bir ima içeriyormuþ gibi anlaþýlabilir. Ancak
elbette pasuðun anlamý bu deðildir. Kastedilen
anlam þöyledir: “Onlarý senin önünden imha
ettiðimi gördükten sonra onlarýn bunu neden
hak ettiklerini iyice düþünmelisin. Onlar bunu
yozlaþmýþ tutumlarý sebebiyle hak ettiler.
Dolayýsýyla sen de onlarýn bozuk davranýþlarýný
benimseme ki baþkalarý da gelip seni imha
etmesin” (Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
Tanrý’nýn bu uluslarýn imhasýna karar vermiþ
olmasý, onlarýn yaþantýlarýnýn kabul edilmez öðeler içerdiðinin kanýtýdýr. Kenaan uluslarýnýn
ortadan kalkmasýna þahit olan ilk neslin bunu
kolayca kavrayacaðý ve onlarýn dini uygulamalarýný benimsemeyi akýllarýna bile getirmeyecekleri açýktýr. Dolayýsýyla Tora’nýn buradaki
uyarýsý, daha sonraki nesiller içindir. Aradan belli
bir süre geçtikten sonra geçmiþi çok iyi bilmeyen
güya modern düþünceli kiþiler geçmiþi araþtýrýp
uygulamalarda nostaljik bir “anlam” ve

“maneviyat” bulup putperestlere özgü kültür ve
uygulamalarý birer geliþmiþlik sembolü olarak
benimseme yoluna gidebilirler (krþ. Alþeh).
“Revizyonist tarih” yeni bir olgu deðildir. Yenilik
arayanlar çok sýk bir þekilde deðersizliði eski
zamanlarda bile açýk bir þekilde anlaþýlmýþ olan
yaþam tarzlarýna kapýlabilir. Tora iþte bu konuda
uyarýda bulunmaktadýr.
Takýlma – Ýbranice Pen Tinakeþ. Bu “Nakaþ –
Takýlmak” kökünden gelir. Ancak bu fiilin hangi
yansýmasýnýn kullanýldýðý, otoriteler arasýnda
farklý þekillerde deðerlendirilmiþtir. Targum
Onkelos’a göre buradaki anlam “onlar yüzünden
tuzaða takýlma” þeklindedir. Raþi’ye göre ise
“onlarýn düþüncelerine ve uygulamalarýna takýlýp
arkalarýndan gitme; bu uygulamalarý benimseme”
anlamý kastedilmektedir (krþ. Sifre 81). Çevirimiz, benzer bir açýklama yapan Raþbam’ý takip
etmektedir.
Ben de aynýsýný yapayým – Tora bu noktaya
kadar çeþitli vesilelerle, Erets-Yisrael’e giriþin
ardýndan putperestliðin kökünün kazýnmasýný
emretmiþtir. Þimdi de bu emir yerine getirildikten
sonra yine de devam edebilecek bir tehlikeye
iþaret etmektedir. Halk þöyle bir yanlýþ düþünceye
kapýlabilir: “Tanrý bu uluslarý neden yok etti?
Herhalde Kendisi’ne yapýlmasý gereken ibadeti
baþka ilahlara yaptýklarý için. Ne de olsa bir kral,
kendisine gösterilmesi gereken saygýnýn bir
baþkasýna gösterilmesine göz yummaz. Öyleyse
onlarýn yanlýþ yaptýðý þeyi ben düzelteyim. Onlar
kendi ilahlarýna hangi yöntemlerle ibadet
etmiþse, bunlarý öðreneyim ve Tanrý’ya ibadet
etmek için kullanayým (Sforno).” Tora bu yanlýþ
olasý düþünceyi önceden gördüðü için uyarýda
bulunmaktadýr: “Tanrýn Aþem için bu þekilde
yapma” (s.p.). Çünkü onlar Tanrý’nýn iðrenç
bulup nefret ettiði yöntemler kullanýrlar. Örnek
mi istiyorsun? Ýlahlarý için çocuklarýný bile ateþte
yakmaktan geri kalmazlardý! Tanrý için suçsuz
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piþirilmesi yasaðýnýn doðrudan Tora’dan olduðu
yönünde talimat verdiði takdirde “ekleme”
yasaðýný çiðnemiþ olur. Tersine, eðer Kaþer bir
çiftlik hayvanýn etinin Kaþer bir çiftlik hayvanýna
ait sütle piþirilmesi yasaðýnýn Tora’dan deðil de
Hahamlarýmýz’dan olduðu yönünde talimat
verirse bu kez “eksiltme” yasaðýný ihlal etmiþtir;
zira bu kural doðrudan Tora kaynaklýdýr. Bu
yasaklarla ilgili diðer bazý bilgiler için bkz. 4:2 açk.
2-6. Sahte Peygamber. Putperestlik ve onun
uygulamalarýna karþý yapýlan uyarýlardan sonra,
Moþe burada halkýn bu tipteki bir çýlgýnlýða kaymasýna yol açabilecek bir olguyu ele almaktadýr
(Ýbn Ezra). Halkýn içinde bir kiþinin peygamberlik iddiasýyla ortaya çýkýp bazý mucizeler gerçekleþtirmesi, halk için zorlu bir sýnavdýr. Yapýlan
mucizevî þeyler insanýn aklýný çelebilir. Tora burada böyle durumlarda doðru bakýþ açýsýnýn ne
olmasý gerektiðini açýklayacaktýr.
Sahte peygamber üç þekilde olabilir: [1]
Kendisini bir put ya da yýldýzýn gönderdiðini ve
halka, o put ya da yýldýza filanca þekilde tapmalarýný emrettiðini iddia eden kiþi. [2] Kendisini
Tanrý’nýn (Aþem’in) gönderdiðini ve halka, belirli
bir put ya da yýldýza filanca þekilde tapmalarýný
emrettiðini iddia eden kiþi. [3] Aþem Adýna
konuþup halký O’na ibadet etmeye sevk eden
þeyler söyleyen, ama Tanrý’nýn Tora’da bir
deðiþiklik yapmaya karar verdiðini iddia eden kiþi.
Buradaki pasuklar özellikle ilk iki tipteki sahte
peygamberin tanýmýna uygun görünmektedir;
ancak üçüncü tip hakkýnda da ipuçlarý bulmak
mümkündür (bkz. p. 5 açk., O’nun emirlerini
gözetin k.b.). Tora sahte peygamber konusuna
18:21-22’de tekrar dönecektir.
2. Peygamber – Ýbranice Navi. Tora burada
sahte bir peygamberden bahsetmektedir. Dolayýsýyla kullanýlan “peygamber” sözcüðü, bu kiþinin
kendi iddiasýna göre kendine yakýþtýrdýðý bir sýfattýr. Söz konusu þahýs “Tanrý [ya da bir put] benimle güpegündüz, ben uyanýk haldeyken konuþtu. Ben O’nun peygamberiyim ve size filanca þeyi
yapmanýzý emretmek için görevlendirildim” iddiasýyla ortaya çýkmaktadýr [pasuðun devamýndaki
“rüya görmüþ” kiþi ise böyle bir temasýn o uyurken

gerçekleþtiðini iddia etmektedir] (Ýbn Ezra). Bir
baþka olasýlýða göre ise burada, aslýnda Tanrý’yla
hiçbir temasta bulunmamýþ, ama kendi yaradýlýþ
özellikleri nedeniyle manevi algýlarý geliþmiþ olan
bir insandan bahsediliyor da olabilir. Filozoflarýn
[Koen sözcüðüyle hiçbir ilgisi olmayan] “kâhin”
adýný verdikleri böyle kiþiler vardýr ve nereden
geldiðini bilmeseler de, bazen yakýn gelecek
hakkýnda doðru bilgiyi önceden sezebilirler, bu
sayede insanlarý etkileyebilirler. Tora “peygamber”
derken belki de böyle bir kiþiden bahsetmektedir
(Ramban). Rabi Akiva’ya göre ise vaktiyle gerçek
bir peygamber iken, sonradan yoldan sapmýþ bir
kiþi söz konusudur (Sifre 84).
Rüya görmüþ – Tanrý peygamberlerle rüyada da
iletiþim kurabilir (krþ. Bamidbar 12:6).
Ýþaret veya harika – Ýbranice sýrasýyla Ot ve
Mofet. Bkz. 4:34 açk. Orada Raþi Ot sözcüðünü,
peygamberin gerçekliðini kanýtlayan bir iþaret ya
da kanýt, Mofet’i ise mucizevi oluþum þeklinde
açýklamýþtý. Genel olarak Ot elçinin, Mofet ise
Gönderen’in doðruluðunu kanýtlar ve her ikisi de
mucizevîdir. Raþi buradaki açýklamasýnda ise
Ot’u gökyüzünde, Mofet’i ise yeryüzünde gerçekleþen mucizeler olarak tanýmlamaktadýr.
Ramban’a göre Ot, kýsa süre içinde doðrulanan
bir iþaret ya da sözü belirtir. Bu iþaretler, belirli bir
söz ya da bilginin doðrulanmasýnda kullanýlýr.
Baþka bir deyiþle iþaret olarak dile getirilen þey
yerine geldiðinde o söz ya da bilgi de doðrulanmýþ
kabul edilir (krþ. Yeþayau 7:14). Mofet ise
doðanýn normal gidiþatýna aykýrý bir þekilde
gerçekleþtirilen küçük çaplý bir mucizeyi belirtir.
Ot da mucizevîdir, ama Mofet’ten farký Ot’un
önceden bildirme içermesidir. Mofet ise hiçbir ön
bildiri yapýlmadan gerçekleþtirilen bir harikadýr.
Mýsýr Çýkýþý öncesinde Moþe hem Ot hem de
Mofet sýnýfýnda mucizeler gerçekleþtirmiþtir.
Hatta ayný hareket bazen Ot bazen de Mofet
olarak adlandýrýlmaktadýr. Asanýn yýlana
dönüþmesi mucizesi, Moþe kendisini Bene-Yisrael’e
peygamber olarak tanýtmak için kullandýðýnda
Ot (Þemot 4:17), onu Paro’nun kar-þýsýnda bir
mucize olarak kullanmasý söylendi-ðinde ise
Mofet olarak adlandýrýlmýþtýr (Þemot 4:21).
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1

Size emretmekte olduðum sözün tümünü – [sadece] onu titizlikle uygulayýn [yeter].
Üzerine [hiçbir þey] ekleme ve ondan [hiçbir þey] eksiltme.
[41. Putperest Peygamberler]
2

Aranda bir peygamber ya da [vizyon içeren bir] rüya görmüþ [olduðunu iddia eden]
biri çýkýp, sana bir iþaret veya harika sunduðunda,

13.
1. Yahudi olmayan yayýncýlar Tora’nýn paragraflarýný kendi bakýþ açýlarýna göre numaralandýrdýklarýnda bu pasuðu yeni Perek’in ilk
pasuðu olarak belirtmiþlerdir. Oysa Tora’nýn orijinal
peraþa ayrýmýna göre bu pasuk önceki kýsma aittir.
Sözün tümünü – “Eksiksiz; hafif gördüklerini
aðýr saydýklarýndan farklý tutma” (Sifre 82; Raþi).
[Sadece] Onu – Pasuk “sözün tümünü titizlikle
uygulayýn” demekle yetinebilirdi. Ama bir kez
daha vurgu yapmak için “onu” demektedir. Yani
sadece “onu” ve olduðu gibi “onu”. “Onu” – ve
fazlasýný deðil; “onu” – ve eksiðini deðil (Daat Mikra).
Titizlikle uygulayýn – Ýbranice Tiþmeru Laasot.
Tam anlamýyla “yapmayý koruyun”. “Korumak” fiili
belirli bir þeyin yapýlmasýna engel olmayý belirtir;
dolayýsýyla “yapma” þeklindeki bir emri kasteder
[ancak açýkça belirtilmeyen, üstü örtülü bir yasak
olduðu için bu tip yasaklamalarda ceza yoktur
(Talmud – Menahot 36b; Raþi)]. “Yapmak” fiili ise
aksine “yap” þeklindeki emirleri ima eder. Tora
burada ikisini birleþtirerek, önceki kýsýmda sözü
edilen “yap” þeklindeki emirlere (bkz. 12:26-27)
“yapma” þeklinde bir bileþen eklemektedir (Sifre
82; Rabenu Ýllel o.a.; Raþi).
[Yeter] – Krþ. The Living Torah. “Baþka kültürlerin ibadet þekillerini yenilik diye eklemenize
gerek olmadýðý gibi bunu yapmanýz ciddi bir ihlal
olacaktýr. Zira yabancý uygulamalar yoluyla
Tora’yý ‘geliþtirmeye’ çalýþmanýz, onun Tanrýsal,
deðiþmez ve kusursuz niteliðini kavrayamadýðýnýz
anlamýna gelir.”
Ekleme … eksiltme – Basit anlamda: “Herhangi
bir þeyi ekleme, zira senin uygun görüp eklediðin
þey, týpký putperestlerin büyük marifet sayarak
çocuklarýný korban etmeleri gibi, Tanrý’nýn
Gözü’nde iðrenç ve itici olabilir. Ayrýca kendi
gözünde bir mitsvanýn nedeninin artýk geçerli
olmadýðý ya da o nedenin seni baðlamadýðý sonucuna varsan bile o mitsvayý yok sayýp eksiltme.
Zira gelmiþ geçmiþ en bilge kiþi olan Kral Þelomo
bile bu konuda hataya düþmüþtür (bkz. 17:17 açk).

Kanuni açýdan: “Belirli sayýlarla ilgili olan
mitsvalardaki bu sayýlarda arttýrma ya da
eksiltme yapma. Örneðin dört peraþa içermesi
gereken tefiline beþ ya da üç peraþa koyma, dört
tür bitkinin kullanýldýðý lulav mitsvasýný (Vayikra
23:40) üç ya da beþ bitkiyle yapma, üç beraha
içeren Birkat Koanim’e (Bamidbar 6:22-27)
dördüncü bir beraha ekleme vs.” (Sifre 82; Raþi;
bkz. 4:2 açk.).
Bu sayýlara neden ekleme yapmamak gerektiði þu
örnekle açýklanabilir: Bir adam hizmetkârýna giysisindeki çamuru fýrçalamasýný söylediðinde
hizmetkâr bununla yetinmez, giysiyi güzelce
yýkar, kurular ve ütülerse efendi elbette bundan
çok memnun olur. Öte yandan bir doktor hastasýna bir ilacý belirli dozda kullanmasýný
söylediðinde, hasta iki kat ilaç alýrsa bunun doktoru memnun edeceðini söylemek zordur. Ýkisi
arasýndaki fark þudur: Ýlk örnekte hizmetkârýn
yaptýðý efendisinin çýkarý içindir. Bu nedenle ne
kadar yaparsa efendi o kadar memnun olur.
Doktorun verdiði ilaç ise kendi deðil, hastanýn
yararý içindir ve hasta talimata ne kadar uyarsa,
verilen ilaç da onun tedavisine o kadar yardýmcý
olacaktýr. Tanrý ile insan arasýndaki iliþki doktor
ile hastasý arasýndaki iliþki gibidir. Mitsvalardan
Tanrý’nýn saðladýðý hiçbir yarar yoktur. Mitsvalar
insan ruhunun ilacýdýr ve bu nedenle belirlenen
talimatlardan en ufak bir sapma bile yapýlmamalýdýr (Kiflayim Letuþiya; Meam Loez).
Tora’nýn emirleri konusunda ekleme ya da
eksiltme yapma yasaðý, 613 mitsvanýn ikisidir.
Mitsvat Lo Taase No. 263 ve Mitsvat Lo Taase No.
264. Söz konusu yasaklar Sözlü Tora’yla bilinen
emirler için de ayný þekilde geçerlidir. Bu konuda
Rambam þöyle yazar: Örneðin sözlü gelenek
doðrultusunda, Tora’ya göre et ve sütün birlikte
piþirilmesi yasaðý, Kaþer çiftlik hayvanlar içindir.
Yani sadece Kaþer çiftlik hayvanlarýnýn etinin
Kaþer çiftlik hayvanlarýnýn sütleriyle kesilmesi
yasaktýr. Buna karþýlýk, kanatlýlara ve [geyik, ceylan gibi] yabani hayvanlara ait etin sütle piriþilme
yasaðý Tora’nýn deðil, Hahamlarýmýz’ýn
öngördüðü bir emirdir (geniþ bilgi için bkz. Þemot
34:26 açk.). Bir otorite bir kanatlýnýn etinin sütle
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iddiasýnda bulunan kiþi, insanlarýn Tora’ya
baðlýlýklarýný ve Tanrý korkularýný güçlendirecek
þekilde konuþuyorsa, mitsvalar konusunda hiçbir
ekleme ya da eksiltme yapýlmamasý gerektiðinin
altýný çiziyorsa, Tora’nýn emirlerinin uygulanmasýnýn ödülü, ihlalinin cezayý gerektireceðini
hatýrlatýyorsa, kýsacasý tarihi gerçeklerle çeliþmiyorsa, o zaman kendisine, yakýn gelecekle ilgili
olumlu bir vaatte bulunmasý söylenir [olumsuz
vaat istenmez, çünkü Tanrý olumsuz bir vaatte
bulunsa bile, insanlarýn teþuva yapmasý durumunda bunu iptal edebilir. Böylece o vaadin insanlarý
teþuvaya sevk etme amaçlý olduðu anlaþýlýr.
Ayrýca teþuvanýn yanýnda peygamberin bildirisi
geçerliliðini yitirir, zira Tanrý teþuva kavramýný
dünyadan bile önce yaratmýþtýr. Ama olumlu vaat
söz konusu olduðunda, Tanrý bunu hiçbir þart
altýnda iptal etmez. (Rabenu Behaye)]. Bu
vaadin ayrýntýlarýndan en ufaðý bile yerine
gelmezse o kiþi sahte bir peygamberdir; idamý hak
eder. Ama tüm ayrýntýlar eksiksiz yerine gelirse, o
kiþi iyi bir peygamber adayý haline gelir. Bunun
gibi baþka vaatleri de ayrýntýlarýyla yerine gelmelidir. Bu tipteki örnekler çoðalana kadar o kiþi
izlenmeye devam edilir. Peygamberliði ancak bu
vaatlerinin hepsi tüm ayrýntýlarýyla yerine geldiði
zaman kesinlik kazanýr. Görüldüðü gibi, bir
peygamberin sadece yakýn geleceði kat’i bir þekilde bildirmesi yeterlidir; mucize yapmasýna
gerek yoktur (Yad – Yesoda Atora 10:1).
Ýnsanýn eriþebileceði en yüksek düzey peygamberliktir. Gerçek bir peygamberin sözleri en saf
gerçeði yansýtýr ve hiçbir þüphe ya da soruya yer
yoktur, çünkü bilgilerini tüm gerçeðin Kaynaðý
olan Tanrý’dan alýr. Peygamber olduðu kesin olan
birinin sözü kayýtsýz þartsýz dinlenmelidir. Buna
dair üç ihlal Tanrý’nýn Eli’yle Ölüm’ü gerektirebilir: Peygamberin sözüne itaatsizlik, bir peygamberin kendi sözlerine aykýrý davranmasý veya
bildirmekle görevlendirildiði bilgiyi halka açýklamamasý (bkz. 18:19). Geçerli bir peygamber bir
baþkasýný da peygamber olarak tanýtýrsa, halk o
kiþiyi de test etmeksizin peygamber olarak kabul
etmelidir [elbette bu kiþinin vermek istediði talimatlar da mercek altýnda tutulur]. Bir peygamber
Tora’da açýkça belirtilmemiþ ayrýntýlarýn uygulanmasý konusunda talimat verdiði takdirde
söyledikleri güvenilirdir [Onun gerçekliðinin
kanýtlanmasý konusunda yanýlma payý elbette her

zaman mevcuttur; ancak tüm veriler olumlu
olduðu sürece bu kiþinin peygamberliðine güvenilir. Týpký Tora’nýn, geçerlilikleri konusunda test
edilmiþ iki þahidin sözlerini güvenilir olarak
deðerlendirmeyi emretmesi gibi (Rabenu
Behaye)]. Ayrýca böyle bir peygamber Tora’nýn
[putperestlik yasaðý dýþýndaki] herhangi bir
emrinin uygulanmasýnda kalýcý deðil de, sadece
þartlar gereði bir kerelik ya da geçici kýsa bir süre
için deðiþiklik yapma yetkisine sahiptir.
Peygamber Eliyau’nun, normalde korbanlar
sadece Bet-Amikdaþ’ta yapýlabilmesine karþýn,
putperest peygamberleri boþa çýkarmak için, bir
kereye mahsus olmak üzere Karmel daðýnda yaptýðý korban böyle bir örnektir (bkz. Melahim I
18:20-40). Buna mukabil, bir peygamber, çok
uzun süre boyunca tüm kýstaslara uygun hareket
etmiþse bile, bir noktada Tora’nýn ya da herhangi
bir mitsvanýn geçerliliðini artýk yitirdiðini ya da
bundan böyle baþka bir þekilde uygulanacaðýný
söylerse, kendisi tüm geçerliliðini yitirir; çünkü
tüm mitsvalar ebedi niteliktedir ve tüm nesiller
için verilmiþtir (Buradaki bilgilerin büyük
bölümü Rambam’ýn Miþna Açýklamalarýna Giriþ
olarak bilinen açýklama önsözünden alýnmýþtýr ve
konu orada daha geniþ bir þekilde ele alýnmaktadýr. Bu detaylarýn pasuklardaki dayanaklarýna
ise bu çalýþma kapsamýnda giremeyeceðiz.).
Ona dayanarak – Hirsch. Tam çeviriyle “Ve sana
‘Bilmediðiniz baþka ilahlarýn ardýndan gidip onlara
ibadet edelim’ diye konuþtuðu o iþaret ya da harika
[yerine] gelirse…” Alternatif olarak “[Vaktiyle]
Sana iþaret veya harika vermiþ ve bu iþareti ya da
harikasý gerçekleþmiþ olan [gerçek bir] peygamber,
þimdi sana gelip ‘Bilmediðiniz baþka ilahlarýn ardýndan gidip onlara ibadet edelim derse” (Hirsch).
Böyle bir durumda da peygamberin eski temiz
siciline bakýlmaz.
Bilmediðiniz – Cümle yapýsýna göre bu sözcük
sahte peygamberin teklifine dâhil görünmektedir.
Öyleyse bu kiþi bu sözcüðü özendirici bir nokta
olarak kullanýyor olabilir. Bu durumda insanlara
bilmedikleri, daha önce yaþamadýklarý manevi
tecrübeler vaat ederek onlarýn aklýný çelmeyi
amaçlamaktadýr. Böyle vaatler bazen çok çekici
olabilir. Nitekim Tanrý da bu olayýn “Tanrýnýz
Aþem’i tüm kalbinizle ve tüm canýnýzla sevip
sevmediðinizin bilinmesi için” bir sýnav olduðunu
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bu iþaret veya harika gerçekleþip de, ona dayanarak sana “Bilmediðiniz baþka ilahlarýn
ardýndan gidip onlara ibadet edelim” derse,
3. Ýþaret veya harika gerçekleþip – “Eðer
peygamberlik iddiasýndaki bu kiþi Tora’nýn herhangi bir emrinde kalýcý deðiþiklik yapmaya
kalkarsa, verdiði iþaret ve harikalar gerçekleþse
bile ‘o kiþinin sözlerini dinleme’ (s.p.) [ve söylemeye gerek yok ki, hiç mucize yapmasa da böyle
bir öneriyi kabul etmen söz konusu deðildir (Ýmre
Þefer)] (Sifre 83; Raþi).
Tanrý insanlarýn özgür seçim gücünü yerinde tutmak için bazý durumlarda putperestlerin veya
sahtekârlarýn bile doðaüstü þeyler yapmasýna ya
da yapar görünmesine izin verir. Bu nedenle
mucizeler tek baþlarýna birer kýstas deðildir. Bir
kiþi güneþi gökyüzünün ortasýnda durdursa bile,
eðer puta tapmayý emrederse, onu dinlemek
yasaktýr. Elbette Tanrý’nýn alelade bir putperest
için bu çapta bir mucize yapmayacaðý açýktýr;
ama bu, gerçek bir peygamberin sonradan
düþmesi gibi örneklerde mümkündür. Örneðin
Hananya ben Azur tüm hayatý boyunca gerçek
bir peygamberdi. Ama hayatýnýn sonunda putperesliðe saplanmýþtý (Talmud – Sanedrin 90a;
bkz. Yirmeyau 28:1).
œ Gerçek ve Sahte Peygamberler.
Burada çok temel bir konu yer almaktadýr. Ýnsanlar mucizelerin yeterli birer kanýt olduðunu
düþünürler. Oysa bu kesinlikle doðru deðildir.
Yahudilik hiçbir þekilde mucizelere dayanmaz.
Tanrý’nýn birçok örnekte büyük mucizeler
gerçekleþtirdiði ve bu mucizelerde halký Tanrý’nýn
varlýðýna ve Moþe’nin peygamberliðine inandýrma payý olduðu doðrudur; ancak söz konusu
mucizelerin hepsi, durumun gerektirmesi
nedeniyle gerçekleþtirilmiþtir. Bene-Yisrael
Moþe’nin peygamberliðine mucizeler nedeniyle
deðil, Sinay’da bizzat tanýk olduklarý Tanrý-Moþe
iliþkisi sebebiyle inanmýþlardýr (bkz. Þemot 19:9
ve 20:15-16, Devarim 5:20-24). Mucizeler ya da
kehanetler tek baþlarýna kanýt deðildir, zira insanlar her zaman bunun Ov ve Yideoni (bkz. Vayikra
19:31 açk.) gibi gizemli yöntemler, büyü ya da
gözbaðcýlýk yoluyla yapýlmýþ olma olasýlýðý
konusunda bir kuþku taþýyabilirler (krþ. Raþbam).
Ve eðer saf inançlarý nedeniyle mucize gibi
olaðanüstü [olan ya da görünen] þeyleri birer
kanýt kabul ederlerse, o zaman bu inançla ömür
boyu yaþayabilirler, bunu nesilden nesle aktarabilirler. Yahudiler için bu tip mucizeler etkileyici
olmamalýdýr; onlar için asýl ölçüt, mucize yapan
kiþinin bu mucizelere dayanarak ne gibi taleplerde bulunduðudur. Eðer bu talepler arasýnda

Tora’nýn herhangi bir emrinin kalýcý olarak
deðiþikliði ya da yeni bir mitsvanýn eklenmesi
varsa, o kiþinin hiçbir deðeri olmadýðý gibi, idam
cezasýnýn verilebildiði ortamda bu cezaya çarptýrýlýr [Bu konunun, Tora’ya bir þey ekleme ya da
ondan bir þey eksiltme konusundaki yasaðýn
hemen ardýndan verilmesi de olasýlýkla bu noktaya iþaret etmektedir]. O kadar ki, eðer böyle bir
kiþi, Sözlü Tora ile bilinen, ama Yazýlý Tora’nýn
basit metninde farklý anlaþýlabilen bir kuralýn
bundan böyle Sözlü Tora’ya göre deðil de basit
metinden doðrudan anlaþýldýðý þekilde – örneðin
“göze göz vs.” emrinin tazminat ödeme deðil de
gerçekten de göze karþýlýk göz çýkarma þeklinde –
uygulanacaðýný söylerse, sabahtan akþama sürekli mucize gerçekleþtirse bile bunun hiçbir deðeri
yoktur ve idamý hak eder. Bu kiþinin yaptýklarý ya
göz boyamadýr, ya da kendisi karanlýk güçler kullanarak büyü yapmayý, yakýn gelecek hakkýnda
haber almayý bilen biridir. Ama yaptýklarýnýn kutsiyetle uzaktan ya da yakýndan alakasý yoktur.
Öyleyse bir peygamberlik iddiasý nasýl doðrulanabilir? Her þeyden önce, herhangi birinin
peygamber olamayacaðý açýktýr. “Peygamberlik
gücü, sadece bilge, kuvvetli ve zengin bir kiþinin
üzerine yerleþir” (Talmud – Þabat 92a).
Peygamberlik iddiasýnda bulunan kiþi Tora’ya
tamamen hâkim, bilge, inançlý, öz disiplin sahibi,
sicili temiz, zeki ve düzgün karakterli biri
olmalýdýr (bkz. Bamidbar 12:6 açk.). Böyle tanýnmayan biri mucizeler yapsa bile dinlenmez. Bu
özelliklere sahip biri de mucizeler aþamasýna
geçilmeden önce, neler söylediðine bakýlarak
sýnanýr. Eðer Tora’nýn emirlerinde deðiþiklik
yapma havasý varsa, o zaman sahte bir peygamberdir ve mucizelerine aldýrýþ edilmez. Dahasý
böyle birinden mucize göstermesini istemek
yasaktýr. Bu isteðin o peygamberin sahteliðini
gözler önüne sereceðinden emin olunsa bile, ona
bu fýrsatý vermek yasaktýr, zira olaya rastgele de
olsa tanýk olan bir baþkasýnýn peygamberin sözlerine ya da putperestliðin ta kendisine inanmasý
riski vardýr (Meam Loez).
Her þeyin temelinde, Tanrý’nýn Tora’yý “tüm bir
halka” ve “Bizzat” vermiþ olduðu gerçeði vardýr.
Ve eðer Tanrý Tora’da bir deðiþiklik yapmak ya da
baþka bir kitap vermek istiyorsa, aynýsýný yapmalý,
tekrar tüm halký bir araya toplamalý ve bunu yine
Bizzat bildirmelidir. Tek bir kiþinin ya da ufak bir
grubun iddialarý, kesin olarak bilinen tarihi
gerçeklerle çeliþtiðinde elbette hiçbir deðere
sahip olamaz. Buna karþýlýk, eðer peygamberlik
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Bu pasukta söylenenler aslýnda 6:13’tekilerin bir
tekrarý niteliðindedir. Tora, gerçekleþtirmiþ
olduðu mucize nedeniyle söz konusu sahte
peygamberden ya da söylediklerinden korkmaya
yer olmadýðýný, onun sözlerine itaatsizliðin
Tanrý’ya itaatsizlik anlamýna gelmeyeceðini, zira
baþka bir güçten deðil, sadece Tanrý’dan korkmak
gerektiðini söylemek ve “O’nun Sözü’nü dinleyin”
ifadesini eklemek için bu tekrarý yapmaktadýr
(Ramban).
O’ndan çekinin – “Gerçek bir peygamber yaptýklarý ya da doðru geçmiþi nedeniyle gözünüzde
önemli ve saygý, hatta korku gerektiren bir þahsiyet halini almýþ olabilir. Ama þimdi size olmayacak tekliflerde bulunmaya baþlarsa, ona olan
korkunuzu silin ve sadece Tanrý’dan çekinin”
(Sforno). Ya da “[Tanrý’yý] ‘Bu neden?’ diye
sorgulamayýn” (Ýbn Ezra). Alternatif olarak
“Tanrý’nýn Kendi Özü’nden kaynaklanan özelliklerini araþtýrmaktan kaçýnýn. Tanrý, insanoðlunun
hiçbir þekilde kavrayamayacaðý bir Varlýk’týr.
Dolayýsýyla O’nun Özü’nü araþtýrmak mümkün
olmadýðý gibi, kiþi bundan uzak durmalýdýr. Ama
Tanrý’nýn hangi durumlarda nasýl hareket ettiðini
anlamak için yaptýklarý üzerinde araþtýrma yapýp
O’nu, Özü yönüyle deðil, ama yaptýklarý yönüyle
tanýmaya çalýþabilirsiniz” (krþ. Rabenu Behaye).
O’nun emirlerini gözetin – “Sahte peygamberin
uydurduðu yeni emirleri deðil (Sforno), Moþe’nin
Torasý’ný gözetin (Sifre 85; Raþi); yani 613 mitsva
içeren Yazýlý Tora’yý (Rabenu Behaye). Çünkü
Tora’nýn emirleri her þeyin temelidir (Ýbn Ezra).”
Buradaki ifade, sahte peygamberin, Tora’nýn herhangi bir emrinde de kalýcý deðiþiklik yapma giriþiminde bulunmasýnýn da idamý gerektireceði
kuralýna destek oluþturur. Þu ana kadar sanki
sadece putperestliðe kýþkýrttýðý takdirde bu cezaya layýk olacaðý gibi bir hava vardý. Ancak Tora
burada “O’nun emirlerini gözetin” demekle, bu
emirlerde de hiçbir deðiþiklik yapýlamayacaðýný
bildirmekte, bu þekilde, böyle bir deðiþiklik
yapma giriþiminin de putperestliðe kýþkýrtma ile

eþdeðer tutulacaðýný ima etmektedir. Tora tüm
emirleriyle bir bütündür ve bu emirlerden birinin
geçerliliðini inkâr etmek, tümünü inkâr etmekten farksýzdýr (Hirsch). Böylece bir peygamber
Tanrý Adýna konuþup O’na ibadeti teklif ediyorsa
bile, Tora’nýn kurallarýnda herhangi bir deðiþiklik
olduðu iddiasýndaysa, sahte peygamber sýnýfýndadýr [giriþteki açýklamalarda [3] numaralý sahte
peygamber].
O’nun Sözü’nü dinleyin – “O’nun Sözü’nü
ileten gerçek peygamberleri dinleyin (Sifre 85;
Raþi); sahte peygamberleri deðil (Sforno).” Bu
ayný zamanda Sözlü Tora’yý da içerir, zira Yazýlý
Tora’da söylenenlerin tam olarak nasýl anlaþýlmasý gerektiðini baþta Moþe Rabenu olmak üzere
peygamberler öðretmiþtir. Bu nedenle bir soru
olduðunda peygamberlere danýþýlýrdý. Bunun bir
örneði, hamileliðinde karnýndaki garip durumu
anlayamadýðý için Þem’e baþvuran Rivka’dýr (bkz.
Bereþit 25:22). Miþna’da öðrendiðimiz gibi:
“Moþe Sinay’dan Tora aldý ve onu Yeoþua’ya
aktardý. Yeoþua ileri gelenlere, ileri gelenler
peygamberlere peygamberler de onu Anþe Keneset
Agedola’ya aktardýlar (Miþna – Pirke Avot 1:1)
(Rabenu Behaye).
Ýbn Ezra’ya göre bu ifade hatýrlama öðesi içeren
emirleri kasteder. Örneðin Þabat Tanrý’nýn evreni
yaratmýþ olduðunu, matsa Mýsýr Çýkýþý’ný hatýrlatýr (Piruþ Al Ýbn Ezra).
O’na ibadet edin – “O’nun Kutsal Mekâný’nda
ibadet edin (Sifre 85; Raþi); ve size putperest tapýnaklarda ibadet etmeyi öðütleyen sahte peygambere kulak asmayýn.” Ya da “eylemlerinizle O’na
ibadet edin” (Ýbn Ezra). Ya da “sadece O’na ibadet
edin ve O’na ortak koþmayýn” (Sforno).
O’na yapýþýn – “O’nu kendinize örnek alýn”
(Talmud – Sota 14a; Raþi). Ya da “kalbiniz ve
beyninizle, hiçbir kesinti olmaksýzýn baþtan sonra
O’na yapýþýn” (Ýbn Ezra). “Gündelik iþlerle
meþgul olduðunuz sýrada bile düþünceniz O’na
yapýþýk olsun ve bir an için bile O’ndan ayrýlmayýn” (Rabenu Behaye). Ya da “Dünyanýn normal
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o peygamberin ya da o rüya gören kiþinin sözlerini dinleme. Zira Tanrýnýz Aþem, sizi,
Tanrýnýz Aþem’i tüm kalbinizle ve tüm canýnýzla sevip sevmediðinizin bilinmesi için sýnamaktadýr.
5
Tanrýnýz Aþem’in ardýndan yürüyün ve [yalnýz] O’ndan çekinin, O’nun emirlerini
gözetin ve O’nun Sözü’nü dinleyin, O’na ibadet edin ve O’na yapýþýn.
belirtmektedir (s.p.). Dolayýsýyla Tanrý, kalbin
“bütünlüðünü” talep etmektedir. Tanrý’yý “tüm”
kalbiyle seven kiþi, yeni manevi heyecanlar aramaya gereksinim duymaz.
Alternatif olarak bu, peygamberin sözlerinin
dýþýnda Tora’nýn bir yorumu olarak da deðerlendirilebilir: “Þu ana kadar varlýðýný bile duymadýðýnýz ve mevcut olduðuna dair sizi ikna eden
hiçbir kanýtýn bulunmadýðý”; ya da “mevcut
olmadýklarýný gayet iyi bildiðiniz” (Hirsch). Krþ.
11:28.
Baþka ilahlarýn ardýndan – Pasuklarýn basit
anlamýna göre burada tamamen putlar ya da putperestlik adýna peygamberlik eden bir kiþiden
bahsedilmektedir [Giriþteki açýklamalarda verilen listede [1] numaralý sahte peygamber]. Yani
bu kiþi, “beni filanca put gönderdi ve size ona
filanca þekilde tapmanýzý emretmemi söyledi”
demektedir. Hahamlarýmýz’ýn öðretilerinden
çýkan sonuca göre ise burada Aþem adýna
peygamberlik iddiasýyla ortaya çýkýp “Beni size
Aþem gönderdi ve size filanca puta filanca þekilde
tapmanýzý emretmemi söyledi” diyen tipte bir
peygamberdir [giriþte [2] numara]. Böyle bir teklifi “sadece bugünlük tapacaksýnýz” gibi bir
zamanla sýnýrlasa bile, bu kiþi idamý hak eder
(Ramban).
4. Dinleme – “‘Acaba sözlerinde somut bir kýsým
var mý?’ diye ona söz hakký bile verme. Çünkü
söyleyeceklerinin hepsini kafasýndan uydurduðu
açýktýr. Yaptýðý iþaret ya da harika da büyü ya da
hilenin bir sonucudur ve kesinlikle peygamberlikle ilgisi yoktur” (Sforno).
Putperestlik adýna peygamberlik iddiasýnda bulunan bir kiþinin sözlerini dinleme yasaðý, Tora’nýn
613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 265.
Bu kiþiden iþaret ya da harika istenmez; aksine,
önce de belirtildiði gibi bunu yapmasý engellenir.
Ýnsanlar hataya düþmeye açýktýr ve zihinleri
sözlerdeki asýl gerçeði sonuna kadar kavramakta
yetersiz olabilir. Bu nedenle Tora putperestlik
adýna konuþarak yalanlar uyduran bir kiþinin
süslü ifadelerinin insanlarý etkileyebileceði
endiþesiyle böyle birine söz hakký vermeyi yasaklamýþtýr. Ýnsanlar onun sözleri sonunda baþtan
çýkýp puta tapmasalar bile, kalplerinde bir an için,
belki de söylenenlerde gerçek payý olabileceði

düþüncesi belirebilir. Ama Tora sahte ve saçma
sözlerin zihinleri o bir an için bile kurcalamasýný
istememiþtir (Sefer Ahinuh).
Bilinmesi için sýnamaktadýr – “Eðer ‘Bu
peygamberin sözleri doðru deðilse, Tanrý neden
onun mucizelerinin gerçekleþmesini saðlýyor?’
diye düþünürsen, cevabý þudur: ‘Tanrýn Aþem sizi
sýnamaktadýr’ (s.p.)” (Sifre 84; Raþi).
Tanrý’nýn sýnamasý, sýnanan kiþinin Tanrý’ya
baðlýlýðýnýn herkesçe bilinir hale gelmesini (Ýbn
Ezra) ya da onun potansiyel manevi kuvvetini bu
sýnav yoluyla açýða çýkararak bu kuvvetini þahsen
kendisinin de tanýmasýný saðlama amacýný güder
(krþ. Ramban). Sýnavlar ayrýca, baþarý ile
geçilmesi karþýlýðýnda ödülü beraberinde getirir.
Tanrý her türlü büyü yöntemini yasaklamýþtýr,
ama bir büyücü ya da sahte peygamberin
olaðanüstü þeyler yapmasýna izin vererek insaný
sýnava tabi tutabilir. Böylece insanýn aklýný
çelebilecek bir ortamda yine de Tanrý’nýn emrine
baðlý kalan kiþiler ödülü hak ederler (Raþbam).
Ve elbette hem burada hem de Tora’nýn diðer yerlerinde, “sýnav” terimi, temel olarak, sýnanan kiþi
açýsýndan kullanýlmaktadýr, Sýnayan’ýn deðil. Zira
Tanrý’nýn sýnav yapmaya ihtiyacý yoktur, ama her
ne þekilde olursa olsun, sýnava tabi tutulan
kiþinin geçtiði prosedür, kendi açýsýndan “sýnav”
niteliðindedir (Ramban).
Ýbranice Menase. Bu sözcük “yükseltmektedir”
anlamýna da gelebilir: “Tanrýnýz’a karþý konuþan
kiþiyi düþman olarak görmenizin karþýlýðýnda, siz
de Tanrý’nýn Huzuru’nda sevilenler düzeyine yükseltileceksiniz” (Sforno). Alternatif olarak sözcük
“size tecrübe kazandýrmaktadýr” þeklinde de
anlaþýlabilir: “Tanrý, sahte peygamberlerin aklýnýzý
putperestlik yönünde çelme denemelerine karþý
tecrübe kazanmanýzý saðlamaktadýr” (Daat Mikra).
5. Tanrýnýz Aþem’in ardýndan yürüyün – “O’nu
örnek alýn, kendi yetenekleriniz çapýnda O’nun
yaptýklarýný yapmaya çalýþýn ve O’nun yollarýný
takip edin (Ýbn Ezra; krþ. Talmud – Sota 14a).
Sadece O’nun söylediklerini takip edin ve bilmek
istediðiniz her þeyi, sadece O’nun kanýtlanmýþ
peygamberlerine danýþýn (Ramban). Böylece
O’nun yollarýnda yürüyün (28:9) ve sahte
peygamber ya da rüyacýlarýn önerdiði sözde yenilikçi yollarda deðil (Sforno).”
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Aþem’in sana takip etmeni emrettiði yoldan saptýrmaktý” (Sforno).

suçlularý cezalandýrmýþ olmalarýdýr (bkz. 33:9 ve
Þemot 32:27-29).

Ýbranice Sara. Bu sözcük “ayrýlýk” ya da “sapma”
anlamý verir. Sahte peygamber, Tanrý Adýna
konuþtuðunu iddia ederek, sýrf insanlarý putlara
tapmaya sevk etme amacýyla, Tanrý’nýn hiçbir
þekilde emretmediði, gerçeklerden tamamen ayrý
olan yalan ve uydurma sözler sarf etmiþtir (Raþi).
Alternatif olarak sözcüðün kökü “Sarar –
Ýsyankâr Davranmak” da olabilir: “Ýsyankârca ya
da sizi O’na isyan etmenizi saðlar þekilde konuþtu” (Ýbn Ezra; Radak, Þeraþim; Septuaginta).
Dolayýsýyla bu kiþi Tanrý’nýn Krallýðý’na isyan
etmiþ sýnýfýndadýr ve hem Moþe Rabenu’nun
peygamberliðine hem de On Emir’in ikincisine
açýkça zýt düþen bir talimat verdiði için idamý hak
eder. Alternatif olarak “Tanrý’ya çirkin sözler atfetmiþtir” (Daat Mikra).

Sýradaki iki kýsým mesit ve madiah kanunlarýný ele
almaktadýr. Her iki sözcük de baþkalarýný putperestliðe kýþkýrtan provokatörleri tanýmlar; ancak
ikisi arasýnda bazý farklar vardýr. Mesit, bir bireyi,
madiah ise bir þehrin halkýnýn çoðunluðunu putperestliðe sevk etmeyi deneyen kiþiyi tanýmlar.
Bir mesit, kötü amacýna ulaþmasa, hatta kendisi
putperestlik yapmasa bile cezalandýrýlýr. Bir madiah ise sadece kendi þehrinin çoðunluðunu puta
tapmaya ikna etmeyi baþarýrsa cezayý hak eder.

Arandan kötülüðü yok etmelisin – Yani “kötü
davranýþlarý yok etmelisin”. Günahkârý ortadan
kaldýrmakla günahý da ortadan kaldýrmýþ olacaksýn. Aksi takdirde bu günah halk içinde yayýlacaktýr (a.k.). Ya da “kötülük edenleri arandan ayýklamalýsýn” (Targum Onkelos).
7-19. Mesit ve Madiah.
Tora halkýn, insanlarý putperestliðe sevk etme
gayretinde olan kiþilere hoþgörü göstermesine
izin vermemektedir. Bu günah o kadar ciddidir ki,
p. 7’de sayýlanlar gibi, eðer bu provokatör, kiþinin
en yakýn ve sevdiði akrabasý olsa bile, kiþi onu
mahkemeye ihbar etmekle yükümlüdür.
Kaydadeðer bir nokta, Altýn Buzaðý olayý sonrasýnda Leviler’in de Tanrý Adýna hareket ederek
en yakýn akrabalarýna bile ayrýcalýk göstermeyip

7. Kardeþin, annenin oðlu – Çevirimiz, bunu iki
farklý ifade olarak deðerlendiren Sifre (87) ve
Raþi’ye göredir. Buna göre “kardeþin” baba
tarafýndan, “annenin oðlu” ise anne tarafýndan
kardeþi belirtir. Basit düzeyde ise bu ifadenin
bütünü, “anne tarafýndan kardeþin” anlamýndadýr. Burada özellikle anne tarafýndan kardeþ
belirtilmektedir, zira eðer iki kardeþ arasýnda
yakýnlýk farký varsa sadece baba tarafýndan
kardeþe kýyasla, sadece anne tarafýndan kardeþ,
bir kiþiye daha yakýndýr; çünkü hem ayný karýndan çýkmýþlardýr hem de baba tarafýndan
kardeþte olduðu gibi mirasta ortak deðillerdir
(Talmud – Kiduþin 80b; Rabenu Behaye; Daat
Zekenim). Ancak bu basit bakýþa göre bile, baba
tarafýndan kardeþ de dolaylý olarak kastedilmektedir, zira burada “aklýný çelmeye çalýþan anne
tarafýndan kardeþin olsa bile onun gözünün yaþýna bakmayacaksýn” dendiðine göre, bunu nispeten daha az yakýn olan baba tarafýndan kardeþ
yaparsa da elbette ayný kural geçerli olacaktýr.
Baþka bir alternatife göre “[baba tarafýndan]
kardeþin [ki ayný zamanda] annenin [de] oðlu”. Yani
“hem anne hem de baba tarafýndan kardeþin”
(Daat Mikra).
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O peygamber ya da o rüya gören adam ise öldürülmelidir, zira seni Tanrýn Aþem’in
sana takip etmeni emrettiði yoldan saptýrma amacýyla, sizi Mýsýr Ülkesi’nden çýkaran, seni
köle evinden kurtaran Tanrýnýz Aþem hakkýnda uydurma þeyler konuþmuþtur. Arandan
kötülüðü yok etmelisin.
[42. Putperest Misyonerler]
7

Kardeþin, annenin oðlu veya oðlun veya kýzýn veya koynuna aldýðýn karýn veya can
dostun gizlice “Gidip baþka ilahlara ibadet edelim” diyerek aklýný çelmeye çalýþýrsa – [bahsettiði,] senin bilmediðin ve atalarýnýn [da bilmediði],
halinde, bir efendi ne kadar iyi olursa olsun, köle
yine de özgürlüðünü ister. Ama siz O’na yapýþýn.
Hiçbir zaman O’nun ibadetinden ayrýlýp özgürlüðe kavuþmayý arzulamayýn, zira O’na ibadet
gerçek özgürlüktür” (a.k.).
Alternatif olarak “Tüm eylemlerinizin amacý
O’nun Ýsteði’ni yerine getirmek olsun. Eðer bu
sahte peygambere karþý önceden de bir düþmanlýðýnýz varsa bu olayý intikam vesilesi olarak
görmeyin. Onu cezalandýrdýðýnýzda, bunun tek
nedeni Tanrý’ya olan baðlýlýðýnýz olmalýdýr”
(Sforno).
Bir alternatife göre pasuðun sonundaki “O’na
yapýþýn” ifadesi bir sonuç ve ödül bildiriyor olabilir: “O’na yapýþacaksýnýz”. Baþka bir deyiþle,
“Eðer Tanrý’yý kendinize örnek alýr, O’ndan
çekinir, Yazýlý ve Sözlü Tora’yý gözetir, O’na duayla ibadet ederseniz, o zaman Tanrý’ya yapýþmýþ
olacaksýnýz ve Kutsal Tanrý’ya yapýþma, sizin için
Gelecek Dünya’daki ebedi ödül olacaktýr”
(Rabenu Behaye).
6. Öldürülmelidir – Pasuk hangi yöntemin kullanýlacaðýný açýklamamýþtýr. Talmud’da da idamýn
yöntemi konusunda Rabi Þimon ile diðer
Hahamlar arasýnda görüþ ayrýlýðý vardýr (Talmud –
Sanedrin 89b). Hahamlar’a göre, bu pasuktaki
“saptýrma” sözcüðü, ayný sözcüðün geçtiði (bkz. p.
11) sýradaki konuyla baðlantý kurmaktadýr ve
dolayýsýyla orada açýkça belirtilen (p. 11) Sekila
yöntemi burada da kullanýlmasý gereken yöntemdir. Rabi Þimon ise bu sözcüðü bir baðlantý
olarak görmez ve idamýn Henek yöntemiyle yapýlmasý gerektiðini ileri sürer; çünkü Tora’nýn açýkça
yöntem belirtmediði durumlarda idam yöntemi
Henek’tir. Rambam, Alaha’yý Rabi Þimon’a göre
belirlemiþtir (Yad – Avodat Kohavim 5:6) (Daat
Mikra).
Yoldan – Ýbranice Min Adereh. Sadece
Meadereh dense de ayný anlamý verirdi. Tora

burada fazladan bir sözcük kullanarak bu
ifadenin “yolun bir kýsmýndan” þeklindeki diðer
anlamýna iþaret etmektedir. Buna göre bir
peygamber, putperestlik yasaðýnýn sadece kýsmi
bir þekilde geçerliliðini yitirdiðini [yani söz gelimi,
bir gün için puta tapýlabileceðini] iddia etse bile
idamý hak eder (Talmud – Sanedrin 80a).
Sizi Mýsýr Ülkesi’nden çýkaran – Mýsýr Çýkýþý,
basit bir gözbaðcýlýk ya da küçük bir mucize deðil,
çok büyük çaplý, doðanýn birçok kuralýný alt üst
eden ve en önemlisi gerçek bir olaydýr. Bu olay
tüm evrenin Tanrý’ya ait olduðunu ve baþka
hiçbir gücün O’na ortak olmadýðýný ortaya koymuþtur. Sinay daðýnda da Tanrý halkla “yüz yüze”
konuþmuþ ve baþka ilahlara tapýlmamasý
konusunda açýk bir emir vermiþtir. Ve bu peygamber belirtilen türde bir teklifte bulunmakla, Tanrý
hakkýnda bilinen bu gerçeklerle bariz bir þekilde
çeliþtiði için, “uydurma þeyler” konuþmuþ olduðu
açýktýr (Ramban).
Seni köle evinden kurtaran – Pasuk “sizi Mýsýr
Ülkesi’nden çýkaran” dedikten sonra “seni köle
evinden kurtaran” sözleri gereksiz durmaktadýr.
Ancak bu bir mesaj içerir (Mizrahi; Sifte
Hahamim): “Eðer Tanrý seni Mýsýr’dan çýkarmayýp
sadece kölelikten kurtarsaydý, bu bile senin
üzerinde hak iddia etmesi için yeterli olurdu”
(Sifre 86; Raþi).
Tanrýnýz Aþem hakkýnda – Ya da “Tanrýnýz
Aþem’e karþý”.
Uydurma þeyler – Saadya Gaon; Raþi; Hirsch.
“Bu kiþi bir put adýna deðil de Aþem Adýna
konuþmuþ olmasýna raðmen, bu adam yine de
idamý hak eder, çünkü Aþem Adýna konuþmuþ
olsa da, bunlar uydurma þeylerdir. Ve yine her ne
kadar bu kiþi, sana verdiði puta tapma emrini
‘Aþem’in bir emri’ olarak sunmuþsa da, yani güya
seni Aþem’in emrini yerine getirmeye ikna etmeyi
amaçlamýþ görünüyorsa da, amacý seni, Tanrýn
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önünde konuþamayacaðýný söylerse, ona tuzak
olarak görmeyeceði bir yere þahitler yerleþtirilir
ve [ikna etmek istediði ilk kiþi] ona ‘daha önce
birlikteyken söylemiþ olduðun þeyi bir daha söyle’
der. [Mesit] Ona söyleyince, [þahit] ‘Nasýl
Göklerdeki Tanrýmýz’ý býrakýp ahþaba ve taþa
taparýz?’ der. Eðer [mesit] vazgeçerse iyi. Ama
eðer ‘Bunu yapmak görevimiz ve böylesi bizim
için güzel’ derse, gizlenmiþ olan [þahitler] onu
Bet-Din’e getirirler ve [yargýlandýktan sonra]
Sekila ile idam ederler” (Miþna – Sanedrin 7:10).

kiþiye, yani Moþe Rabenu’ya baðlý bir zincirin
parçasýdýr. Ancak belirtildiði üzere bu mükemmel
deðildir. Çünkü böyle iman taþýyan biri, kulaða
mantýklý gelen baþka fikirlerden etkilenmeye
açýktýr. Kendisi Tora’yý derinlemesine öðrenmediði için, baþka bir kültürün ya da akýllý bir
filozofun söyledikleri karþýsýnda kendisinden
emin olamaz, bilgiyi özümsemediði için yanýlýp o
yöne kapýlma olasýlýðý mevcuttur. Tek baþýna
ilerlediðinde ayaðýnýn takýlmasýndan korkan kör
bir insan gibidir.

Senin bilmediðin ve atalarýnýn [da bilmediði] –
Çevirimiz bu ifadenin mesitin sözlerine dâhil
olmayýp Tora’nýn bir açýklamasý olduðu bakýþýyla
yapýlmýþtýr. Bu durumda Tora bir uyarýda bulunmaktadýr: “Bu [kýþkýrtmaya kapýlman] senin için
bir yüz karasý olacaktýr; zira hiçbir ulus kendilerine atalarýnýn aktardýðý gelenek ve inançlarý
öylesine terk etmez. Oysa bu kiþi sana atalarýndan aldýðýn geleneðe sýrt çevirmeni söylüyor!”
(Sifre 87; Raþi).

Öte yandan, gören kiþi, bu yeteneðe sahip olduðu
için tökezlemekten endiþe etmez. Yürümek için
baþkasýnýn elini tutmaya ihtiyacý yoktur. Ve eðer
bunun yanýnda bir zincire de dâhilse, o zaman
düþme olasýlýðý hiç yok gibidir. Ýþte inancýný bilgiyle desteklemiþ olan kiþi de böyledir. Kendisiyle
bütünlük içindedir, dýþ etkenlere karþý savunmasý
çok daha güçlüdür ve kalbi kolayca yanýlgýya
düþmez. Baþka felsefelerle karþýsýna gelenleri,
kendi saðlam bilgisiyle kolayca çürütür, kalbi de
kendi inancýnda güçlü kalýr. Bu açýdan bir
Yahudi, sadece geleneklere ve inanca baðlý bir
imanla yetinmemeli, Tora hakkýndaki bilgisini
sürekli olarak arttýrarak “gören insan” mertebesini hedeflemelidir. Böylece imaný hem geleneðe
hem de araþtýrma ve bilgeliðe dayalý olacaktýr.
Hahamlarýmýz iþte tam olarak bu konuda “Tora
öðrenme konusunda gayretli ol ve kâfire
(Epikoros) ne cevap vereceðini bil” (Miþna – Pirke
Avot 2:19) demiþlerdir.

Öte yandan bu sözler, p. 3’te olduðu gibi mesitin
özendirme amacýyla vurguladýðý bir nokta olarak
da deðerlendirilebilir. Bu durumda çeviri þöyle
olacaktýr: “‘Gidip senin bilmediðin ve atalarýnýn [da
bilmediði] baþka ilahlara ibadet edelim’ diyerek aklýný
çelmeye çalýþýrsa…”.
œ Ýnanç ve Bilgi.
Rabenu Behaye burada temel saptamalar içeren
alternatif bir açýklama getirir: Emuna, yani iman,
iki düzeylidir. Ýlki geleneðe baðlýdýr, ikincisi ise
geleneðin yanýnda bilgiye ve araþtýrmaya.
Geleneðe baðlý inanç taþýyan kiþinin inancý atalarýndan kendisine ulaþan bilgi doðrultusundadýr.
Bu iyi bir imandýr, zira gelenek gerçeklerin
aktarýlmasýnda etkili bir yoldur. Ancak yine de bu
türdeki imanýn kusursuz olduðu söylenemez, zira
burada araþtýrmaya dayanan bir bilgi yoktur.
Böyle biri görme kabiliyetine sahip biri tarafýndan
çekilen, el ele tutuþan kör insanlarýn oluþturduklarý bir zincirde halka gibidir. En baþtaki gören
kiþi güvenilir olduktan ve eller býrakýlmadýktan
sonra, kör kiþiler de doðru yere gittiklerinden
emin olabilirler. Elbette bu, doðruyu yapmak için
geçerli ve etkili bir yoldur, ama yine de bu
mükemmel deðildir, zira o kiþilerin kör olduklarý
gerçeðinde bir deðiþiklik yoktur. Genel olarak,
Tora’yý derinlemesine öðrenmemiþ ama geleneklere ve mitsvalara sýký sýkýya baðlý bir Yahudi’nin
imaný da bu þekildedir. Herkes en baþtaki gören

Ýþte Tora burada [tam çeviriyle] “bilmediðin – sen
ve atalarýn” diyerek Emuna’nýn bu iki düzeyine
iþaret etmektedir: “Bilmediðin” – bilgi ve araþtýrmaya dayalý üst Emuna düzeyi. “Sen ve atalarýn” –
geleneðe baðlý düþük Emuna düzeyi. Hangi
düzeyde olursa olsun bir Yahudi’nin Emuna’sý, Bir
ve Tek Tanrý olan Aþem hakkýndadýr. Bu nedenle,
her iki düzeyde de tanýmadýðý baþka bir ilaha
tapýnma konusundaki provokasyonu kolayca
tespit etmeli ve gerekeni yapmalýdýr.

Ree_vayikra.qxd 18.06.2012 14:51 Page 49

Ree 293

Bu pasukta Tora insanýn en yakýnlarýný, kendisiyle kan, evlilik ya da dostluk baðý olanlarý
sýralamakta ve bu þekilde söz konusu yakýnlarýn
insan kiþiliðinin üzerindeki etkisine dikkati çekerek bu etkiye büyük önem verdiðini vurgulamaktadýr. Ve iþte tam olarak bu büyük yakýnlýk
nedeniyle Tanrý’ya yönelik sadakatin bunlarla
çeliþebileceði bir durumu ele almakta, bu durumda da tam sadakat talep etmektedir (Hirsch).
Koynuna aldýðýn karýn – Ýbranice Eþet Hekeha.
“Hek – Koyun” sözcüðü “Hakak – Hakketmek
[=kazýyarak iþlemek]” fiiliyle baðlantýlýdýr. Yani
burada “derinden baðlý olduðun, sevgisi kalbine
kazýnmýþ olan karýn” anlamý ifade edilmektedir.
“O bile senin aklýný putperestlik yönünde çelerse,
ölümü hak edecektir.”
Ýfade konu baðlamý dýþýnda deðerlendirildiðinde
burada eþler arasýndaki normal sevgi düzeyinin
nasýl olmasý gerektiði hakkýndaki yan bir ima da
görülebilir: Sevgi, dýþta kalan bir heyecan ya da
duygu deðil, eþlerin aralarýnda ebedi bir bað oluþturacak þekilde içlerine iþlemelidir. O kadar ki,
ikisi artýk farklý birer birey olmaktan çýkýp tek bir
bütünü oluþturacak hale gelmelidir. Tora karýkoca ile ilgili olarak “tek vücut olmalýdýrlar”
(Bereþit 2:24) dediðinde sadece fiziksel bir birleþmeyi kastediyor deðildir. Hahamlarýmýz’ýn
söyledikleri gibi “Ýþto Kegufo – [Kiþinin] Karýsý,
Kendisi Gibidir”.
Can dostun – Tam çeviriyle “canýn gibi olan
akranýn” ya da “kendin gibi olan akraban”. Basit
anlamda bu yakýn arkadaþlarý belirtmektedir. Öte
yandan Sifre, ve onu takiben Raþi, bunu da ikiye
ayýrýrlar: “canýn gibi olan” ve “akranýn”. Tora daha
önce bir kiþiyle babasý arasýndaki baðý “[babanýn]
caný, [oðlunun] canýna baðlý” þeklinde tanýmlamýþtý (bkz. Bereþit 44:30). Dolayýsýyla burada
da “akran” yakýn dostlarý belirtirken, “canýn gibi
olan” ifadesi ise babayý ima etmektedir (Sifre 87;
Raþi; Ýmre Þefer). Ýnsaný putperestliðe sevk etmeye
çalýþan kiþi, onun babasý bile olsa, buradaki sert
kanun yine de geçerlidir. Tora burada insanýn en
yakýn olduðu ve dolayýsýyla en sevdiði kiþileri listelemektedir. Bu kurallar onlar için bile geçerli
olduðuna göre, daha uzaktaki kiþiler için de kat
kat geçerlidir (Raþi).
Gizlice – Þüphesiz buradaki kurallar, akýl çelme
teþebbüsü açýktan açýða yapýlmýþsa da geçerlidir.
Ancak genelde böyle teþebbüsler gizli yapýldýðý
için Tora da bu sözcüðe yer vermiþtir (Sifre 87;

13:7

Raþi; Daat Zekenim). Behor Þor bunu biraz farklý
açýklar: Tora dedikoduculuðu ve insanlarýn sözlerini baþka yerlere taþýmayý yasaklamýþtýr
(Vayikra 19:16). Dolayýsýyla bir kiþi, kendisine
putperestlik için yapýlan gizli telkinleri açýða
çýkarmaktan çekinebilir. Bu nedenle Tora böyle
bir durumda söz konusu provokasyonun açýklanmasýnýn ispiyon ve söz taþýma olarak deðerlendirilmediðini vurgulamaktadýr: “Bunu sana
gizlice söylemiþse bile, ona rýza gösterme ve onu dinleme. Gözün ona acýmasýn, ona þefkat gösterme ve
onu korumaya çalýþma.”
Aklýný çelmeye çalýþýrsa – Ýbranice Yesiteha. Bu
fiil “Sata – Sapmak” kökünden gelir ve anlamý
“yoldan saptýrmak” þeklindedir. Baþka bir deyiþle
burada insanlarý putlara tapma yönünde kýþkýrtmak, onlarýn akýllarýný çelmeye çalýþmaktan
bahsedilmektedir. Bu nedenle buradaki provokatör Mesit olarak adlandýrýlýr. Bu kiþi bu sýfatý,
amacýnda baþarýya ulaþmasa bile alýr.
Alternatif olarak “sana karþý misyonerlik yapmaya
çalýþýrsa” (The Living Torah; Radak, Þeraþim; Sifre,
krþ. Þemuel I 26:19), “seni ikna etmeye çalýþýrsa”
(Targum Onkelos; Ýbn Canah; Septuaginta); “yanlýþ yönlendirmeye çalýþýrsa” (Targum Yonatan; Sifre)
veya “kötü yönde akýl öðretirse” (krþ. Raþbam).
Miþna, bir mesite dair kanunlarýn idamý hak eden
diðer günahkârlara göre daha aðýr bir nokta
içerdiðini kaydeder. Böyle biri uyarýlmamýþsa bile
idama çarptýrýlabilir. Yine de idam edilebilmesi
için onun provokasyonunu duyan iki þahit
gerekir. Ancak burada da aðýr bir yan vardýr, zira
bu mesit tek bir kiþiyi kýþkýrtmayý denerse, ikinci
bir þahidin de onu duymasý için gereken bir ortam
onun bilmediði bir þekilde hazýrlanabilir. Miþna,
mesitle ilgili kanunu þöyle tanýmlar: “Mesit, alelade bir insaný [puta tapmaya ikna etmeye
çalýþan] alelade biridir. [Bu kiþi, ikna etmek istediði kiþiye] ‘Filanca yerde bir put var. Þöyle yer
þöyle içer, þöyle iyilik yapar þöyle kötülük eder’
dediði [zaman bir mesit konumu alýr]. Tora’nýn
idamý gerektiren diðer hiçbir günahýnda, suçluyu
mahkûm ettirme amacýyla gizli bir þahit konmaz;
ama bu istisnadýr. [Þöyle ki;] Eðer [mesit] iki
kiþiye konuþmuþsa, onlar þahit konumu alýr ve
onu Bet-Din’e getirirler, [suçu tespit edildikten
sonra bu kiþi] Sekila ile idam edilir. [Ama mesit]
tek kiþiye konuþmuþsa [bu tek kiþi, mesite] ‘bu
söylediðini yapmak isteyen arkadaþlarým var’ der.
Eðer [mesit] kurnaz biriyse [ve birden çok þahidin
onu mahkûm edeceðini anlayarak] onlarýn
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çevirisi de buna paraleldir. Dolayýsýyla burada iki
yasak vardýr. Ýlki isteðe baðlýdýr ve bu arzu, týpký
baþkalarýna ait bir þeyi arzulama yasaðýnda
olduðu gibi (bkz. 5:18), baþlý baþýna bir ihlaldir.
Ve kiþi eðer bu arzusunu fiiliyata dökerse, bu kez
idamý gerektiren ikinci bir ihlalde bulunmuþ olur.
Mesiti dinlemenin kesinlikle reddedilmesi, ona
yönelik bir nefret ifadesidir; zira bir kiþiyi dinlememek, onun kendisini temize çýkarma
olasýlýðýný tamamen ortadan kaldýrmak anlamýna
gelir. Dolayýsýyla Hahamlarýmýz bu emrin, mesite
yönelik nefretten vazgeçmeme yönünde bir uyarý
olduðunu öðretirler. Bu, Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Lo Taase No. 267 (Sefer Ahinuh).
Gözün ona acýmasýn – “Söz konusu kiþinin sana
olan yakýnlýðýna bakýp, onun senin için önemli
biri olduðu gerekçesiyle ona acýma (Hirsch).
Yumuþak kalpli davranarak suçluya merhamet
gösterme” (7:12, Ramban o.a.). Tora daha önce
hayatý tehlikede olan birinin durumuna seyirci
kalmayý yasaklamýþtý (bkz. Vayikra 19:16).
Burada ise “ama mesite hiçbir þekilde acýma”
demektedir (Sifre 89; Raþi). Bunun bir sonucu
olarak bir mesiti kurtarmak yasaktýr. Mitsvat Lo
Taase No. 268 (Sefer Ahinuh).

sessiz kalmaya hakkýn yok (Sifre 89; Raþi).
Suçlunun kuvvetli ya da saldýrgan oluþu veya
onun ailesine yönelik korkun nedeniyle onun
suçunu görmezden gelme veya örtbas etme”
(7:12, Ramban o.a.). Gidip Bet-Din’de tanýklýk
etmezlik yapma (Ramban). Onu temize çýkaracak ifadeler verme (Sifre).” Alternatif olarak
“onun bu sözlerini iki geçerli þahidin duymasýný
saðla ve mesitin ceza görmesini saðla (Ýbn Ezra)”.
Böylece mesitin kýþkýrtmaya çalýþtýðý kiþinin mesiti mahkûm edecek bilgiyi söylemekten kaçýnmasý
yasaktýr ve bu, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Lo Taase No. 270 (Sefer Ahinuh).
10. Onu kesinlikle öldürmelisin – Bu sözler
gereksiz görünmektedir; ne de olsa pasuðun
devamýndaki ve sýradaki pasuktaki ifadeler bu
kiþinin idam edilmesi gerektiðini açýkça ortaya
koymaktadýr. Dolayýsýyla bu sözler farklý bir ima
içerir. Sanýðýn hayatýný kurtarmak için normalde
gösterilen standart çabalar, böyle bir davada gösterilmemelidir (Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).

Ona þefkat gösterme – “Ona olan yakýnlýðýn
nedeniyle þefkat gösterme” (Ramban). Normal
þartlarda idam istemli davalarda Bet-Din davayý,
sanýðý kurtaracak bir ayrýntý bulma ümidiyle
tekrar tekrar “tersyüz eder”; yani sanýðýn suçlu
olduðu belliyse bile, onun cezasýný hafifletecek
noktalar ya da onu idamdan kurtaracak bazý
teknik kanuni detaylar aramak için davayý çok
farklý yönlerden ele alýr. Ancak Tora burada “bu
kiþinin mesit olduðu belliyse onu idamdan kurtaracak ayrýntýlar bulmak için davayý tekrar ele
almayýn” demektedir (Sifre 89; Raþi). Bu da
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 269 (Sefer Ahinuh).

Ýbranice Arog Taargenu. Bu bir ikilemedir. Tam
anlamýyla “öldürüþ öldürmelisin”. Bu da bir mesaj
içerir. Normal þartlarda idam istemli davalarda
eðer idam kararý çýkmýþsa bile, eðer biri “sanýðý
temize çýkarabilecek bir þey biliyorum” derse, tüm
davaya baþtan baþlanýr. Ama eðer sanýk beraat
etmiþse, “sanýðý mahkûm edecek bir þey biliyorum” derse bile dava tekrarlanmaz (bkz. Þemot
23:7 açk.). Mesit söz konusu olduðunda ise kanun
bunun tersidir. Dava sonucunda suçlu bulunmuþ
ve idam kararý çýkmýþsa, onu idamdan kurtaracak
yeni bir tanýklýk dinlemek üzere dava tekrarlanmaz. Ama beraat etmiþse, eðer idam edilmesine
yol açabilecek yeni bir tanýklýk ortaya çýkarsa
davaya geri dönülür. Bu nedenle Tora buradaki
ikilemeyi kullanmaktadýr: “Ýdam kararý çýkma
olasýlýðý bulunduðu sürece davayý gerekirse tekrar
tekrar görün” (Sifre 89; Talmud – Sanedrin 33b; Raþi).

Onu korumaya çalýþma – Tam çeviriyle “onun
üzerini örtme”. “Durumu örtbas etmeye çalýþma.
Eðer onu mahkûm edecek bir bilgiye sahipsen,

Tora’nýn sözleri, tümüyle Merhametin Efendisi’ne
ait olan merhamet sözleridir ve bir suçlunun
idam edilmesini emrettiði zaman bile, bu intikam

Ree_vayikra.qxd 18.06.2012 14:51 Page 51

Ree 295

13:8-10

8

çevrenizdeki, yeryüzünün [bir] ucundan diðerine kadar, sana yakýn ya da senden uzak
olan halklarýn ilahlarýndan [hangisi olursa olsun] –
9
ona rýza gösterme ve onu dinleme. Gözün ona acýmasýn, ona þefkat gösterme ve onu
korumaya çalýþma.
10
Aksine onu kesinlikle öldürmelisin. Onu öldürmek için ilk önce senin elin onun
üstünde olmalý; tüm halkýn eli ise daha sonra.
8. Yeryüzünün [bir] ucundan diðerine kadar –
Tam çeviriyle “yeryüzünün ucundan yeryüzünün
ucuna kadar”. Basit anlamda bu, dünyanýn
neresinde olursa olsun baþka uluslarýn ilah saydýðý þeylere itibar edilmemesi gerektiði anlamýna
gelmektedir. Ancak pasukta “sana yakýn ya da
senden uzak olan halklar” dendiðine göre,
“yeryüzünün bir ucundan diðerine” ifadesi gereksiz
durmaktadýr. Dolayýsýyla ima farklýdýr (Beer
Yitshak). Sifre’ye göre burada, güneþ, ay ve yýldýzlar gibi gök cisimleri kastedilmektedir; zira
dünyanýn hareketi nedeniyle bunlar bazen
dünyanýn bir ucunda, bazen de diðer ucunda
görünürler (Sifre 88; Raþi).
Sana yakýn ya da senden uzak – Bu ayrýntýya
girmeye ne gerek vardýr? Daha genel bir ifadeyle
“hangi halk olursa olsun” gibi bir ifade yeterli
olurdu. Ancak Tora bu þekilde yakýn ve uzak
halklarýn putlarýný bir tutmaktadýr: “Sen sadece
sana yakýn olan halklarýn inançlarýna aþinasýn,
ancak uzaktaki halklarý tanýmadýðýn için onlarýn
daha mantýklý inançlara sahip olduklarýný
düþünebilir, inançlarýna kapýlabilirsin. Ama iþte
sana söylüyorum. Ýkisi arasýnda bir fark yok. Sana
yakýn olan putperest halklarýn inançlarýna bakýp,
uzaktakilerin inançlarý hakkýnda fikir sahibi olabilirsin. Nasýl yakýn halklarýn putperestliðinde
hiçbir anlam yoksa ayný þekilde uzaktakilerin
inancýnda da hiçbir dayanak yoktur (Sifre 88;
Talmud – Sanedrin 61b; Raþi). Tanrý baþka hiçbir
ulusla seninle kurduðu gibi bir temas kurmadý; o
yüzden çekici, görkemli, sevgi dolu, hatta mantýklý görünse bile, baþka bir inanca kapýlma”.
Ýnsan doðasý, genel yaþam koþullarýnýn baþka yerlerde kendi yaþadýðý yere kýyasla çok daha iyi ve
uygun olduðu konusunda fanteziler kurmaya
elveriþlidir. Bu nedenle Tora uzak bölgelerdeki
yaþam tarzýnýn, kendi çevresinde gördüðü yozlaþmýþ
ortama göre çok daha iyi olduðu þeklindeki
dayanaksýz düþünceye karþý uyarýda bulunmaktadýr.
Burada baþka bir ima da görülebilir: “Sana yakýn
halklarýn inançlarýnýn sahteliðini zaten biliyorsun
ve yanýlgýya düþme olasýlýðýn düþük. Ayný þekilde
sana uzak halklar uzakta olduklarý için oraya
kadar gidip putlarýna ibadet etme olasýlýðýn
düþük. Ama buna raðmen, mesit sana, söz konusu
putun filanca konuda iyilik filanca konuda zarar

verme gücüne sahip olduðuna dair söylediklerinin doðruluðunu araþtýrmaný salýk verdiðinde
ona rýza gösterme. Bu sayede onu dinlemeyeceksin
ve onun söylediði gibi o puta ibadet etme durumuna gelmeyeceksin. Zira en baþtan beri kafanda
bir soru iþareti olduðu takdirde, sonunda iþ o puta
tapmaya kadar ilerleyebilecektir. Bil ki böyle bir
soru iþareti, sadece ve sadece, Mübarek Tanrý’nýn
büyüklüðü ve bu dünyadaki hâkimiyeti hakkýnda
bilgi ve düþünce eksikliðinin bir sonucudur” (Sforno).
9. Rýza gösterme – Ýbranice Lo Tove. Bu sözcük
isteme veya rýza gösterme belirtir (Ramban; krþ.
Bereþit 24:5); çevirimiz de bu þekildedir. Ancak
Raþi burada bu anlamý çeþitli nedenlerle kabul
etmez. Ona göre anlam “sevme” þeklindedir:
“Ona sevgi gösterme”. Ve Raþi’ye göre bunu
söylemenin özel bir nedeni vardýr. Ne de olsa
Tora “akranýný kendin gibi sev” (Vayikra 19:18)
emrini vermiþtir. Dolayýsýyla Tora burada “normal
þartlarda akranýný sevmelisin; ama bunu sevme.
Tanrý’ya karþý gelmen için seni kýþkýrtan kiþi
sevgiyi hak etmiyor” demektedir (Sifre 89; Raþi).
Sözlü Tora’ya göre de anlam “onu sevme” þeklindedir ve bu, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Lo Taase No. 266 (Sefer Ahinuh).
Onu dinleme – “Seni yanýlgýya düþürebileceði
için onu dinleme bile” (7:12, Ramban o.a.). Bu,
“Onun söylediklerini sözde ya da uygulamada
kabul etme” anlamý içerir (Hirsch; krþ. Ýbn Ezra.
Ama Ýbn Ezra’ya göre mesite kalpte inanmak,
önceki “ona rýza gösterme” ifadesiyle yasaklanmaktadýr.). Alternatif olarak “ona itaat etme”
(Daat Mikra).
Raþi’ye göre buradaki ifade “onun önerdiði þekilde putperestlik yapma” demekte deðildir; zira
bu çok bariz bir þey olduðu için bunu söylemeye
gerek bile yoktur. Anlam baþkadýr: “Sana hayatýnýn baðýþlanmasý için yalvardýðýnda bile onu
dinleme.” Tora daha önce baþkalarýna, hatta düþmanlýk duyulan kiþilere bile yardým etmeyi
emretmiþti (bkz. Þemot 23:5). Burada ise “ama
mesite yardým etme” demektedir (Sifre 89; Raþi).
Ramban’a göre “ona rýza gösterme” ifadesi kalpte
gizli bir istek duymamayý, “onu dinleme” ise
söylediklerini kabul edip “gidip söylediðin puta
ibadet edeyim” dememeyi belirtir. Onkelos’un
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En basitinden, Tora böyle bir þehirde ele geçirilen
“tüm” eþyalarýn yakýlmasýný emretmektedir (p.
17). Dolayýsýyla eðer bu þehirde örneðin tek bir
mezuza varsa bile, bu mezuza ve buna baðlý olarak
“tüm” eþyalar yakýlamayacaðý için, buradaki
kanunlarýn uygulanmasý mümkün deðildir. Ve bu
çok sayýda kýsýtlamadan sadece biridir. Öyleyse
Tora neden böyle, her yönüyle teorik olan bir
kanuna yer vermiþtir? Bunun cevabý, Tora öðreniminin en temel prensiplerinden biridir: “Deroþ
VeKabel Sehar – Araþtýr ve Ödül Al” (Talmud –
Sanedrin 71a). Dolayýsýyla aþaðýda bu konuda verilen tüm kanunlar tamamen teoriktir ve pratikte
uygulamasý yoktur [Ancak buna raðmen Tora’nýn
bölümleri baþka bölümlerle organik baðlar
içerdiðinden bu bölümdeki ifadeler Tora’nýn
baþka yerlerindeki farklý kanunlarýn pratikte
uygulamasý için de gerekli noktalardýr].

þehir halký arasýnda belirgin bir fark vardýr.
Putperest bir birey, en aðýr idam þekli olarak
kabul edilen Sekila ile öldürülür (bkz. 17:5), ama
bu ceza sadece onun bedenine uygulanýr; mallarý
ise mirasçýlarýna kalýr. Buna karþýlýk toplu putperestlikte ceza, olasýlýkla provokasyonun ve
toplum psikolojisinin getirdiði etki göz önünde
tutularak biraz daha hafif olan Ereg olmasýna raðmen, tüm mallar da imha edilir (Hirsch).

Kýsacasý bu kanuna konu olabilecek bir Yahudi
þehri tarihte hiç olmamýþtýr ve hiç olmayacaktýr.
Yine de teoride böyle bir olayýn meydana geldiði
farz edilirse, bu kanuna göre Yahudi devletinin
bütünü, Tanrý’nýn Mirasý olarak adlandýrýlan
Erets-Yisrael’in bütünlüðünü korumak üzere
görev üstlenmiþ olur. Bu görev doðrultusunda,
sadece Tanrý’ya isyan etmekle kalmamýþ, ayný
zamanda ulusun en temel prensibine ihanet
etmiþ olan bu þehir ortadan kaldýrýlmalýdýr. Bu
insanlar “arandan çýkmýþ” (p. 14) olarak tanýmlanmaktadýr – yani artýk bu ulusun birer parçasý
deðildirler. Aksine, bir düþman tehdidi gibi
halkýn karþýsýnda yer almýþlardýr. Dolayýsýyla
Tora, bu kiþilere karþý kullanýlacak idam yöntemini kýlýçtan geçirme (Ereg) olarak tanýmlamaktadýr – ki bu, bir savaþta düþmana karþý kullanýlan
silahý simgeler. Ayrýca bu þehrin tüm mallarý
yakýlacak, þehir de bir daha inþa edilmemek üzere
yýkýlacaktýr. Böylece bu mallarýn zerresi bile
kalmayacak, böylece eski sahiplerinin ismi yaþamayacak, þehrin yer aldýðý toprak da bir daha
Yahudi insani geliþiminin bir örneði olmayacaktýr.
Buna baðlý olarak bireysel putperestlik ile provokasyon sonucu putperestliðe sevk edilmiþ bir

Oturman için – Bu bölümün konusu olan þehir
özellikle ikamet için ayrýlmýþ türdeki þehirlerden
biridir. Dolayýsýyla Yeruþalayim bu kanunun
dýþýndadýr (Sifre 92; Talmud – Baba Kama 82b;
Raþi); zira her ne kadar orada da insanlar ikamet
ediyorsa da, Yeruþalayim’in temel iþlevi ikamet
deðil, Bet-Amikdaþ’a, dolayýsýyla Þehina’ya ev
sahipliði yapmaktýr (Mesiah Ýlemim; Beer Basade).

Bir Ýr Anidahat davasýna, sadece 71 yargýçtan
oluþan Büyük Sanedrin bakabilir.
13. Tanrýn Aþem’in sana … verdiði – “EretsYisrael’de oturmanýn Tanrý’nýn sana bahþettiði bir
hediye olduðunu hatýrýnda tut ve onun kutsiyetine zarar getirecek, sonunda da yýkýmýna yol
açacak davranýþlarda bulunma” (Daat Mikra).

Duyduðuna göre – Tora burada Bet-Din’e
hitaben konuþmaktadýr (Daat Mikra).
Tam çeviriyle: “Tanrýn Aþem’in sana oturman için
verdiði þehirlerden birinde ‘arandan hain adamlar
çýktýlar ve “Gelin, bilmediðiniz baþka ilahlara ibadet
edelim” diye hemþerilerini [Tanrý yolundan] saptýrdýlar’ diye duyarsan…” Ancak bu iki pasuða
yayýlan tek bir cümle olduðu ve yüklem ilk pasukta bulunduðu için, sözcüklerin pasuklardaki
konumlarýný bozma endiþesiyle çeviriyi serbestçe
yaptýk.
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Onu taþlayacaksýn ve ölecek; çünkü seni, seni Mýsýr Ülkesi’nden, kölelik evinden
çýkaran Tanrýn Aþem’in yanýndan saptýrmaya çalýþmýþtýr.
12
Tüm Yisrael [Ulusu mensuplarý] duyup korkacaklar ve aranda bir daha bunun gibi
kötülükler yapmayacaklar.
[43. Putperest Þehir]
13

Tanrýn Aþem’in sana oturman için verdiði þehirlerden biri hakkýnda duyduðuna göre,

duygularýndan deðil yine merhamettden kaynaklanýr. Eðer cezanýn kaynaðý intikam olsaydý,
bu insaný acýmasýzlýða alýþtýran bir tavýr olurdu.
Oysa Tora’da bu cezanýn kaynaðý da, diðer insanlara
yönelik merhamet duygularýdýr. Bu yüzden Tora
p. 12’de amacýn Yisrael’in dinlemesi ve korkmasý
ile kötülüðün ortadan kaldýrýlmasý olduðunu
önemle vurgulamaktadýr (Rabenu Behaye).
Kötülüðün mevcudiyeti, halkýn geri kalanýna
yönelik acýmasýzlýk olacaktýr. Ama ortadan kalkmasý, halkýn tümü için iyidir. Hahamlarýmýz’ýn
belirttikleri üzere, “Acýmasýza karþý merhametli
olan, sonunda merhametliye karþý acýmasýzlýk
etmiþ olacaktýr” (Midraþ – Yalkut Þimoni 121).
Ýlk önce senin elin – Sekila cezasýný gerektiren
suçlarda, cezayý uygulama görevi, eðer yapabilirlerse, sanýðýn mahkûmiyetine yol açan þahitlere
verilir (bkz. 17:7; Talmud – Sanedrin 45a);
baþkalarý ise buna ancak gerekirse onlardan sonra
katýlýr. Burada sözü edilen tipteki davalarda da
idamý infaz etme görevi, mesitin puta tapmaya
yönlendirmek istediði kiþiye aittir [zira olayýn
þahidi odur]. Ve eðer infazý o tamamlayamazsa,
baþkalarý tamamlar (Sifre 89; Raþi).

12. Duyup korkacaklar – Bir idam mahkûmiyeti
olduðu zaman bu yazýlýp ülkenin her yanýna gönderilerek halk içinde duyurulur, böylece benzer
bir günahýn tekrarlanmamasý için bir tür gözdaðý
verilirdi. Bu dört durumda yapýlýrdý: Burada
anlatýlan provokatör, isyankâr oðul, (21:21), asi
bir Haham (17:13) ve komplocu þahitler (19:20).
Dahasý, Rabi Akiva’ya göre, bunlardan asi
Haham’ýn idamý en yakýn Þaloþ Regalim bayramýna kadar ertelenir, böylece halk Yeruþalayim’e
toplandýðýnda bu konuda büyük gürültü
kopartýlýrdý (Talmud – Sanedrin 89a; bkz. 17:13
açk.). Buradan görüldüðü üzere, caydýrýcýlýk,
Yahudi kanunundaki aktif idam durumlarýnda
çok temel bir olgu sayýlmaz. Cezanýn caydýrýcýlýk
amacýyla duyurulmasý sadece sayýlan dört günah
için yapýlýrdý (Hirsch).
Bunun gibi kötülükler yapmayacaklar – Tam
çeviriyle “bu kötü þey gibisini yapmayacaklar”. Bu
ayný zamanda, baþkalarýný putperestliðe sevk
etmeyi yasaklayan bir emirdir. Mitsvat Lo Taase
No. 271 (Sefer Ahinuh).

Mýsýr Ülkesi’nden … çýkaran – “Aþem’i tanýmak
ve O’nu Kendi Tanrýn olarak kabul etmek için
ihtiyaç duyduðun her þeye Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda
tanýk oldun” (Hirsch).

13-19. Ýr Anidahat – “Tanrý Yolundan
Saptýrýlmýþ Þehir”. Bundan önceki iki örnekte,
kendi konumlarýndan kaynaklanan kuvvetlerini
kötüye kullanan peygamber, akraba ya da
arkadaþlarýn etkisine direnç telkin edilmiþti.
Bunun bir devamý olarak bu kez toplumsal konumlarýný kötüye kullanarak, mensup olduklarý
þehri Tanrý’yý terk etmeye sevk eden kiþilerin
sebep olduðu üçüncü bir kanun verilmektedir.
Özetle, içinden çýkan bazý provokatörlerin
kýþkýrtmasýyla bütünü ya da çoðunluðu putperestliðe kaymýþ olup bir Yahudi þehri olduðu
takdirde, bu þehrin tümüyle imha edilmesi
emredilmektedir.

Saptýrmaya çalýþmýþtýr – Tam çeviriyle “saptýrmayý aramýþtýr / arzu etmiþtir”, ya da “saptýrma
peþinde olmuþtur”. Mesit, niyetlendiði zararý vermeyi baþaramadýysa bile, “Aþem’in yanýndan saptýrmaya çalýþtýðý” için idamý hak eder. Ýdam
sayesinde, bir kiþide baþaramadýðýný baþkalarýnda
baþarmasý olasýlýðý ortadan kalkacaktýr (Sforno).

Burada bahsedilen durum, Tosefta’nýn “Ýr
Anidahat hiçbir zaman olmadý ve hiçbir zaman
olmayacaktýr” (ayrýca Talmud – Sanedrin 71a)
þeklinde tanýmladýðý bir örnektir. Baþka bir deyiþle Tora’da bir kanun olarak verilmesine raðmen, gereken çok sayýda þart nedeniyle Ýr
Anidahat kanununun pratikte uygulamasý yoktur.

Ýbranice’de “elin bir þeyin üstünde olmasý”, o þeye
vurma ya da zarar verme anlamýna gelen bir deyimdir (krþ. 2:15).
11. Onu taþlayacaksýn ve ölecek – Yani idam
Sekila yöntemi ile yapýlacaktýr (Ýbn Ezra; bkz.
Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý).
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çerçevesinde vermektedir, zira burada koca bir
þehrin tümüyle yok edilmesi söz konusu olduðundan, derinlemesine araþtýrma ve tetkikin önemi
daha açýktýr (Daat Mikra). Buna benzer emirler
17:4 ve 19:18’de de yer almaktadýr ve aþaðýda
açýklanacaðý üzere bu üç yer birbirini tamamlar.
Buradaki “çok iyi bir þekilde” ifadesi “araþtýrmalý”
sözcüðünün önüne de gelebilir; yani her üç fiili
de niteliyor olabilir. “Araþtýrma” þahitlik konusunun ne olduðu, içeriði ve bu þahitliðin tespit ettiði
olayýn niteliðini aramaktýr. Araþtýran kiþi
þahitliðin içeriðine ve vakanýn olaysal durumuna
dair sorular sorar. Amacý duruma neden olan elle
tutulur olaylarý tanýmaktýr. “Ýnceleme” ise bilinmeyeni aramaktýr. Ýnceleyen kiþinin amacý bir
þeyin üzerinde oturduðu temeli açýða çýkarmaktýr
(Hirsch).
Bir davada tanýklar yedi temel soruyla sorguya
çekilir. Pasuðumuz bu sorularýn üçüne gönderme
yapmaktadýr: “[1] Araþtýrmalý, [2] incelemeli, [3]
çok iyi bir þekilde soruþturmalýsýn [tam çeviriyle: sormalýsýn].” [Bunlardan üçüncüsü tek bir ifade
olarak deðerlendirilir, zira “sormalýsýn” sözcüðü
tek baþýna kullanýldýðýnda derin bir araþtýrmayý
ifade etmez, bu yüzden “çok iyi bir þekilde” sözleri,
bu araþtýrma sorularýna yönelik ima olarak kabul
edilmez. Yine de Hahamlarýmýz bu ifadenin kullanýlmasýndan, þahitlere bu yedi sorunun dýþýnda
olayýn ayrýntýlarýný açýklýða kavuþturucu nitelikteki baþka sorularýn da sorulmasý kuralýný
öðrenirler (bkz. bu konu baþlýðýnýn en son satýrlarý).] Bundan baþka 17:4’te “[4] çok iyi bir þekilde
[5] araþtýrmalýsýn” denmektedir ki bu da iki ek
soruya gönderme yapar [Buradaki sözler iki farklý ifade olarak deðerlendirilir, çünkü “sormalýsýn”dan farklý olarak, “araþtýrmalýsýn” sözcüðü,
tek baþýna kullanýldýðýnda da araþtýrma belirtir ve
“çok iyi bir þekilde” sözleri ek bir araþtýrmayý ima
eder]. Benzer þekilde 19:18’de “yargýçlar [6] çok
iyi bir þekilde [7] araþtýrmalýdýrlar” denmektedir –
ki bu da ayný þekilde ek iki soruya gönderme
yapar. Bu üç pasuk farklý konulardan bahsetmesine raðmen, ortak yanlarý bir mahkemenin
þahitler konusunda yapmasý gereken incelemedir
[ayrýca her üç pasukta da “çok iyi bir þekilde”
ifadesi geçmekte ve konular arasýnda köprü kur-

maktadýr (Gezera Þava adlý türetim yöntemi)].
Dolayýsýyla Tora’nýn bu araþtýrmayý kasteden
toplam yedi farklý ifade kullanmasý, böyle araþtýrmalarda yedi temel sorunun sorulmasý gerektiðine
iþaret eder (Sifre 93; Talmud – Sanedrin 40a; Raþi).
Þahitler bu sorularý cevaplamakla yükümlüdürler
ve bir þahit grubu içinde tek kiþi bile “bilmiyorum” derse, tüm grubun þahitliði düþer. Bu sorular, þahitlerin hakkýnda tanýklýk ettikleri olayýn
yer ve zamaný hakkýndadýr: [1] Olay hangi yedi
yýllýk Þemita döneminde gerçekleþti? [2] O Þemita
döneminin hangi senesinde? [3] O yýlýn hangi
ayýnda? [4] O ayýn kaçýnda? [5] Haftanýn hangi
gününde? [6] Günün hangi saatinde? [7]
Nerede? (Miþna – Sanedrin 5:1).
Söz konusu yedi soru, baþka tanýklarýn gelip [eðer
öyle bir durum varsa] “Nasýl olur? Bahsettiðiniz
tarih ve saatte siz bambaþka bir yerde bizimleydiniz!” diyerek onlarý yalanlamasýna imkân vermeyi
amaçlar. Zira kanuna göre, böyle bir yalanlama
olasýlýðý bulunmayan tanýklýk kabul edilmez
(Talmud – Sanedrin 41a; bkz. 19:18 açk.).
Bahsedilen türde bir yalanlama durumunda, ilk
þahitlerin ifadesi düþtüðü gibi, sanýk için
öngörülen ceza da o þahitlere verilir (bu konu
için bkz. 19:16-21 açk.) (Miþna – Sanedrin 5:1,
Rabi Pinhas Keati o.a.). Bu kanuni gereklilik
nedeniyle, her ne kadar formalite gibi görünüyorsa da, söz konusu yedi soru, sorulmasý þart olan
diðer sorular arasýnda vazgeçilmez bir yere sahiptir; çünkü yer ve zamanýn belirlenmesi için bu
sorular sorulmalýdýr. Bu sorular, Þemita vs. ile ilgili
olanlar da dâhil olmak üzere, örneðin bir cinayet
hemen önceki gün iþlenmiþse bile sorulur.
Aslýnda Tora’dan çýkan sonuca göre bahsedilen
derin sorgulama her türlü davada yapýlmalýdýr.
Ancak uygulamada Hahamlarýmýz, parasal anlaþmazlýklarda bu sorgulamanýn daha hafif tutulmasýna karar vermiþlerdir. Bu kararýn temelinde,
insanlarýn baþkalarýna borç vermekten kaçýnmalarý olasýlýðýný bertaraf etme isteði vardýr. Zira
borç vermiþ bir kiþi alacaðýný tahsil edemediði
takdirde mahkemeye baþvurduðunda getireceði
þahitlerin bu denli derin bir sorguya dayanamayýp
hata yapacaklarýndan ve þahitliklerinin düþeceðinden,
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arandan hain adamlar çýkmýþlar ve “Gelin, bilmediðiniz baþka ilahlara ibadet edelim”
diye hemþerilerini [Tanrý yolundan] saptýrmýþlarsa,
15
araþtýrmalý, incelemeli ve çok iyi bir þekilde soruþturmalýsýn. Ve eðer konunun gerçek
[ve] doðru olduðu, aranda bu iðrençliðin yapýldýðý tespit edilirse,
14. Arandan – Bu sözcük, buradaki kanunlarýn
sadece iç kesimlerdeki þehirler için geçerli
olduðunu, ama sýnýr þehirleri için uygulanmadýðýný öðretir (Talmud – Sanedrin 111b).
Ayrýca sözü edilen provokatörler, o þehrin ait
olduðu kabilenin ve elbette Bene-Yisrael’in mensubu olmalýdýrlar (a.y.).
Hain adamlar – Ýbranice Anaþim Bene Beliyaal.
Buradaki Beliyaal sözcüðü, “Beli Ol –
Boyunduruksuz [=Tanrý’nýn Krallýðý’nýn Boyunduruðunu Kabul Etmeyen]” (Sifre 93; Talmud –
Sanedrin 111b; Raþi), “Beli Al – Üstü/Efendisi
Olmayan”; “Bal Yaal – Yükseliþi Olmayan”
(Radak) veya “Beli Yaal – Ýþe Yaramaz” (Hirsch)
gibi açýlýmlarla açýklanýr. Benzer þekilde
“baþýbozuk”, “serseri”, “sorumsuz”, “disiplinsiz”, “kötü”
(Targum Onkelos; Septuaginta); “inançsýz” (Saadya
Gaon); “kötü niyetli bilgeler” (krþ. Targum Yonatan).
Anaþim Bene Beliyaal ifadesi sözlük anlamý
olarak “serseri oðullarý adamlar” þeklinde çevrilebilir.
Ancak bu ifadede “oðullarý” dendiðine göre,
“adamlar” sözcüðü açýk bir þekilde gereksiz durmaktadýr. Tora bu sözcüðü kullanarak özellikle
erkekleri vurgulamaktadýr. Baþka bir deyiþle,
buradaki kanunlar, sadece þehir halkýný putperestliðe iten kiþiler erkekse geçerlidir. Ama kadýnsa bu kanunlar uygulanmaz (Sifre 93; Raþi;
Mizrahi; Sifte Hahamim). Benzer þekilde
“adamlar” sözcüðü en az iki yetiþkin erkeði belirtir. Dolayýsýyla bunu sadece bir kiþi ya da birden
çok çocuk yaparsa, buradaki kanunlar geçerli
deðildir (Talmud – Sanedrin 111b).
Sonuç olarak burada sözü edilen olayýn toplumsal bir putperestlik günahý olarak addedilmesi
için, provokatörlerin þehir içinde etkin bir konuma sahip olmalarý gerekir. Ýki yetiþkin erkek bu
tanýma uymaktadýr. Ancak bu olmazsa, yani
örneðin olayý tek bir kiþi kýþkýrtmýþsa, tüm þehir
putperestliðe kaysa bile, burasý yine de Ýr
Anidahat olarak deðerlendirilmez ve bu günah
þehir sakinlerinin her birinin bireysel günahý
olarak deðerlendirilir (Hirsch). Bu durumda o
bireyler bu tip davalarýn gerektirdiði þartlar
uyarýnca yargýlanýrlar, eðer önceden geçerli
þahitler tarafýndan uygun bir þekilde uyarýlmalarýna raðmen davranýþlarýna devam etmiþlerse
Sekila ile idamý hak ederler.
Çýkmýþlar – Þahsen. Dolayýsýyla buradaki kanunlar, putperestliðe sevk etme hareketini aracýlar

kullanarak yapanlar için geçerli deðildir (Talmud
– Sanedrin 111b). “Çýkma” fiili bazen isyankârlýk
belirtir (ör. Vayikra 24:1).
Hemþerilerini – Tam çeviriyle “þehirlerinin oturanlarýný / sakinlerini”. Bu da bir kuralý öðretir. Bu
kýsýmdaki kurallar sadece, putperestliðe sevk
edilmiþ bir þehri buna sevk edenin o þehrin sakini olduðu durumda geçerlilik kazanýr. Bir kiþi
baþka bir þehre gidip orada insanlarý putperestliðe
sevk etmeye çalýþýr ve þehir de ona kapýlýrsa bile
buradaki kanunlar geçerli deðildir (Talmud –
Sanedrin 111b; Raþi). Ayrýca çoðul “hemþeriler”
sözcüðü bir topluluðu belirtir. Dolayýsýyla buradan
çýkan bir baþka kurala göre, provokatörler kýþkýrtmalarýný insanlara tek tek giderek deðil, toplu
kampanyalar halinde alenen yapmýþ olmalýdýrlar.
Aksi takdirde bu þehir Ýr Anidahat sýnýfýnda deðildir.
Bir þehrin buradaki kanunlara uymasý için, en az
çoðunluðunun putperestliðe sevk edilmiþ olmasý
gerekir (a.y.). Böyle bir durumda da elbette,
sadece yapýlan araþtýrma sonucunda puta taptýðý
belirlenmiþ olanlar cezalandýrýlýr.
Saptýrmýþlarsa – “Tanýklar söz konusu provokatörlerin hemþerilerini putperestliðe ikna
ettikleri yönünde ifade verirlerse”. Kullanýlan
sözcük Vayadihu, tam olarak “itelediler”, “sevk
ettiler” ya da “uzaklaþtýrdýlar” gibi anlamlara gelir.
Temel anlamý “yer deðiþtirtmek” þeklindedir.
Ayný fiil, bundan önceki kýsýmda geçen provokatör için de kullanýlmýþtýr (p. 11). Bu, orada
açýkça belirtilen Sekila cezasýnýn, burada açýklanan olayda da uygulanacaðýný belirtir. Baþka bir
deyiþle bir þehri putperestliðe sevketmeyi baþarmýþ kiþiler de, burada açýkça belirtilmiþ olmamasýna raðmen Sekila yöntemiyle idam cezasýna
çarptýrýlýr (Talmud – Sanedrin 89b). Bu sözcük
ayný zamanda bir þehrin kendiliðinden putperestliðe kaymasý durumunda buradaki kanunlarýn
geçerli olmadýðýný gösterir. Bu kanunlarýn uygulanmasý için þehir halkýnýn “saptýrýlmýþ” olmasý
gerekir (a.k. 112a).
15. Araþtýrmalý, incelemeli ve çok iyi bir þekilde soruþturmalýsýn – Tüm bunlar, olayýn
þahitlerine yönelik araþtýrma ve sorgulamayý
belirtir. Herhangi bir mahkemede þahitler
geçerliliklerinin anlaþýlmasý için olay hakkýnda
enine boyuna sorgulanmalýdýr (Talmud – Sanedrin
40a). Tora bu emri özellikle Ýr Anidahat kanunu
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halkýnýn, bu pasukta yazýlý olan þekilde kýlýçla
öldürülememesi durumunda, baþka herhangi bir
yöntemle de olsa mutlaka öldürülmesi gerektiðini belirtir (Sifre 94; Talmud – Baba Metsia 31b;
Raþi).
Onu – Bahçeleri, aðaçlarý ve arsalarý (Daat
Mikra). Ya da þehrin erkeklerini (Ramban).
Ýçindeki her þeyi – Þehrin tüm evlerini (Daat
Mikra). Alternatif olarak erkeklerin ardýndan
putperestliðe kapýlan kadýnlarýný (Ramban, bkz.
ö.a.). Ancak ister erkek, ister kýz olsun, çocuklar
öldürülmez (Tosefta – Sanedrin 14:1; Ramban).
17. Tüm ganimetini – Yani “þehre ait tüm
ganimet” yakýlacaktýr – þehir halkýnda putperestliðe kaymayanlarýn o sýrada þehrin içindeki
mallarý da buna dâhildir; çünkü onlarýn bu
günahkâr þehirde oturmalarýnýn müsebbibi
buradaki mallarýdýr [ama kendileri öldürülmez].
Yine de onlarýn þehrin dýþýndaki mallarý yakýlmaz
[ama günahkârlarýn þehir dýþýndaki mallarý bile
yakýlýr] (Talmud – Sanedrin 111b-112a). Öte yandan þehirde bulunup “Tanrý’ya ait olan” þeyler
yakýlmayacaktýr. Bu doðrultuda, Bet-Amikdaþ’a
adanmýþ þeyler yakýlmaz. Teruma sýnýfýndaki
ürünler çürümeye terk edilir. Benzer þekilde
þehirdeki Maaser Þeni konumundaki tarým ürünleri de, her ne kadar sahipleri tarafýndan
yenebilirse de, kutsal nitelikli olduðu için, yakýlmaz. Ayný þekilde, þehirdeki kutsal nitelikli
yazýlar da yakýlmaz. Maaser Þeni ve kutsal yazýlar
gömülür (Talmud – Sanedrin 111b; Rabenu
Behaye). Benzer þekilde, baþka þehrin sakinlerinin bu þehirde emanet olarak býrakýlmýþ mallarý da “þehre ait ganimet” sýnýfýnda deðildir ve
yakýlmaz (Talmud – Sanedrin 112a).
Tanrýn Aþem Adýna – Tam çeviriyle “Tanrýn
Aþem’e”. Bu tam çeviri sanki Tanrý bir þey alýyormuþ gibi bir izlenim yaratmaktadýr. Korbanlardan
bahsediliyor olsa bunu bir nebze anlamak

mümkündür; ne de olsa korbanlarýn bir bölümü
Bet-Amikdaþ’ýn fonuna katký niteliðindedir.
Ancak burada bir þehrin tümüyle yakýlan mallarýndan bahsedildiðine göre bu kullaným uygun
deðil gibi görünmektedir. Dolayýsýyla Raþi bu
ifadeyi açýklar: “Tanrý’nýn Ýsmi onuruna ve O’nun
uðruna” (ayrýca Ýbn Ezra). Yani “tüm bu mallarýn
kendilerine ait maddi deðerleri olmasýna raðmen,
onlara elini sürme ve herhangi bir hayýr amacý
için bile olsa kullanma. Aksine hepsini tamamen
yok et ve bu maddi serveti Tanrý’nýn Ýsmi’nin
onuruna tamamen gözden çýkar. Böylece bu þehri
yok etmenin amacýnýn ganimeti kendine almak
deðil, Tanrý’nýn emrini uygulamak olduðunu
ortaya koymuþ olacaksýn (krþ. Daat Zekenim)”.
Tamamen yakacaksýn – Kullanýlan sözcük Kalil
“tamamen”, “tükenene kadar” anlamýna gelir. Bu,
tamamen yakýlan Ola-korbaný’ný andýran bir
sözcüktür (krþ. Þemuel I 7:9). Buna baðlý olarak
Talmud’da þöyle denmektedir: “[Tanrý’nýn sözleriyle:] Eðer siz Ýr Anidahat kanununu uygularsanýz, Ben de sizi Huzurum’da tamamen
[yakýlan] bir Ola-korbaný gerçekleþtirmiþ addedeceðim” (Talmud – Sanedrin 111b).
Bir Ýr Anidahat’ý ve içindeki mallarý tamamen
yakmak Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 193 (Sefer Ahinuh).
Höyük – Ýbranice Tel. Ya da “yýkýntý höyüðü”
(Targum Onkelos).
Bir daha inþa edilmeyecek – Mitsvat Lo Taase
No. 272 (Sefer Ahinuh). Bu þehri eskiden olduðu
gibi tekrar inþa etmek yasaktýr; ancak burasý
bostan ve bahçeler halinde düzenlenebilir
(Talmud – Sanedrin 111b).
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o þehrin sakinlerini kýlýçtan geçirerek kesinlikle öldürmelisin. Onu ve içindeki her
þeyi imha edecek, hayvanlarýný da kýlýçtan geçireceksin.
17
Tüm ganimetini de [þehrin] meydanýnýn içine toplayýp, hem þehri hem de tüm
ganimetini Tanrýn Aþem Adýna tamamen yakacaksýn. [Burasý] Ebediyen bir höyük olarak
kalacak, bir daha inþa edilmeyecek.
dolayýsýyla da alacaðýný hiç tahsil edemeyeceðinden endiþe ederek hiç borç vermemeyi tercih
edebilir. Sonuç olarak uygulamada bu sert sorgulama sadece idam istemli davalarda yapýlýr
(Talmud – Sanedrin 2b-3a).
Bahsedilen yedi soru “Þeva Hakirot – Yedi
Ýnceleme [Sorusu]” olarak adlandýrýlýr ve
þahitlere, hakkýnda tanýklýk ettikleri olayýn yer ve
zamanýna dair sorulardýr. Bunun yanýnda
“Bedikot – Kontrol Sorularý” olarak bilinen baþka
sorular da vardýr. Bu da yukarýda [3] numarayla
iþaretlenmiþ olan “çok iyi bir þekilde sormalýsýn”
ifadesinin “çok iyi bir þekilde” kýsmýndan öðrenilir.
Söz konusu sorular, hakkýnda tanýklýk edilen olay
ile ilgili diðer çevresel þartlar sorgulanýr. Örneðin
bir cinayet davasý söz konusuysa, þahitlere, katilin
ya da maktulün ne giydiði, bu giysinin renginin
açýk mý yoksa koyu mu olduðu, cinayetin gerçekleþtiði toprak zeminin açýk mý yoksa koyu mu
olduðu ve baþka sorular sorulur (Rabenu
Behaye). Diðer yedi sorudan farklý olarak, kontrol sorularýna somut cevaplar verme zorunluluðu
yoktur. Bu sorulardan birine bir þahit grubundaki
þahitlerin hepsi “bilmiyorum” diye cevap verse
bile þahitlik düþmez. Söz konusu sorularýn sorulma amacý, þahitler grubu mensuplarýnýn ifadeleri
arasýnda çeliþkiler olup olmadýðýný tespit etmektir. Bunlarýn “kontrol sorularý” olarak adlandýrýlmasýnýn sebebi de budur. Bu amaçla, çok önemli
olmayan ayrýntýlar hakkýnda da sorular sorulur.
Eðer çeliþki görülürse, grubun þahitliði düþer.
Miþna, Ben Azay’ýn böyle bir sorguda, þahitlere,
altýnda cinayet iþlenmiþ olan bir incir aðacýnda
yer alan incirlerin saplarýnýn kalýn mý ince mi,
uzun mu kýsa mý olduðunu bile sorduðunu kaydeder (Miþna – Sanedrin 5:2). Eðer yargýlanan kiþi
cinayetten sanýksa, kontrol sorularý dâhilinde
þahitlere maktulü tanýyýp tanýmadýklarý, katile
gerektiði þekilde uyarýda bulunup bulunmadýklarý, eðer bu putperestlik konulu bir davaysa,
hangi puta ve ne yöntemle ibadet ettiði gibi sorular yöneltilir.
Þahitleri söz konusu sorgulama ve incelemeye
tabi tutmak, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 192 (Sefer Ahinuh).

Konu – Ýbranice Davar. Tam çeviriyle “söz”. Bu
baðlamda “duyum”, “tanýklýk” gibi anlamlara
gelebilir.
Bu iðrençliðin yapýldýðý – Putperestlik konusundaki kýþkýrtma buradaki kanunlarýn iþlerlik
kazanmasý için yeterli deðildir. Bunun için putpereslik günahýnýn þehir halký tarafýndan aktif
þekilde iþlenmiþ olmasý gerekir. Bu, önceki pasuktaki “saptýrmýþlarsa” sözcüðünden de anlaþýlmaktadýr. Bu, provokatörlerin toplu putperestliðe
sevk etme niyetlerinin baþarýya ulaþtýðýna iþaret
eder (Yad – Avodat Kohavim 4:5).
… tespit edilirse – Tam çeviriyle “Ve iþte, gerçek!
Konu doðruymuþ; aranda bu iðrençlik yapýlmýþ!”
16. O þehrin – “Günahkâr þehrin”. Rambam,
mahkemenin, bu þehrin çoðunluðunun suçlu
olduðunu tespit ettikten sonra buraya iki Tora
büyüðü gönderip onlarý teþuva yapmak üzere etkilemeye çalýþmasý gerektiðini kaydeder (Yad –
Avodat Kohavim 4:6). Eðer baþarýlý olurlarsa bu
þehir, tamamen yok edilmesi gereken bir Ýr
Anidahat sýnýfýnda kabul edilmez. Ralbag, buradaki ifadenin söz konusu kurala dayanak oluþturduðuna iþaret eder. Tora “o þehrin” sakinlerinin
yok edilmesini emretmektedir. Ama eðer teþuva
yaparlarsa artýk burasý “o þehir”, yani o önceki
“günahkâr þehir” deðil, yeni bir þehirdir;
dolayýsýyla imha edilmeyi hak etmez.
Sakinlerini – Tam çeviriyle “oturanlarýný”.
Kýlýçtan geçirerek – Tam çeviriyle “kýlýç aðzýna”.
Bu Ereg yöntemiyle gerçekleþtirilen idam cezasýdýr. Bu, cezasý Sekila yöntemiyle infaz edilen
bireysel putperestlikle farklýlýk göstermektedir
(bkz. 17:5). Öte yandan þehir halký kýlýçla
öldürülmesine karþýn, bu olaya yol açan provokatörler, yani Madiahlar’ýn idamý Sekila yöntemiyle infaz edilir (bkz. p. 14 açk.).
Kesinlikle öldürmelisin – “Bu tüm bir þehrin
imhasý anlamýna gelmesine raðmen, bunu yapmaktan geri kalma” (Daat Mikra). Ýbranice Ake
Take. Tam olarak “vuruþ vur”. Bu ikileme, þehir
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19. Çünkü … dinlemiþ olacaksýn – Alternatif
olarak “Eðer … Tanrýn Aþem’in Gözü’nde doðru
olaný yapmak istiyorsan, Tanrý’nýn Sözü’nü dinlemelisin” (Ýbn Ezra).
œ Sonuç. Tora son bölümde sahte peygamberleri, putperestliðe yönelik provokatörleri ve putperestliðe kapýlmýþ bir þehri ele almýþtýr. Bu üç
konu, Bene-Yisrael’i bir insaný kolayca günaha
sevk edebilecek üç dýþ etkiye karþý dikkatli
olmalarý konusunda uyarý amacý içerir.
Ýlk örnekte, bir kiþi, bir peygamberin ya da baþka
türde önemli konuma sahip birinin Tora yolundan saptýðýný gördüðünde, bu kadar saygýdeðer
bir kiþi bile böyle davrandýðýna göre, onun yaptýðýný kendisinin de pekâlâ yapabileceði düþüncesine kapýlabilir.
Ýnsan davranýþýna yönelik diðer bir dýþ etki de,
yakýn çevresidir. Eðer ailesini ya da yakýn dostlarýný günah iþlerken görürse, onlarý kendisine
örnek almasý veya diðerlerinin onu da ayný
harekete sevk etmeleri olasýlýðý yükselir.
Üçüncü dýþ etki türü ise toplumda çoðunluðun
yaptýðýnýn peþine takýlma durumudur. Toplum
baskýsý aktif olabildiði gibi, “moda” adý altýnda
pasif de olabilir. Ýnsanýn doðal eðilimi, çevresinden farklý olmamak, sivri görünmemektir – ve
bu, normal þartlarda çok olumlu bir tavýrdýr.
Ancak eðer toplumun çoðu, Tora’nýn herhangi
bir emrini hiçe sayýyorsa, kiþi o topluma kapýlmamalýdýr. Ýnsanlar çoðu zaman en kolay ya da en
çekici veya zevk verici olaný seçerler. Bu seçim
bazý durumlarda Tora’nýn emirleriyle çeliþebilir.
Dolayýsýyla bir þeyi insanlarýn çoðunluðunun
yapýyor olmasý onu doðru kýlmaz. Doðru
davranýþýn kýstaslarýný belirleyen Tora’dýr.

14.
Önceki kýsýmda Tora, gerek konumlarý gerekse de
ailevi yakýnlýk ya da yakýn dostluk iliþkisi sayesinde

etki sahibi olan kiþilerin, bir insaný Tanrý’nýn yolundan alýkoyma teþebbüslerine aldýrýþ edilmemesi,
aksine buna olasý en sert tepkinin verilmesi gerektiði
belirtilmiþti. Eðer Tanrý’ya ihaneti saðlama þeklindeki kötü emellere alet ediliyorsa, söz konusu yakýnlýðýn hiçbir hükmü yoktur. Sýradaki paragrafta verilecek kanunlar, aslýnda Vayikra kitabýnda (19:28 ve
21:5) temel olarak verilmiþ olmasýna karþýn, hem
halkýn Erets-Yisrael’e girmek üzere olduðu bu noktada önem taþýmasý hem de önceki konunun ana
temasýna olan yakýn baðý nedeniyle burada tekrarlanmaktadýr. Kiþinin, matemini bir ölünün ardýndan
bedeninde yaralar açarak ya da saçlarýný yolarak
göstermesi, doðrudan Tanrý’ya vakfedilmiþ olan
Yahudi’ye uygun deðildir. Bir Yahudi vakarýný her
insana karþý korumalýdýr – kendisine en yakýn olanlara karþý bile. Bir Yahudi, kendisine ne kadar yakýn
olursa olsun, hiçbir þahsiyetin yokluðunun, kendisini Tanrý’nýn belirlediði mantýklý davranýþtan tamamen uzaklaþtýracaðý derecede etkilemesine izin vermemelidir. Önceki bölüm, baþkalarýna yönelik
sýnýrsýz sevgi, hayranlýk ve adanmýþlýðýn Tanrý’yla
olan iliþki hakkýnda oluþturabileceði tehlikeyi ele
almýþtý. Artýk herkesin kendi bölgesinde oturup
merkezi rehber yönetimden uzak olacaðý EretsYisrael’e giriþ öncesinde bu tehlike özellikle önem
kazanmaktadýr. Bu nedenle matem iþareti olarak
bedeni yaralama gibi uygulamalar hakkýndaki yasak
burada tekrarlanmakta, Bene-Yisrael’e, her þeyden
önce “Tanrý’nýn çocuklarý” olduklarý hatýrlatýlmaktadýr. Onlarý Tanrý’ya baðlayan bað, baþka herhangi
bir insana baðlayan baða göre önceliklidir (Hirsch).
Ayný tema doðrultusunda Rabenu Behaye’ye göre
bu konunun Ýr Anidahat’tan sonra gelmesinin bir
mesajý vardýr: “Ýr Anidahat’ta size çok yakýn biri de
idam edilen günahkârlar arasýndaysa bile onlar için
yas tutmanýz yasaktýr.”
1. Tanrýnýz Aþem’in çocuklarýsýnýz – Bu giriþ
cümleciði, sýradaki kanun dizisinin, Bene-Yisrael’in
bu özel konumunun doðal bir gereði olduðuna
iþaret eder: “Tanrýnýz Aþem’in çocuklarý olduðunuzu
ve O’nun sizi bir babadan bile çok sevdiðini

Ree_vayikra.qxd 18.06.2012 14:51 Page 59

Ree 303

13:18-19 - 14:1

18

Heremden eline hiçbir þey bulaþmamalýdýr. Bu sayede Tanrý öfkesinden dönecek, sana
merhamet bahþedecek, sana merhamet ederek atalarýna yemin ettiði þekilde seni çoðaltacaktýr.
19
Çünkü O’nun sana bugün emretmekte olduðum tüm emirlerini gözetmek ve Tanrýn
Aþem’in Gözü’nde doðru olaný yapmak üzere Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinlemiþ olacaksýn.

14

[44. Kutsal Halkýn Sorumluluklarý]

1

Siz Tanrýnýz Aþem’in çocuklarýsýnýz. Matem iþareti olarak kendinizi kesmeyin ve
alnýnýzýn tepesinde kel bölge yaratmayýn;
18. Heremden – “Tamamen tabu ilan edilmesi
gereken bu ganimetten”.

merhamet etmediðin için sana merhametli
davranacak” (Raþbam).

Eline hiçbir þey bulaþmamalýdýr – Tam çeviriyle
“eline hiçbir þey yapýþmamalýdýr”. Tora burada tiksinti
verici bir þeyden bahsedercesine konuþmaktadýr
(Daat Mikra). Bu yasak doðrultusunda, putperestliðe bulaþmýþ bir nesneden en ufak bir yarar
bile saðlamak yasaktýr. Bunun bir sebebi, söz konusu
nesnelerin daha sonra önemli bir tuzak teþkil
etme olasýlýðýdýr (Sforno; bkz. 7:25 açk., Üzerlerindeki…
k.b.). Böylece bir aþeranýn dallarýný tarla sürmek
ya da ateþ yakmakta kullanan kiþi bir ihlalde
bulunmuþ olur (Talmud – Makot 22a). Ayrýca
burada kullanýlan “yapýþmamalýdýr” sözcüðü, putperestliðe dair en ufak zerrenin bile yasak olduðuna iþaret eder. Putperestliðe dair en ufak þey bile,
karýþtýðý baþka þeylerin de yasak hale gelmesine
neden olur (Talmud Yeruþalmi – Avoda Zara 5:12).

Tam çeviriyle “merhamet verecek”. Merhamet
Yahudiler’in ayýrt edici özelliklerinden biri olarak
kabul edilir. Talmud’da belirtildiði gibi “Baþkalarýna
merhamet gösteren kiþinin Avraam Avinu’nun
soyundan olduðu açýktýr. Baþkalarýna merhamet
göstermeyen kiþinin Avraam Avinu’nun soyundan
olmadýðý açýktýr” (Talmud – Betsa 32b). Yine
Talmud’da belirtildiði gibi: “Bu halkýn [=Yisrael
Ulusu’nun] üç belirleyici iþareti vardýr:
Merhametlidirler, ar duygularý vardýr ve iyilikseverdirler” (Talmud – Yevamot 79a). Bunlardan
merhametin kaynaðý bu pasuktur. Zira Tora burada Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e özel bir merhamet
özelliði bahþedeceðini belirtmektedir. Buna neden
gerek vardýr? Çünkü tüm bir þehri imha etmek
insanýn psikolojisinde acýmasýzlýk öðesini
güçlendiren, merhamet duygusunu ciddi bir þekilde aþýndýran bir eylemdir. Tanrý da iþte bu noktaya deðinmektedir: “Doðal merhamet duygunuza
zarar geleceðinden korkmayýn. Eðer bu duyguda
azalma olursa, Tanrý size merhamet bahþedecektir.
Ama bu duygunuzu kaybetme korkusuyla Tanrý’nýn
Onuru’nu çiðneme pahasýna bu þehri cezasýz býrakmama hakkýnýz yok” (krþ. Hirsch; Or Ahayim).

Ýr Anidahat’a ait para ya da mallardan yarar saðlama yasaðý Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Lo Taase No. 273 (Sefer Ahinuh).
Bu sayede – Bu sözler hemen öncesinde gelenlerle doðrudan baðlý olamaz; zira “heremden eline
hiçbir þey yapýþmamalýdýr” sözlerinden sonra “bu
sayede Tanrý öfkelenmeyecek” demek daha doðru
olurdu. Ama bu noktada Tanrý’nýn dönmesi
gereken bir “öfke” yoktur. Dolayýsýyla “bu sayede”
ile baþlayan ifade, þehrin tamamen imha
edilmesinin sonucunu açýklamaktadýr: Tamamen
putperestliðe dönmüþ bir þehrin mevcudiyeti
Tanrý’nýn Huzuru’nda, sözün geliþi, bir “öfke”
sebebidir ve onun yok edilmesi bu öfkeyi geri
çekecektir (Sifre 96; Raþi). Bu durumda “bir
höyük olarak kalacak…” sözleri imha sonrasýnda
dikkat edilmesi gereken bir noktayý, “heremden
eline hiçbir þey yapýþmamalýdýr” sözleri ise bu imha
süreci sýrasýnda kaçýnýlmasý gereken bir davranýþý
vurgulayan uzun bir parantez niteliðindedir.
Öfkesinden dönecek – “O þehrin günahkârlýðýna göz yummadýðýnýz için, onlarýn günahý
nedeniyle siz de zarar görmeyeceksiniz” (Ýbn Ezra).
Merhamet bahþedecek – “O’nu öfkelendirenlere

Pasuk “Tanrý … sana merhamet bahþedecek …
sana merhamet ederek seni çoðaltacaktýr” demektedir. Baþka bir deyiþle Tanrý, Bene-Yisrael’in merhamet duygularýný tekrar doðal mükemmel
haline getirdikten sonra, bu merhamet duygusuna
göre davrandýklarý için bu kez O da onlara merhamet edecektir. Hahamlarýmýz buradan bir
sonuç çýkarýrlar: “Baþkalarýna karþý merhamet
gösteren kiþiye Göklerden merhamet gösterilir.
Baþkalarýna merhamet göstermeyene Göklerden
merhamet gösterilmez” (Talmud – Þabat 151b).
Atalarýna yemin ettiði þekilde – Bkz. Bereþit
22:17, 26:4 ve 35:11.
Seni çoðaltacaktýr – “Tüm bir þehri yok etmenin
nüfus problemi yaratacaðýndan korkma. Tanrý bu
eksiði dolduracaktýr” (Daat Mikra).
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bir uygulamaydý (bkz. Melahim I 18:28).
Dolayýsýyla bir ölünün arkasýndan bu tipte bir
harekette bulunmanýn temelinde putperest
kültür vardýr. Böylece Tora bu þekilde putperest
kültürün her türlü kalýntýsýný uzaklaþtýrmayý da
amaçlamaktadýr (Vayikra 19:28, Hirsch o.a.).
Tora daha önce “kesik / yara” için, farklý bir fiil
olan Seret’i kullanmýþtý (Vayikra 19:28). Burada
kullanýlan Lo Titgodedu sözleriyle ayný kökten
gelen “kesik / yara” anlamýndaki sözcük ise
Gedida’dýr. Hahamlarýmýz bunlardan birinin elle,
diðerinin de bir aletle yapýlan kesik olduðunu
belirtirler (Talmud – Makot 21a). Bir açýklamaya
göre de Gedida derin, Seret ise yüzeysel bir kesiði
tanýmlar (Rabi David Tsvi Hoffman; Daat
Mikra). Her ikisi de yasaktýr.
Bedende matem iþareti olarak ya da putperestliðe
özgü bir uygulama olarak kesikler yapma yasaðý,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 274. Öte yandan sebepsiz yere ya da büyük
kayýplar karþýsýnda üzüntü veya öfke nedeniyle
kendisini yaralayan kiþi, her ne kadar çirkin ve
yasak bir davranýþta bulunduysa da, buradaki
yasaðý çiðnemiþ olmaz (Sefer Ahinuh).
œ Hizipleþme Yasaðý.
Tüm bunlar, pasuðun basit anlamýna göredir.
Diðer yandan, Talmud, kanuni açýdan, buradaki
fiilin ikinci anlamýnýn da geçerli olduðunu belirtir: “Aranýzda hizipçilik yapmayýn” (Talmud –
Yevamot 13b). Buna göre bir þehirde, belirli bir
kanunla ilgili uygulama hakkýndaki talimatý yarýsý
Bet Þamay’a yarýsý da Bet Ýlel’e göre veren bir
Bet-Din olmamalýdýr (a.k. 14a) [Bet Ýlel ve Bet
Þamay, bazý konularda görüþ ayrýlýðý içinde olan
iki farklý ve köklü ekoldür]. Tora’nýn birçok farklý görüþe serbesti tanýdýðý doðrudur; ancak iþ
uygulamaya geldiðinde tüm görüþ ayrýlýklarý bir
kenara býrakýlmalý, kanun, yine Tora’nýn
belirlediði karar kýstaslarýna göre tek tip olacak
þekilde belirlenmelidir. Bu þekilde Yahudi yaþantýsý ve uygulamasýndaki birlik korunacaktýr. Yine
bu kuralýn bir gereði olarak, ayný sinagogda dua
eden kiþiler orada kabul görmüþ olup Alaha ile
uyumsuz olmayan her uygulamayý kayýtsýz þartsýz
kabullenmeli, ikilik çýkaracak çýkýþlarda bulunmamalýdýrlar (Meam Loez). [Ýfade hizipleþme þeklinde deðerlendirildiðinde, pasuktaki “Korha –
Kel Bölge” sözcüðünün, Tora’da özellikle hizipçiliði ile ön planda olan Korah’ý andýrmasý da
dikkat çekicidir. Bir bakýma pasuk: “Korah gibi
hizipçilik yapmayýn” demektedir.]
œ Yahudilik’te Uygulama Farklýlýklarý. Moþe
zamanýndan itibaren, Tora’nýn buradaki kanununa

baðlý kalýnarak kurulan kurumlar, genel olarak
mitsvalarýn uygulanmasý konusunda halk içinde
bir konsensüsün sürekliliðini korumaya özen
göstermiþlerdir. Ýleride 16:18’den itibaren göreceðimiz üzere Tora’nýn yetki vermiþ olduðu yüksek kanuni organ olan Sanedrin, Tora’nýn
mitsvalarýnýn uygulanmasý konusunda ortaya
çýkan görüþ ayrýlýklarýný daima kesin bir karara
baðlamýþ, böylece halk içinde bölünmeler baþ
göstermemiþtir. Gerçekten de, II. Bet-Amikdaþ
döneminin ilk yüz yýllarýna kadar yaklaþýk 1200
yýl boyunca, mitsvalarýn uygulanmasý konusunda
tam bir birlik mevcuttu. Karara baðlanamamýþ
olan tek kural da Hahamlar’ca belirlenmiþ “çit”
niteliðindeki bir kanundu (bkz. Talmud – Hagiga
16a-b). Aralarýndaki görüþ ayrýlýklarý çok ünlü
olan Ýllel ve Þamay arasýnda da, aslýnda sadece üç
temel konuda görüþ ayrýlýðý vardý ve bunlarýn da
sadece biri doðrudan Tora’nýn bir mitsvasýnýn
uygulanmasý hakkýndaydý. Diðer ikisi yine
Hahamlar’ca belirlenmiþ çit niteliðinde yasaklardý (bkz. Talmud – Þabat 15a). Ancak onlarýn
öðrencileri zamanýnda þekil alan Bet Ýllel ve Bet
Þamay adlý ekoller, hem ülke genelinde hem de
uluslar arasý alanda siyasi karmaþa dönemine rast
geldiðinden, Tora öðrenimi önceki dönemler
kadar zihin açýklýðý ve ruh huzuru ile gerçekleþtirilememiþti ve II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlmasýný
da içeren ulusal yýkým ve katliam sürecinde,
sürekli düþman takibi ve baskýsý altýnda olan Tora
öðrencileri ile büyük Hahamlar arasýndaki
baðlantý sekteye uðramýþtý. Ayný þekilde
dünyanýn çeþitli yerlerine daðýlan cemaatlerle
merkezi otorite arasýndaki baðda da kopukluk
yaþanýyordu. Tora geleneði ve uygulamasýna dair
þüpheler ve görüþ ayrýlýklarý iþte bu dönemden
sonra merkezi otoritenin son kararý ile tek tip
hale getirilememeye baþladý. Buna baðlý olarak
mitsva uygulamalarý hakkýnda cemaatten
cemaate farklýlýklar baþ göstermeye baþladý. Bu
birlik, ancak Rabi Yeuda Anasi’nin Miþna’yý derlemesi ile tekrar saðlanabildi. Rabi Yeuda Anasi,
baþýnda olduðu Bet-Din ile birlikte, bu eserinde
her türlü konudaki görüþ ayrýlýklarýný belirli bir
süzgeçten geçirerek bir araya topladý ve karara
baðladý. Ondan yaklaþýk 250 yýl sonra da benzer,
ama daha geniþ bir çalýþma, Ravina ve Rav Aþe
tarafýndan gerçekleþtirildi ve böylece günümüzdeki Yahudi yaþantýsýnýn temel kaynaðý olan
Talmud oluþturuldu. Bu çalýþma özellikle gerekliydi, zira onlarýn döneminde Yahudi cemaatleri
dünyaya çok daha fazla saçýlmýþ durumdaydý.
Merkezi karar otoritesinin mevcut olmadýðý
dönemde, bu cemaatler arasýnda yerel yaþantýya
da baðlý olan uygulama farklýlýklarýnýn doðmamasý beklenemez. Ancak Talmud, Tora’nýn
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bildiðinize göre, O’nun yaptýðý hiçbir þeyde kendinizi kesmeyin, çünkü O her ne yaparsa, iyidir
ve eðer siz O’nu anlayamýyorsanýz, týpký küçük bir
çocuðun, babasýnýn yaptýðý þeyi anlamamasýna
raðmen ona güvenmesi gibi, siz de aynýsýný yapýn;
zira sen Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ, diðer halklardan farklý bir halksýn; bu nedenle onlarýn yaptýðý
gibi yapmamalýsýn” (Ýbn Ezra).

kesmek, bir bireyin kesilmesi, hizipleþmek ise
toplumun genelinin kesilip bölünmesi anlamýna
gelir (Hirsch).] Raþi’ye göre bu pasuktaki basit
anlam, ilk olasýlýk doðrultusundadýr. Bene-Yisrael
“Tanrý’nýn çocuklarý” olarak adlandýrýldýklarý
için, bedenleri kesik baþlarýnýn belli bölgeleri
kelleþtirilmiþ garip bir görünüþe deðil, güzel ve
asil bir görünüþe sahip olmalýdýrlar (Raþi).

Alternatif olarak: “Siz Tanrýnýz Aþem’in çocuklarý
olduðunuz için, eðer biyolojik babanýz ölürse bile
yetim sayýlmazsýnýz, zira ebediyen yaþayan bir
Babanýz var. Oysa putperestler için bu böyle
deðil. Onlarýn biyolojik babasý öldüðü zaman,
baþka bir babalarý yok – olsa olsa taptýklarý o iþe
yaramaz ahþap ve taþ putlar var! Pasukta
söylendiði gibi: ‘Aðaca “babamsýn sen”, taþa “bizi
dünyaya sen getirdin” diyorlar!’ (Yirmeyau 2:27)”
(Daat Zekenim; krþ. Sforno).

Öte yandan Ramban, pasuðun bu uygulamayý
özellikle “matem iþareti olarak” yapýlmamasýný
emrettiðine dikkati çeker. Baþka bir deyiþle,
buradaki yasak güzel görünümden çok, antik
halklarda görülen matem gösterisi amaçlý uygulamalar konusundadýr. Örneðin bir ölünün ardýndan bedende kesikler açmak, yaralar yapmak ve
saçlarý yolmak eskiden Emori ulusunun uygulamalarýndan biriydi, çünkü onlar sadece bu
dünyayý esas alýyorlardý ve bir kiþi öldüðünde,
onlarýn gözünde bu ebedi bir kayýptý. Ýþte pasuk
Bene-Yisrael’e bu tip uygulamalarý yasaklamaktadýr: “Siz Tanrýnýz Aþem’in çocuklarýsýnýz ve bir
baba, sahip olduðu en iyi þeyleri çocuklarýna saklar. Buna baðlý olarak sizin için yaratmýþ olduðum
Gelecek Dünya sizi beklemekte. Dolayýsýyla bir
ölünün ardýndan bu tip uygulamalarý yapma
serbestiniz yok, zira siz, bu dünyadan bir bedenin
ayrýlmasýnýn her þeyin sonu olmadýðýný, asýl hayatýn Gelecek Dünya’daki yaþam olduðunu biliyorsunuz (Rabenu Behaye). Sen Tanrýn Aþem’e
vakfedilmiþ / kutsal bir halksýn. Bu nedenle
Tanrý’nýn hiçbir ruhun yok olmamasýný saðlayacaðýndan emin olabilirsin. Bir kiþi çok genç yaþta
ölse bile onun ruhu bir kayýp deðildir. Ýnsan
doðasýnýn bir sonucu olarak elbette, sevdiðin
yakýnýnýn arkasýndan aðlayacak ve yas tutacaksýn. Bu hem doðaldýr hem de ölen kiþiyi onurlandýran bir mitsvadýr. Nitekim Avraam da
Sara’nýn arkasýndan aðlamýþ, Bene-Yisrael de
Moþe ile Aaron’un ölümünden sonra yas tutmuþlardýr. Týpký bedenin bir kýsmý yaralandýðýnda
bunu tüm bedenin hissetmesi gibi, ölen bir
kiþinin acýsý toplumun tümü tarafýndan hissedilir.
Ancak matemi ölçülü tutmayý bilmeli, bunu
kendine zarar verecek düzeye çýkarmamalýsýn
(Ramban; Meam Loez; krþ. Talmud – Moed Katan
27b; krþ. Bereþit 23:2). Tora’nýn yollarý “Darhe
Noam – Letafet Yollarý”dýr ve tüm mitsvalar,
insanýn fiziksel ve manevi yararý içindir. Bunun
tamamen aksi yönünde olan putperestler kendi
ilahlarýnýn insanýn kendisine aktif zarar vermesini talep ettiðine inanýrlar ve insan kurban etmeyi
bir ibadet olarak kabul ederlerdi. Buna baðlý
olarak bedende kesikler oluþturmak putperest
rahiplerin puta yalvarma ve isteklerini yerine
getirmesi için ýsrarda bulunma amacýyla yaptýklarý

Bene-Yisrael’in, “Tanrý’nýn çocuklarý” olarak
adlandýrýlmalarýnýn bariz nedeni, Tanrý’nýn
Tora’yý onlara vermiþ olmasýdýr. Genel bir prensibe göre bir kiþinin Tora öðrettiði kiþiler onun
çocuðu olarak kabul edilir (bkz. 6:7 açk.). Tanrý
da Tora’yý Bene-Yisrael’e öðrettiði için, onlar
“Tanrý’nýn çocuklarý” olarak adlandýrýlmaktadýrlar.
Talmud’da Rabi Meir ile Rabi Yeuda arasýnda bir
görüþ ayrýlýðý vardýr. Rabi Yeuda’ya göre BeneYisrael sadece “Tanrý’nýn çocuklarý” gibi davranýyorlarsa, yani Tanrý’ya ve Torasý’na sadýk yaþýyorlarsa bu sýfata layýktýrlar, aksi takdirde bu özelliklerini kaybederler. Rabi Meir ise ne olursa olsun
Bene-Yisrael’in “Tanrý’nýn çocuklarý” olma özelliklerini kaybetmeyeceklerini söyler ve buna kanýt
olarak Aazinu peraþasýndaki “imanlarý olmayan
çocuklar” (32:20) sözlerini gösterir. Baþka bir deyiþle, Bene-Yisrael “imansýz” olduklarý zaman bile
Tanrý’nýn “çocuklarý” olma niteliklerinde bir
deðiþiklik olmaz (Talmud – Kiduþin 36a).
Matem iþareti olarak – The Living Torah. Tam
çeviriyle “ölü için”. Bu ifade hem bedende kesik
oluþturma hem de kafada kellik yaratma fiilleri
için kullanýlmýþtýr. Yani pasuktaki yasak, söz
konusu fiilleri özellikle matem iþareti olarak
yapma konusundadýr (Talmud – Makot 21a).
Bunun yanýnda, böyle kesikleri putperest
amaçlarla yapmak da yasaða dâhildir (bkz. s.a.).
Kendinizi kesmeyin – Ya da “sakatlamayýn” (The
Living Torah). Ýbranice Lo Titgodedu. Bu sözcük
Gadad kökünden gelir. Bu kök iki anlama
gelebilir: [1] Bedende kesikler yapmak ya da [2]
Hizipleþmek. [Aslýna bakýlýrsa her iki anlamda
belirgin bir ortak yan söz konusudur: Bedeni
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bu kutsiyetin gereði olan yiyecek diyetine yer vermektedir. Bene-Yisrael hem kalbinde hem de
aðzýnda kutsal, diðer uluslardan farklý bir ulus
olmalýdýr. Böylece onlarý gören herkes, hem
onlarýn matem iþareti olarak bedenlerinde
yaralar açmadýklarýný hem de önlerine gelen her
þeyi yemediklerini görecektir. Kutsal bir halkýn
tame olan ve insanýn ruhunu tame yapan yiyecekleri yemesi uygun deðildir (Ýbn Ezra).
Aþaðýda isimleri geçen hayvanlarýn çoðu Vayikra
Perek 11’de belirtilmiþti. Oradaki açýklamalarýmýzda bu hayvanlarýn kimlikleri hakkýnda
çeþitli olasýlýklara yer vermiþtik; bu nedenle burada sadece orada deðinmediðimiz noktalara
yoðunlaþacaðýz. Her durumda, okuyucu, söz
konusu hayvanlarýn kimlikleriyle ilgili yapýlan
çevirilerin kesin deðil sadece tahmini olduðunu
aklýnda bulundurmalýdýr. Dolayýsýyla buradan
uygulamasal bir sonuç çýkarmak yanlýþ olacaktýr,
zira bir tahmin ne kadar güçlü olasýlýða sahip
olursa olsun yine de bir tahmindir ve sonuç
olarak sadece Kaþer olduðu geleneksel olarak bilinen hayvanlar yenebilir.
3. Ýðrenç hiçbir þeyi yeme – Basit anlamda
“Böcekler vs. gibi, saf bir ruhun tiksineceði þeyleri
yeme” (a.k.).
Hahamlarýmýz bu ifadeyi “sizin için iðrenç
kýldýðým hiçbir þeyi yemeyin” þeklinde açýklarlar.
Bu, baþlý baþýna iðrenç olmasa, hatta baþlý baþýna
yasak olmasa bile, yenebilir hale gelmesi için bir
yasaðýn çiðnendiði türdeki yiyecekleri yemeyi
yasaklayan genel bir kuraldýr. Örneðin behor bir
hayvan Koenler’e verilir; sonra öncelikle BetAmikdaþ’a getirilmelidir ve orada korban olarak
iþlemleri yapýldýktan sonra eti Koenler’e aittir.
Ancak eðer bu hayvanda, korban olmasýný
engelleyen kalýcý bir kusur varsa bu gereklilik
ortadan kalkar ve Koen bunu herhangi bir yerde
kesip yiyebilir (bkz. 15:19-22). Yani kusurlu bir
behor hayvaný yemek yasak deðildir. Fakat eðer
bir Koen, sýrf behor hayvaný Yeruþalayim’e gelmeye gerek olmadan yiyebilmek için hayvanda
kasten bir kusur oluþturursa, örneðin kulaðýnda
bir kesik yaparsa, o zaman hayvan, iþte bu pasukta söylendiði þekilde “iðrenç addedilmiþ” bir hal

alýr ve yenmesi yasaktýr; çünkü bu kiþi sýrf hayvaný kesip yiyebilmek için Tora’nýn, “kutsal nitelikli bir hayvanda kusur oluþturma” yasaðýný (bkz.
Vayikra 22:21 açk.) delmiþtir (Sifre 99; Raþi).
[Yine de, Alaha’ya göre bu kesin ve ebedi bir
yasak deðildir ve eðer daha sonra söz konusu hayvanda kendiliðinden baþka bir kusur oluþursa, bu
Koen hayvaný kesip yiyebilir (Talmud – Behorot
34a). Bu nedenle Rabi Samson Raphael Hirsch,
bu pasuðun temel anlamýnýn baþka olduðu
görüþündedir. Talmud Yeruþalmi’den alýntý
yaparak bu ifadenin, yasak yiyecekleri yememe
kanunu konusunda bir giriþ cümlesi olduðunu
öne sürer.]
Behor örneðinde olduðu gibi, kutsiyete adanmýþ
olduktan sonra korban olmaya uygunluðunu
kaybeden hayvanlar Pesule Amukdaþin olarak
adlandýrýlýr (bkz. 12:15-16) ve bu kayba neden
olan kiþinin o hayvaný yemesi yasaktýr. Mitsvat Lo
Taase No. 276. Bu yasak dâhilinde, eðer bir hayvan korban olarak kesildikten sonra iþlemlerin
devamý için gereken uygunluðu herhangi bir þekilde kaybederse, yani buna neden olunursa, onu
yemek de yasaktýr (Sefer Ahinuh).
Manevi açýdan temiz olan ve olmayan hayvanlar
Tora verilmeden çok önce bilinmekteydi.
Nitekim Tanrý, Noah’a gemiye “temiz olan ve
olmayan” hayvan çiftlerini almasýný emretmiþtir
(Bereþit 7:8). Buna raðmen Tufan sonrasýnda
Tanrý Noah ve çocuklarýna bundan böyle sadece
bitki deðil, hayvan eti de yiyebileceklerini
söylediði zaman, bunlar arasýnda bir ayrým yapmamýþtýr (Bereþit 9:3). Tanrý bu ayrýmý sadece
Bene-Yisrael için yapmýþtýr, zira Bene-Yisrael
Tanrý Adýna Kutsal ve O’nun Özel Halký olarak,
insanýn özüne olumsuz etkide bulunan her türlü
“temiz olmayan” yiyecekten uzak tutulmuþtur
(Sforno).
4-5. Kaþer dört ayaklý hayvanlar. Tora p. 6’da
dört ayaklý Kaþer hayvanlar için belirleyici
iþaretler vermektedir. Öyleyse Tora neden p. 45’teki listeyi vermeyi gerekli görmüþtür?
Hahamlarýmýz bunun önemli bir amaç için
yapýldýðýný belirtirler: Moþe bir avcý mýydý? [Yani
dünyadaki tüm hayvan türlerini yakýndan
tanýyan bir uzman mýydý?] Söz konusu iþaretleri
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çünkü sen Tanrýn Aþem için kutsal bir halksýn ve Tanrýn Aþem, topraðýn üzerindeki
tüm halklarýn içinden, Kendisi’ne Özel halk olman için seni seçti.
[45. Yenmesi Yasak Hayvanlar]
3

Ýðrenç hiçbir þeyi yeme.

kanunlarý ve o zamana kadar yetki sahibi
Hahamlar tarafýndan konulmuþ çit niteliðindeki
kýsýtlamalarý bir araya toplamýþ, farklý görüþlere
de yer vererek Yahudi kanununun temel kaynaðý
olmuþtur. Talmud kapandýktan sonra tüm
Yahudiler’i baðlayacak düzeyde yeni Rabinik
kurallar ekleme durumu da ortadan kalkmýþtýr.
Bu açýdan Talmud, dünyadaki tüm Yahudi
cemaatlerinin uygulama temelidir ve eðer farklý
cemaatler arasýnda uygulama farklýlýklarý varsa
bile, bunlarýn hepsi, o zamana kadar kabul
gördüðü için Talmud’da zikredilmiþ olan kýstas ve
prensiplerden birine mutlaka baðlýdýr. Ancak
buradaki kanun doðrultusunda, belirli bir þehirdeki Bet-Din de uygulamanýn söz konusu prensiplerin hangisine göre yapýlacaðý hakkýnda uzlaþma
içinde olmalýdýr ve kendi içinde bölünüp halka
farklý uygulama talimatlarý veremez. Eðer görüþ
ayrýlýðý söz konusuysa, bunlar da Tora’nýn
belirlediði kurallar çerçevesinde karara baðlanmalýdýr. Ve elbette bu konudaki tek yetkili merci
her þehirdeki Bet-Din’dir (krþ. Hirsch).
Alnýnýzýn tepesinde – Burada kullanýlan ifade
tam olarak “gözlerinizin arasýnda” anlamý taþýr.
Ancak bu bir deyimdir ve deyim olduðu bu
pasuktan anlaþýlmaktadýr. Pasuk “kellik yaratmayý” yasaklamaktadýr. Ýbranice’de “Korha –
Kellik”, sadece saç bölgesi için kullanýlan bir terimdir (Talmud – Menahot 37b; krþ. Vayikra 13:42
açk. Otoriteler Karahat’ýn saç bölgesinin ön veya
arka kýsmýndaki veya tümündeki kelliði mi
tanýmladýðý konusunda farklý görüþler taþýyorsa
da, hepsi “saç bölgesinden” bahsedildiði
konusunda hemfikirdir. Ayrýca Vayikra 21:5’de
de kelliðin “baþ [=saç] bölgesinde” yapýlan bir
uygulama olduðu belirtilmektedir). Öyleyse
Tora’nýn dilinde “gözlerin arasý” ifadesi, saçýn en
ön kýsmýnda, iki göz arasýndaki merkezi noktanýn
tam hizasýna gelen yeri belirtmektedir. Burasý
yukarýya çýkýldýðýnda alnýn bitiminden sonra, saç
çizgisinin hemen üstündeki merkezi noktayý, yani
bir bebeðin býngýldaðýnýn olduðu yeri tanýmlar
[buna baðlý olarak, yerleþtirilme yeri “gözlerin
arasý” olarak tanýmlanan tefilin de, iki gözün tam
arasýna deðil, burada tanýmlanan noktaya,
tümüyle saç bölgesinde kalacak þekilde baþýn en
önüne yerleþtirilir (Bkz. Þemot 13:9)]. Sonuç

olarak pasuk burada özellikle bu noktada kellik
yaratmayý yasaklamaktadýr.
Ancak uygulamada sadece bu noktada deðil, yas
belirtisi olarak saç bölgesinin herhangi bir
yerinde kellik yaratmak da yasaða dâhildir. Bu,
ayný yasaðýn Koenler için tekrarlandýðý Vayikra
21:5’ten öðrenilmektedir. Talmud, iki pasuðun
birbirini tamamladýðýný belirtir. Burada özellikle
“gözlerin arasýnda” denmesinin sebebi ise,
Tora’nýn verildiði dönemde putperset uluslarýn
uygulamayý özellikle bu noktada yapmalarýdýr.
Ama Yahudiler için bunu saç bölgesinin herhangi bir yerinde yapmak da yasaktýr (Sifre 96; Raþi).
Ayrýca bkz. Vayikra 21:5 açk.
Tora’nýn bu yasaðý Koenler için ayrýca vermiþ
olmasý (Vayikra 21:5), bedeninde kesik açmýþ,
kafasýndaki saçlarý yolarak kellik oluþturmuþ bir
Koen’in Bet-Amikdaþ’taki kutsal ibadette görev
almasýnýn yasak ve yaptýðý ibadetin geçersiz
olduðuna iþaret etme amaçlýdýr. Ancak yasak,
sadece Koenler için deðil, hepsi “Tanrý’nýn çocuklarý” olarak adlandýrýlan tüm Yahudiler için
geçerli olduðundan, burada tekrarlanmýþtýr
(Ramban).
Kel bölge yaratmayýn – Mitsvat Lo Taase No.
275. Bu davranýþ da özellikle matem iþareti
olarak yapýldýðýnda yasaktýr (Sefer Ahinuh).
2. Sen Tanrýn Aþem için kutsal bir halksýn – Bu
pasuk 7:6’nýn neredeyse týpatýp tekrarýdýr.
Alternatif çeviriler
Pasuðun hem “sen Tanrýn Aþem için kutsal bir halksýn” hem de “Tanrýn Aþem … seni seçti” demesi
gereksiz tekrar gibi görünmektedir. Raþi bu
nedenle bu ifadelerden ilkinin ikincisinden
baðýmsýz olduðunu öne sürer: “Sen kutsal bir halksýn: Senin, Tora’nýn Sinay daðýnda verilmesi
sýrasýnda elde edilmiþ (bkz. Þemot 19:5), atalarýndan gelen bir kutsiyetin var” (Sifre 97; Raþi;
Beer Basade).
Kendisi’ne Özel halk – Bkz. 7:6.
3-21. Yasak Yiyecekler. Tora, “sen Tanrýn Aþem
için kutsal bir halksýn” sözlerinin bir devamý olarak
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antilop türü (Septuaginta). Baþkalarýna göre
Yahmur, büyük beyaz bir keçi (Radak, Þeraþim;
krþ. Saadya Gaon; Ýbn Canah) ya da manda,
bufalo (Melahim I 5:3, Abravanel o.a.), alageyik
(Daat Mikra) ya da sýðýn (Aruh Aþalem; Hamar
k.b.; Rabi David Tsvi Hoffman) veya karaca (The
Living Torah) olabilir. Bkz. Talmud – Behorot 7b.
Yaban keçisi – Targum Onkelos; Raþi. Ýbranice
Ako. Olasýlýkla Saadya Gaon, Aruh ve Radak da
bunu yaban keçisi (Caora segagrus) olarak tanýmlamaktadýr. Talmud (Hulin 80a) da yabani keçi
tanýmlamasýný kullanmaktadýr. Eski Fransýzca’da
estainboc (Raþi; Hizkuni), Arapça’da wa’al
(Saadya Gaon; Ýbn Canah). Bkz. Talmud – Þabat
152a.
Dað keçisi – Ya da “elik”. Ýbranice Diþon.
Olasýlýkla “çengel boynuzlu dað keçisi”
(Rupicapra rupicapra). Onkelos’un çevirisi Rema
þeklindedir ve Rabi David Tsvi Hoffman’a göre
bu bir antilop türüdür. Ancak Bamidbar 23:22’de
ismi geçen reem de olabilir (bkz. o.a. ve 33:17;
Radak, Þeraþim; Ýbn Canah). Arapça’da rim,
beyaz antilobu tanýmlar. Baþka kaynaklar bunun
keçiye benzeyen bir antilop türü bazýlarý da açýk
renkli kývrýk boynuzlu bir antilop türü olduðu
görüþündedir (The Living Torah).
Yaban öküzü – Sifre 100; Talmud – Hulin 80a.
Krþ. Yeþayau 4:5. Ýbranice Teo. Alternatif olarak
“orman öküzü” (Targum Onkelos; Raþi; Ýbn
Canah; Radak, Þeraþim). The Living Torah’taki
çeviri “bizon öküzü” þeklindedir. Septuaginta ise
bunu oruga ya da orux olarak çevirir ki bu, ya arkaya
doðru hafif yatýk, dümdüz ve uzun boynuzlara
sahip bir antilop türü olan oriks, ya yaban öküzü
ya da Avrupa bizonu adý verilen günümüzde nesli
tükenmiþ bir öküzdür.
Zürafa – Ýbranice Zemer. Arapça zurafa (Saadya
Gaon; Ýbn Canah; Radak, Þeraþim; Þilte Giborim
53). Yunanca camelepard (Septuaginta). Bunlar
zürafayý tanýmlar. Talmud (Hulin 80a) ise
anlaþýldýðý kadarýyla bunu bir yabani keçisi türü

olarak deðerlendirmektedir. Onkelos’un çevirisi
ditsa ise bir dað keçisi türünü tanýmlar (krþ. Miþle
5:19, Targum Yonatan o.ç.). Bazýlarýna göre ise bu
Berberi koyunu ya da Arabistan oriksi (Oryx leucoryx) olabilir (Daat Mikra).
6. [Genel olarak] – Tora burada dört ayaklý
Kaþer hayvanlar için genel belirleyici iþaretleri
vermektedir. Bu konudaki açýklamalar için bkz.
Vayikra 11:3 açk.
Hayvanlar içinde – Pasukta “… sahip olan her
hayvan” dendiðine göre buradaki “hayvanlar
içinde” ifadesine ne gerek vardýr? Hahamlarýmýz
buradan bir kural öðrenirler: Burada verilen
iþaretlere sahip hayvanlarýn “içinde” olan her þey
yenebilir (Talmud – Hulin 69a). Buna baðlý
olarak, eðer böyle bir hayvan Þehita ile kesilirse,
onun içindeki bir cenin ya da yavru da Kaþer’dir
(a.k. 74a) (Raþi; Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).
Fakat Hahamlarýmýz, bu yavrunun canlý ve
yürüyebilecek halde olduðu durumlarda onu
yemek için de Þehita’yý þart koþmuþlardýr, zira
olayý tanýmayan biri bu yavrunun normal bir hayvan olduðunu ve sahibinin onu kurallara aykýrý
bir þekilde öldürüp yediðini düþünebilir – ki bu
da, onu Þehita’nýn o kadar da gerekli bir uygulama olmadýðý gibi son derece yanlýþ bir sonuca itebilir. Diðer bir kurala göre, eðer anne hayvan
uygun þekilde kesilmemiþse ve içinden canlý bir
yavru çýkmýþsa, bu yavru ancak Þehita ile
öldürüldükten sonra yenebilir (Meam Loez).
… her hayvaný yiyebilirsiniz – Tam olarak “…
her hayvan – onu yiyebilirsiniz”. Burada gereksiz
görünen uzun bir kullaným vardýr ve amaç, Þehita
ile kesilmiþ bir hayvanýn içinden çýkan cenini
saran plasentanýn bile yasak olmadýðýna iþaret
etmektir: “Onu bütünüyle yiyebilirsiniz” (Talmud
– Hulin 77; Meam Loez).
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Yiyebileceðiniz hayvanlar þunlardýr: Boða, koyun, keçi,
ceylan, geyik, antilop, yaban keçisi, dað keçisi, yaban öküzü ve zürafa.
6
[Genel olarak,] Hayvanlar içinde, [ayaðýn ön kýsmýný bütünüyle kaplayýp] çift toynak
[halinde] tamamen ayrýk bir toynaða sahip olan [ve] geviþ getiren her hayvaný yiyebilirsiniz.
5

taþýyan tüm hayvanlarýn bu sayýlanlardan ibaret
olduðunu nereden biliyordu? Ýþte bu, Tora’nýn
Tanrý tarafýndan verilmediðini iddia edenler için
cevaptýr!” (Talmud – Hulin 60b).
Tora’nýn bir liste vermesi, yeryüzünde, verilen
Kaþerut iþaretlerine sahip tüm hayvanlarýn bu
listede yer alanlar ve onlarýn yakýn akrabalarýndan ibaret olduðunu, diðer hiçbir hayvanýn ise
Kaþer olmadýðýný belirtir (krþ. Yad – Maahalot
Asurot 1:8). Bu çok önemli bir iddiadýr, zira þüphesiz Moþe yeryüzündeki tüm hayvanlarý tek tek
görmüþ deðildir. Böyle bir iddiada ancak
yeryüzündeki tüm canlýlar hakkýnda bilgi sahibi
olan Biri bulunabilir. Dolayýsýyla bu liste, Tora’nýn
Tanrý tarafýndan verildiðini açýkça ortaya koymaktadýr. Burada yine sadece Tanrý’nýn bilebileceði baþka bir bilgi daha vardýr. Tora’nýn bu hayvanlarý listelemesi, yeryüzünde bu iþaretlerin
hiçbirine sahip olmayan hayvanlarýn, her ikisine
de sahip olan hayvanlardan çok daha fazla
olduðuna iþaret eder. Her iki iþarete sahip olanlar
sadece burada sayýlan on türdür. Yalnýz tek
iþarete sahip olanlar da – ki onlar Kaþer deðildir –
p. 7-8’de verilmektedir. Böylece yeryüzündeki
diðer tüm hayvanlar, söz konusu iþaretlerin ikisine de sahip olmayanlardýr (a.k. 63b).
Tora dört ayaklý hayvanlarda Kaþer “olanlarýn”
listesini, kuþlarda ise Kaþer “olmayanlarýn” listesini vermektedir (p. 12-18). Zira dört ayaklý olan
hayvanlar içinde Kaþer olanlar, olmayanlara göre
çok daha azdýr, ama kuþlarda Kaþer olanlar,
olmayanlara göre çok daha fazladýr. Ve Tora, her
iki örnekte de Kaþer “olan” ve “olmayan” hayvanlar listelerinin hangisi daha kýsaysa onu vermiþtir. Bu da eðitim konusunda temel bir prensibi öðretir: “Kiþi daima öðretimi olabildiðince kýsa
yoldan yapmalýdýr” (Sifre 100; Talmud – Hulin
63b; Raþi).
Burada verilen listedeki ilk üç hayvan (p. 4) çiftlik hayvanýdýr (Beema) ve onlara ait helev cinsi
içyaðý yasaktýr. Diðer hayvanlar (p. 5) ise yabani
cinslerdir (Haya) ve onlara ait helev cinsi içyaðý
yenebilir; ama kesildikten sonra kanlarý örtülmelidir (bkz. Vayikra 7:25 ve 17:13). Bu hayvanlar

içinde, aþaðýda “yaban öküzü” olarak çevirdiðimiz
Teo (p. 5) hakkýnda görüþ ayrýlýðý vardýr ve
Hahamlarýmýz bunun Beema mý yoksa Haya mý
sayýlmasý gerektiði konusunda kesin kararý vermemiþlerdir (Talmud – Hulin 80a).
4. Boða – Ve diðer tüm evcil sýðýr türleri.
Koyun, keçi – Ýbranice Se Kesavim VeSe Ýzim.
Aslýnda bu ifadenin tam karþýlýðý “koyun yavrusu
ve keçi yavrusu” þeklindedir. Tora doðrudan
“koyun ve keçi” demeyerek, bir hayvanýn Kaþer
olup olmadýðýnýn annesine baðlý olduðuna iþaret
etmektedir. Eðer anne Kaþer ise, yavru da –
Tora’nýn belirttiði Kaþerut iþaretlerine sahip
deðilse bile – Kaþer’dir. Bu, Kaþerut’un temel
kurallarýndan birini öðretir: “Kaþer olmayandan
çýkan Kaþer deðildir; Kaþer olandan çýkan
Kaþer’dir” (Talmud – Behorot 5b ve 7a) (Hirsch).
5. Ceylan – Ýbranice Ayal. Septuaginta bunu
elaphon – “geyik” olarak çevirir; ama bu olasýlýkla
sýradaki hayvaný kastetmektedir. Septuaginta’nýn
diðer hayvanla ilgili çevirisi ise dorkada – “parlak
gözlü” þeklindedir ki bu, iri ve parlak gözleriyle
dikkati çeken ceylana uymaktadýr. Dolayýsýyla
Septuaginta olasýlýkla bu iki hayvaný ters sýralamayla çevirmiþtir. Hizkuni’nin Fransýzca çevirisi
cerf – “karaca” ya da “kýzýlgeyik” þeklindedir.
Kaynaklara göre bu hayvanýn erkeðinin boynuzlarý dallý budaklýdýr (Talmud – Yoma 29a, Raþi
o.a., Lama k.b.), diþisinde ise boynuz yoktur
(Daat Mikra). Dolayýsýyla belki de Septuaginta’nýn
çevirisi olduðu gibi dikkate alýnmalýdýr – ki buna
göre Ayal: Geyik, Tsvi: Ceylan olabilir. Çevirimiz, günümüzdeki kullanýma göre yapýlmýþtýr.
Geyik – Ýbranice Tsevi. Hizkuni bunu Provence
Fransýzcasý’na göre cevral olarak çevirir – ki bu,
Latince cervus – “geyik” ile denktir. Ancak Daat
Mikra bunu gazella – “ceylan” olarak açýklar (bkz.
ö.a.). Nitekim Talmud da bu hayvanýn boynuzlarýnýn dallanmadýðýný ve üst tarafta eðrilik
kazandýðýný kaydeder (Talmud – Hulin 59b; bkz. ö.a.).
Antilop – Ýbranice Yahmur. Bkz. Melahim I 5:3.
Yunanca’da pygargon – beyaz saðrýya sahip bir
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zira yüzgeç veya puldan sadece biri bile eksikse
hayvan Kaþer deðildir. Kaþer bir balýðýn pullarý,
elle ya da bir aletle çýkarýldýðýnda deriyi de
beraberinde getirmeyecek þekilde olmalýdýr
(Þulhan Aruh – Yore Dea 83). Bu özellik yoksa
balýk pullu ve yüzgeçli olsa bile kaþer deðildir.
Bazý otoriteler bir balýðýn, tek bir pulu varsa bile,
bu pulun kuyruk, solungaç ya da yüzgecin hemen
altýnda olmasý kaydýyla kaþer olduðunu belirtirler
(Rama). Yine, eðer bir balýðýn pullarý sudan çýktýðýnda dökülüyorsa veya sadece balýk olgunlaþtýktan sonra çýkýyorsa bu balýk da kaþerdir
(Þulhan Aruh – Yore Dea 83).
Sözlü Tora’nýn kuvvetini gözler önüne seren bir
örnek olarak, Talmud (Nida 51), pulu olan bir
balýðýn mutlaka yüzgeci de olduðunu, ama bunun
tersinin her zaman doðru olmadýðýný kaydeder.
Bu nedenle üzerinde pulu olan bir balýk parçasý
bulunursa, o parçada yüzgeç yoksa bile o balýk
yenebilir (Meam Loez).
11. Her kaþer kuþu yiyebilirsiniz – Bu ifade, bir
kuþu Þehita ile kesmeden önce ona ait Kaþerut
belirtilerinin kontrol edilmesi yönünde bir
emirdir. Mitsvat Ase No. 194 (Sefer Ahinuh). Söz
konusu iþaretler hakkýnda açýklamalar için bkz.
Vayikra 11:13-19 açk.
Sýradaki pasuklarda Kaþer olmayan tüm kuþ türleri sayýlmaktadýr. Teorik olarak bunlarýn dýþýndaki tüm kuþlar yenebilir türlerdir. Ancak uygulamada sadece önceki nesillerin Kaþer olarak
tanýdýklarý kuþlar yenebilir. Baþka bir deyiþle bu
konuda sadece geleneðe güvenilir.
Tam çeviriyle “her saf kuþu / tüm saf kuþlarý yiye-

bilirsiniz”. Pasuk sadece “saf kuþlarý yiyebilirsiniz”
deseydi de yeterli olurdu. “Her / tüm” anlamýna
gelen Kol sözcüðüne gerek yoktu. Bu sözcük,
Kaþer olmasýna raðmen yine de yenemeyeceðini
düþünme olasýlýðýmýz olan bir kuþun da yenebileceðini vurgulama amaçlýdýr. Bu, bir metsoranýn
arýnma süreci dâhilinde “salýverilen” kuþtur (bkz.
Vayikra 14:7). Bu Kaþer bir kuþ olmasýna raðmen,
arýnma iþleminde kullanýldýðý için artýk yenemeyeceðini düþünebilirdik. Ýþte Tora “tüm” diyerek bu kuþun da bir istisna olmadýðýný, birinin
onu yakalayýp Þehita ile öldürdükten sonra
yemesinde bir sorun olmadýðýný belirtmektedir
(Sifre 103; Talmud – Kiduþin 57a; Raþi).
12. Onlardan yiyemeyecekleriniz – Ýlk bakýþta
pasuðun sadece “yiyemeyecekleriniz þunlardýr”
demesi gerekirdi. Ne de olsa önceki pasukta “her
kaþer kuþu yiyebilirsiniz” dendikten sonra “onlardan yiyemeyecekleriniz” demek bir tezattýr. Hepsini
yiyebiliyorsak neden aralarýnda yiyemeyeceklerimiz olsun? Tora bu ifadeyi, yine de bir istisna
olduðunu vurgulamak için kullanmýþtýr. Yani
Kaþer olmasýna raðmen yenemeyecek bir kuþ
vardýr (Talmud – Hulin 140a, Raþi o.a.): Bu da,
bir metsoranýn arýnma süreci dâhilinde “kesilen”
kuþtur (Sifre 103; Talmud – Kiduþin 57a; Raþi). Bu
kuþ, Kaþer bir tür olmasýna ve Þehita ile
öldürülmesine raðmen yine de yenmesi yasaktýr
(bkz. Vayikra 15:4-5). Bu kuþ gömülür. [Böylece
metsoranýn arýnma süreci içinde kullanýlan iki
Kaþer kuþtan, “salýverilen” kuþ yakalandýðý
takdirde Þehita ile kesilip yenebilir (bkz. ö.a.);
“kesilen” diðer kuþ ise Þehita ile kesilmiþ olmasýna
raðmen yenemez.]
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Ancak geviþ getiren ya da ayrýk toynak sahibi olanlar içinde þunlarý yiyemezsiniz:
deveyi, tavþaný, yaban faresini – çünkü geviþ getirmelerine karþýn [tanýmlanan türde] toynaklarý yoktur, sizin için tamedirler –
8
ve domuzu – çünkü [ayaðýn ön kýsmýný tamamen kaplayan çift] toynaðý vardýr, ama
geviþi yoktur; sizin için tamedir. [Bu hayvanlarýn] Etlerinden yemeyin ve [saf olmanýzý
gerektiren zamanlarda] leþlerine dokunmayýn.
[46. Su Canlýlarý]
9

Sudaki her þeyden [sadece] bu [özelliklere sahip olanlarý] yiyebilirsiniz: Yüzgeç ve
pula sahip olan her [canlýyý] yiyebilirsiniz.
10
Ancak yüzgeç veya pul sahibi olmayan herhangi [bir su canlýsý] sizin için tamedir.
[47. Kuþlar]
11

Her kaþer kuþu yiyebilirsiniz.
kartalý, balýk kartalý,

12

Onlardan yiyemeyecekleriniz þunlardýr: Kartal, kuzu

7. Ancak – Ýki iþaretten sadece birine sahip olan
hayvanlar Kaþer deðildir. Bu hayvanlar da
buradaki iki pasukta listelenenlerden ibarettir.

kuþlardan birinin baþka bir ismi olduðunun
söylenmesi] amacýyla aþaðýda tekrarlanmýþtýr
(Talmud – Hulin 63b; Raþi).

Ayrýk – Ýbranice Þesua. Bu, sözcüðün temel
anlamýdýr ve basit anlamý takip eden çevirimize
göre “toynak” sözcüðünü nitelemektedir.

Deveyi, tavþaný, yaban faresini – Bkz. Vayikra 11:46 açk. Ýlk bakýþta devenin toynaðý da ayrýktýr. Ancak
bu, iki ayrý toynakmýþ gibi görünen “tamamen
ayrýk” bir toynak deðildir (bkz. Vayikra 11:26 açk.).

Öte yandan, biraz dikkatli bakýldýðýnda bunu
söylemeye gerek yoktur, zira toynaðýn ayrýk
olmasý gerektiði zaten açýkça söylenmiþtir ve
tekrarlanmasý gereksizdir. Buradan yola çýkan
Hahamlarýmýz, Þesua sözcüðünün burada verilen
“tek iþarete sahip hayvanlar” listesinin bir parçasý
olan beþinci bir hayvan türü olduðunu kaydederler. Bu hayvanýn tam kimliði açýk deðildir, ancak
Talmud bu ismi almasýnýn nedenini, hayvanýn çift
sýrt ve çift omurga sahibi olmasý olarak açýklar.
Bu yapýsý nedeniyle hayvan ayrýk bir görünüme
sahip olduðundan bu isimle anýlmýþtýr (Talmud –
Hulin 60b; Raþi). Talmud’da bu hayvanýn niteliði
hakkýnda görüþ ayrýlýðý vardýr. Bir görüþe göre bu
gerçekte var olan bir hayvan cinsi deðildir, ama
bazen bir cenin bu þekle sahip olabilir ve Kaþer
olmayan bir hayvanýn karnýndan çýkarsa yenmesi
yasaktýr. Diðer görüþe göre böyle bir hayvan cinsi
vardýr ve onu yemek yasak olsa da, bu þekle sahip
bir cenin Kaþer bir hayvanýn karnýndan çýkarsa
yenebilir.
Bunun ötesinde, Hahamlarýmýz, basit düzeyde,
tek iþarete sahip hayvanlarýn aslýnda Vayikra
11:4-7’de zaten listelenmiþ olmalarýna karþýn
burada tekrarlanmasýnýn amacýnýn da, bu beþinci
hayvaný eklemek olduðunu belirtirler. Yine
Vayikra 11:13-19’da listelenmiþ olan Kaþer
olmayan kuþlar listesi de, Raa adlý kuþun eklenmesi [daha doðrusu bunun, orada sayýlmýþ olan

Tamedirler – Bu sözcük burada, arýnmayý gerektiren manevi konumu tanýmlýyor olamaz, zira
hiçbir canlý hayvan tame olamaz. Canlýyken tame
olmak sadece insanlara mahsustur. Buradaki
anlam, sözcüðün yan anlamýyla, “tiksindirici,
onlarý yemekten uzak durulmasý gereken” þeklindedir. Nitekim sözcük p. 10’da da balýklarla
ilgili olarak ayný anlamda kullanýlmaktadýr; oysa
balýklar öldükten sonra bile arýnmayý gereken
türde tuma bulaþtýracak birer tuma kaynaðý
deðildir. Sonuç olarak buradaki tame sözcüðü, bu
canlýlarýn etlerinin insanýn bedenini deðil
“ruhunu” tame yapma özelliðine iþaret etmektedir. Bu konu için bkz. Vayikra Perek 11’in giriþindeki açýklamalar ile Vayikra 11:4 ve 11:43-44 açk.
8. [Saf olmanýzý gerektiren zamanlarda] – Yani
her zaman deðil; sadece saflýðýnýzý korumanýz
gereken Þaloþ Regalim bayramlarýnda (Raþi). Bkz.
Vayikra 11:8 açk. Orada açýklandýðý üzere burada
hayvan leþlerine herhangi bir zamanda dokunmak yasaklanmakta deðildir.
Bunu deyimsel bir ifade olarak görmek de
mümkündür: “Etlerinden yemeyin; hatta elinizi
bile sürmeyin” (Daat Zekenim).
9. Sudaki… – Bkz. Vayikra 11:10-12.
10. Yüzgeç veya pul – Tam çeviriyle “yüzgeç ve
pul”. Ancak bunun anlamý çevirimizdeki gibidir,
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14-15
16
17
18-19
20
21

hayvanlar ya da kuþlar için kullanýlýr. Ancak
balýklar için nevela kavramý yoktur ve kaþer bir
balýk türü nasýl ölmüþ olursa olsun yenebilir
(Daat Mikra; bkz. Bamidbar 11:22 açk.).
Yemeyin – Mitsvat Lo Taase No. 278 (Sefer
Ahinuh). Þehita ile kesilmeyi gerektiren hayvanlardan bahsedildiðine göre Kaþer dört ayaklý hayvanlara ve kuþlara ait leþlerden bahsedilmektedir.
Diðer hayvanlar zaten yenmediði için onlarý
Þehita ile öldürüp öldürmeme arasýnda bir fark
yoktur. Dolayýsýyla onlarýn ölüsünü yiyen kiþi,
Kaþer olmayan et yeme yasaðýný çiðnemesine raðmen, ek bir “leþ yeme” yasaðý çiðnemiþ olmaz.
Ancak Kaþer olan ve olmayan hayvanlarýn leþleri
arasýndaki fark yalnýz “yeme yasaðý” konusundadýr.
Öte yandan her ikisi de nevela sýnýfýndadýr ve birer
tuma kaynaðýdýr (bkz. Vayikra 11:8 ve 11:26 v.d.).
Pasuk “yemeyin” dediðine göre, halen bir insan
tarafýndan yenebilir olma özelliðini kaybetmemiþ
bir leþten bahsedildiði anlaþýlmaktadýr. Buna
göre, eðer leþ artýk bir insanýn yemesine uygun
deðilse, yense bile buradaki yeme yasaðý ihlal
edilmiþ olmaz (Talmud – Avoda Zara 67b-68a).
Buradan genel bir prensip öðrenilir: Yenmesi
Tora’ca yasaklanmýþ bir yiyecek için bu yasak,
sadece o madde insanýn yemesine uygun olduðu
sürece geçerlidir. Ama uygunluðunu kaybetmiþse
yasak ortadan kalkar. Bu da karýþýmlarla ilgili bir
kuralý öðretir: “Tadý bozan madde[nin karýþtýðý
bir karýþým] yasak deðildir” (a.y.). Eðer bir
yemeðe, Kaþer olmayan, ama tadý bozuk olup,
karýþýmýn tadýný da bozacak bir madde karýþmýþsa,

o karýþým yine de yenebilir. Ancak bu gibi durumlarýn kararýný ancak uzman bir Haham verebilir.
Buna benzer þekilde hata sonucu meydana gelen
et-süt karýþýmlarýnda, ya da etli bir yemeðin yanlýþlýkla sütlü kapta piþirilmesi [veya tersinin
olmasý] gibi durumlarýn bazýlarýnda da Hahamlar,
bu prensibe dayanarak yiyeceðin yenebilir ya da
yenemez olduðuna karar verirler [zira bu örneklerde de, kabýn içine sinmiþ yiyecek zerrelerinin
kapta piþirilen yiyeceðe olan tad katkýsý ya da
onun tadýný bozmasý durumu söz konusudur ve
bu da bir karýþým türüdür]. Bu yüzden, hatayla
oluþmuþ bu gibi durumlarda ne yapýlacaðý
konusunda bir Haham’a danýþmak gerekir.
Ger [Toþav’a] – Onkelos’un çevirisiyle “sünnetsiz
mukime”. Bu, Raþi’ye göre sadece putperestlik
yasaðýna, Rambam’a göre ise Noah’ýn Soyu Ýçin
Yedi Mitsva’ya riayet etmeyi üstlendiði için EretsYisrael’de yaþama hakkýna sahip olan [=“þehrindeki”]
Yahudi olmayan kiþidir (bkz. Vayikra 25:35). Bu
kiþi Kaþerut kurallarýna riayet etmek zorunda
olmadýðý için, Þehita ile kesilmeden ölmüþ olan
bir hayvanýn eti ona verilebilir (Talmud – Avoda
Zara 64b). Yine pasuðun devamýnda söylendiði
gibi, bu etler, Erets-Yisrael dýþýnda yaþayan
yabancýlara satýlabilir. [Bunun bir Ger Tsedek’i
tanýmlýyor olmadýðý aþikârdýr, zira böyle biri
doðuþtan Yahudi olanlarla tamamen ayný yükümlülüklere sahiptir ve dolayýsýyla nevela yiyemez.]
Verebilir… satabilirsin – Bu sözcüklerle, Tora,
yenmesi yasak olmasýna raðmen bir neveladan
yarar saðlanabileceðini açýkça söylemektedir. Bu
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beyaz akbaba ve siyah akbabayý, çaylak türleri 14 ve tüm kuzgun türlerini,
devekuþunu, baykuþu, martýyý ve atmaca türlerini,
16
þahini ve Mýsýr turnasýný, kuðu,
17
pelikan ve saksaðaný, karabataðý,
18
leylek, balýkçýl türleri, çavuþ kuþu ve yarasa.
19
Her uçucu böcek sizin için tamedir; yenmeyeceklerdir.
20
Her kaþer uçucuyu yiyebilirsiniz.
21
Hiçbir leþi yemeyin. Onu, yemesi için þehrindeki Ger [Toþav’a] verebilir veya
yabancýya satabilirsin. Sen Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ bir halk olduðun için eti, annesinin
[sütü bile olsa] sütle piþirme.
15

Kartal, kuzu kartalý… – p. 12-18’deki kuþlar
tahmini çevirilerdir. Bkz. bu kuþlarýn tahmini
kimliklerini ele aldýðýmýz Vayikra 11:13-19 açk.
Buradaki liste, “karabatak” olarak çevrilen
Þalah’ýn sýralamadaki yeri dýþýnda, oradakiyle
neredeyse tamamen aynýdýr. Ayrýca “saksaðan”
olarak çevirdiðimiz sözcük orada Raham iken
burada Rahama olarak geçmektedir.
Diðer belirgin farklýlýk ise, oradaki “çaylaðý (Daa)
ve akbaba (Aya) türlerini” (Vayikra 11:14)
ifadesinin yerini burada “beyaz akbaba (Raa) ve
siyah akbabayý (Aya), çaylak (Daya) türleri” (p.
13) ifadesinin almýþ olmasýdýr. Yani buradaki Raa
ilk kez kullanýlmaktadýr [Daa ise Daya’nýn farklý
bir lehçesidir – Targum Onkelos her ikisini de
dayta olarak çevirir]. Hahamlarýmýz, Raa, Aya,
Daya ve Daa, isimlerinin aslýnda ayný kuþ için
kullanýlan dört farklý isim olduðu açýklamasýný
yaparlar [Raa ismi “gören” anlamýna gelir ve
kuþun keskin görüþ kabiliyetine iþaret eder (bkz.
Vayikra 11:13 açk., Akbaba k.b.)]. Talmud’daki
diðer bir görüþe göre Daa ve Raa ayný kuþ
türünün iki farklý adýyken, Aya ve Daya da farklý bir kuþ türünün iki farklý adýdýr. Tora’nýn alternatif isimleri de kaydetmesinin nedeni þudur:
Eðer birini, söz gelimi Raa’yý kaydetmemiþ olsa,
bir kiþi bu yasak kuþu yediði için mahkemeye
getirildiði zaman “ben Aya deðil, Raa yedim ve
Tora Raa yemenin yasak olduðunu söylemiyor”
diye savunma yapabilirdi. Buna imkân vermemek
için Tora alternatif isimleri de listelemiþtir. Ýbn
Ezra’ya göre Daa bir kuþ ailesini tanýmlar, Daya
ve Aya ise o aileye mensup türlerdir. Bu isimler
hakkýnda diðer açýklamalar için bkz. s.p. açk.
13. Beyaz akbaba ve siyah akbabayý – Targum
Yonatan; The Living Torah. Ýbranice sýrasýyla Raa
ve Aya.
19. Her uçucu böcek – Sinek, yaban arýsý,
[Kaþer olmayan] çekirge vb. (Raþi).

Yenmeyeceklerdir – Mitsvat Lo Taase No. 277
(Sefer Ahinuh).
20. Her kaþer uçucuyu yiyebilirsiniz – Tora daha
önce “her kaþer kuþu yiyebilirsiniz” demiþti (p. 11).
Dolayýsýyla buradaki “kaþer uçucu” ifadesi kaþer
çekirge türlerini kastetmektedir (Ýbn Ezra; Hirsch;
krþ. Talmud – Hulin 139b; bkz. Vayikra 11:22).
Bu ifade “uçucular içinde sadece kaþer olanlarý
yiyebilirsiniz” imasý içermektedir – ki bu, “yap”
þeklinde bir emirdir. Tora daha önce p. 12’de
nelerin yenemeyeceðini söylediðine göre, diðerlerinin kaþer olduðu ve dolayýsýyla yenebileceði
açýktýr. Ancak Tora bu sözlerle p. 12’deki
“yapma” þeklindeki emri, “yap” þeklinde bir emirle güçlendirmektedir. Böylece buna karþý gelen
kiþi, biri “yap” diðeri “yapma” þeklindeki iki emri
birden ihlal etmiþ olur. [Benzer bir durum dört
ayaklý hayvanlar için de görülmektedir. Tora p.
7’de dört ayaklýlar içinde tek iþarete sahip olanlarýn bile yenemeyeceðini söylemiþtir. Dolayýsýyla
iki iþaretin ikisini de taþýmayan hayvanlarýn yenemeyeceði açýktýr. Bunun yanýnda Tora p. 6’da
sadece iki iþareti de olan hayvanlarýn yenebileceðini söylemiþtir. Teorik olarak bunlarýn sadece
biri yeterli olurdu. Ancak burada da ayný konuda
biri olumlu, diðeri olumsuz ifade içeren iki emir
vardýr. Böylece kaþer olmayan dört ayaklýlarý
yiyen biri hem p. 6’daki açýk “yap” hem de p. 7’de
ima edilen “yapma” þeklindeki emri ihlal etmiþ
olur] (Sifre 101; Raþi).
21. Hiçbir – “Ýster dört ayaklý hayvanlara, isterse
de kuþlara ait olsun (Ýbn Ezra), kaþer bir hayvanýn
leþi bile olsa (Sforno) hiçbir leþi yememelisin.”
Leþi – Ýbranice Nevela. Bu, genel olarak Þehita ile
kesilmeyi gerektirmesine raðmen, baþka bir
nedenle ya da hatalý Þehita ile ölmüþ hayvaný
tanýmlar (Talmud – Hulin 32a). Bu sýfat evcil ya
da yabani, Kaþer olan ya da olmayan dört ayaklý
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vs.), [2] Kaþer türdeki kuþlar veya uçucular (Of)
ve [3] Kaþer olmayan hayvanlar (Beema Temea)
(Sifre 104; Talmud – Hulin 113a; Raþi).
Belirtildiði gibi, bu sýnýftaki hayvanlardan birini
sütle piþirmek vs. “Tora’nýn” bir yasaðý deðildir;
ancak Hahamlarýmýz tüm bunlarý da sütle
piþirmeyi vs. yasaklamýþlardýr ve bu yasak tüm
ulus tarafýndan kabul edildiðinden beri tüm
Yahudiler’i baðlar niteliktedir.
Önce de belirtildiði üzere bu ifade sadece “eti
sütte piþirmeyin” demektedir; ama bunu yemenin
ya da ondan yarar saðlamanýn yasak olduðu
açýkça belirtilmiþ deðildir. Öyleyse sütle piþmiþ bir
eti yemenin ya da ondan yarar saðlamanýn yasak
olduðu nereden öðrenilmektedir? Bu kanunun
kaynaðý yukarýdaki “iðrenç hiçbir þeyi yeme” (p. 3)
emridir. Oradaki açýklamalarýmýzda da belirtildiði
gibi bu emrin anlamý “sizin için iðrenç kýldýðým
hiçbir þeyi yemeyin” þeklindedir. Tora et ve sütün
birlikte piþirilmesini yasakladýðýna göre, ortaya
çýkan piþmiþ yemeðin istenmeyen bir sonuç
olduðu, yani Tanrý tarafýndan “iðrenç
addedildiði” açýktýr. Öyleyse böyle bir þeyi yemek
de elbette yasaktýr. Böylece “sütle piþmiþ eti
yeme” yasaðýna ulaþýlmýþtýr. Bunun yanýnda
yukarýda (bkz. Verebilir … satabilirsin k.b.)
deðinilen genel bir prensibe göre, Tora açýkça
aksini söylemediði sürece, yenmesi yasak bir þeyden herhangi bir yarar saðlamak da yasaktýr.
Böylece et-süt karýþýmý ile ilgili üçüncü yasaða da
ulaþýlmýþtýr: Sütle piþmiþ bir et yemeðinden yarar
saðlamak da yasaktýr (Talmud – Hulin 114b). Tora
bu üç yasaðý açýk olarak söylememiþ ve üç kez “eti
sütle piþirme” demekle yetinmiþtir, zira yasaklarýn
üçü de etin sütle piþmesine dayalýdýr ve ondan
türemiþtir. [Ama Hahamlarýmýz, birlikte
piþmemiþlerse bile her türlü et-süt karýþýmýný
yasaklamýþlardýr.]
Þemot 23:19 ve 34:26’daki açýklamalarýmýzda bu
ifadeyi geniþ biçimde ele almýþ, Tora’nýn neden
bu yasaðý özellikle bu sözlerle dile getirmiþ
olduðuna dair hem tarihi hem kanuni hem de
felsefi açýdan baþka açýklamalar da getirmiþtik.
Okuyucu bu bilgiler için bahsedilen açýklamalara
bakabilir.
22-27. Maaser Þeni – “Ýkinci Onda Bir”. Tora
hayvansal yiyeceklerle ilgili kýsýtlamalarý
bildirdikten sonra, tarým ürünlerini ilgilendiren
bazý kýsýtlamalara geçmektedir. Buna göre, aþaðýda açýklanacaðý üzere, tarým ürünlerinden belirli

bir kýsým kutsal nitelik taþýdýðý için sadece belirli
kurallar dâhilinde yenebilir (Ýbn Ezra). Burada
Tora, daha önce bahsini ettiði (bkz. Vayikra
27:30-31) Maaser Þeni kurallarýna açýklýk
getirmektedir (Ramban).
Tarým ürünleri kullanýma hazýr hale gelmeleri
için gereken tarýmsal iþlemler tamamlandýðý
andan itibaren tevel olarak adlandýrýlýr. Bu sözcük
“karýþýk” anlamýna gelir, zira içinden ayrýlmasý
gereken paylar, diðer kýsýmla “karýþýk” haldedir.
Tevel sýnýfýndaki ürünler tamamen yasaktýr. Bu
üründen öncelikle Koenler için Teruma Gedola
adlý pay çýkarýlýr (bkz. Bamidbar 18:12 ve Vayikra
22:7 açk.). Yaklaþýk %2’lik bir paydýr bu.
Ardýndan kalan üründen %10’luk kýsým Maaser
Riþon adý altýnda ayrýlarak Leviler’e verilir (bkz.
Bamidbar 18:21-24) [Leviler için bu pay tevel
sýnýfýndadýr ve kullanýlýr hale gelmesi için onlar
da kendi paylarýndan %10 ayýrýp Koenler’e vermelidirler. Bu pay da Terumat Maaser ya da
Maaser Min Amaaser adýný alýr (bkz. Bamidbar
18:26)]. Leviler’e ayrýlan kýsýmdan geriye kalandan %10’u da ayrýlýr. Maaser Þeni adýný alan bu
kýsým (bkz. p. 22) kutsaldýr ve Yeruþalayim’de
tüketilmelidir. Þemita döngüsünün 3 ve 6. yýllarýnda bu son pay Ma’sar Ani olarak adlandýrýlýr
ve kutsal olmayýp fakirlere daðýtýlýr (bkz. p. 28
v.d.). Þemita ve Yovel yýllarýnda tarýmsal faaliyet
yasaktýr ve mevcut ürünler herkesin kullanýmýna
açýktýr; bu nedenle teruma ve maaser ayýrma
zorunluluðu yoktur.
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önemlidir; zira eðer yenmesi yasak olan bir þeyin
bu þekilde hediye olarak verilmesi ya da satýlmasý
[kýsacasý ondan yarar saðlamak] serbest olsaydý,
Tora’nýn bunu açýkça söylemesine gerek olmazdý.
Bu da genel bir kuralý öðretir: Aksi söylenmediði
sürece, yenmesi yasak olan bir þeyden yarar saðlamak da yasaktýr (Talmud – Pesahim 21b). Bunun
gibi, yasak bir yiyecekten fayda saðlanabileceðinin açýkça söylendiði baþka örnekler de vardýr:
Örneðin terefa (Þemot 22:30), helev (Vayikra 7:24).
Buradaki ifadenin tam anlamý konusunda Rabi
Yeuda ile Rabi Meir arasýnda bir görüþ ayrýlýðý
vardýr. Rabi Meir’e göre nevela sýnýfýndaki bir et
ister bir Ger Toþav’a, isterse de bir yabancýya, ister
hediye olarak verilebilir, isterse de satýlabilir;
Tora’nýn Ger Toþav için [hediye olarak] “verme”,
yabancý için de “satma” fiilini kullanmasýnýn tek
sebebi, bunun en çok yapýlan uygulama olmasýdýr.
Rabi Yeuda’ya göre ise pasukta kullanýlan fiiller
olduðu gibi anlaþýlmalýdýr: Yani nevela [yurdunu
býrakýp Erets-Yisrael’de Yahudiler’in arasýnda
yaþamayý tercih etmiþ ve olasýlýkla maddi durumu
iyi olmayan] bir Ger Toþav’a hediye olarak verilmeli, Erets-Yisrael dýþýnda yaþayan bir yabancýya
ise satýlmalýdýr (Talmud – Hulin 114b). Rambam,
Alaha’yý Rabi Yeuda’nýn görüþü doðrultusunda
belirlemiþtir (Yad – Avodat Kohavim 10:4). Yine
de uygulamada baþka toplumlarla iyi iliþkiler gibi
konular da göz önünde tutulur. Ayrýca burada
“yabancý” ile kastedilen, genel olarak eski
dönemdeki putperestlerdir. Buna karþýlýk, belli
bir kanun ve düzeni oturtmuþ medeni uluslar,
elbette putperestlerle eþ tutulmaz.
Tanrýn Aþem’e vakfedilmiþ bir halk olduðun
için – Tam çeviriyle “Tanrýn Aþem için kutsal bir
halk olduðun için”.
Bu ifade pasukta orta bir yere yerleþtirildiði için,
önceki kanunun, yani leþ yeme yasaðýnýn sebebi
olarak görülebilir: “Hiçbir leþi yemeyin, çünkü sen
Tanrýn Aþem için kutsal bir halksýn. Zira her ne
kadar teoride bir hayvanýn leþi, insanlarýn yemesine uygunsa da – nitekim bunu Ger Toþav’a verebilir ya da bir yabancýya satabilirsin – yine de kutsal bir halk olmandan dolayý senin leþ yemen
uygun deðil” (Sforno). Diðer yandan,
[Mizrahi’nin açýklamasý doðrultusunda,] Raþi, bu
ifadenin leþ yeme yasaðýnýn sebebi olamayacaðý
görüþündedir, çünkü “kutsiyet”, normal þartlarda
kanunen ya da mantýken gereken asgari uygulamayla yetinmeyerek bunun ötesinde de ölçülü bir
yaþam sürdürme anlamýna gelir; oysa leþ yemek
zaten çoðu insanýn uzak durduðu bir þeydir ve leþ
yeme yasaðýnýn Yahudiler’in kutsiyetini ve özel

14:21

oluþunu açýkça ortaya koyacak ek bir sýnýrlama
olduðunu söylemek güçtür. Bu nedenle Raþi
bunun, “kutsiyet” tanýmýný haklý çýkaracak,
öncekinden baðýmsýz bir ifade olduðu
görüþündedir ve buna göre Tora temel bir mesaj
vermektedir: “Kadeþ Atsmeha Bemutar Leha –
Kendini, Sana Yasaklanmamýþ Þeylerle Kutsal Kýl /
Sýnýrla” [Ramban, bu prensibi Kedoþim peraþasýnýn açýklamalarýnda dile getirmiþtir (bkz.
Vayikra 19:2 açk.)]. Bu prensibin türevleri de
vardýr. Örneðin belirli bir yerde Tora’nýn yasaklamadýðý bir davranýþ yasak olarak kabul edilmiþse,
bir Yahudi, o yerde söz konusu davranýþtan
kaçýnmakla yükümlüdür (Sifre 104).
Ramban da bu ifadeyi bir sebep cümleciði olarak
görür, ancak ona göre bu cümlecik, pasuðun
baþýndaki leþ yeme yasaðýnýn deðil, sonundaki etsüt karýþýmýna dair yasaðýn sebebidir. Et-süt
karýþýmý yasaðý, yemekle ilgili önceki yasaklardan
bir açýdan farklýdýr: Böyle bir karýþýmýn yasaklanmasýnýn nedeni onun “iðrenç” olmasý deðildir;
Yahudi ulusunun kutsal bir halk olmasýnýn bir
sonucudur. Ayrýca bu mitsvada, yine kutsal bir
halk olmanýn gereði olarak, gaddarlýða karþý bir
koruma temasý vardýr. Zira her ne kadar
mitsvanýn gerçek sebebi çok derin [ve uygulamasý çok geniþ] olsa da, basit düzeyde bakýldýðýnda, bir yavruyu annesinin sütünde piþirmek acýmasýzlýk ve duygusuzluk ifadesidir. Sonuç olarak
Bene-Yisrael Tanrý Adýna kutsal bir halk olduðu
için bu uygulamadan kaçýnmalýdýr. Çevirimiz
Ramban’ýn görüþüne göre yapýlmýþtýr.
Eti … sütle piþirme – Onkelos’un çevirisi
doðrultusunda, tam olarak “eti sütte piþirme”.
Ýfadenin tam çevirisi “Bir Gedi’yi, annesinin
sütünde piþirme” þeklindedir ve Gedi sözcüðü dar
anlamýyla bir oðlaðý, [Raþi’ye göre] temel
anlamýyla ise çiftlik hayvanlarýna ait bir yavruyu
tanýmlar. Tora’nýn yasaðý, herhangi bir dört ayaklý Kaþer çiftlik hayvanýnýn etini, herhangi bir dört
ayaklý Kaþer çiftlik hayvanýnýn sütünde [1]
piþirme, [2] bu þekilde piþmiþ bir yiyeceði yeme,
ya da [3] ondan herhangi bir þekilde yarar saðlama konusundadýr. Tora ayný ifadeyi burada,
Þemot 23:19 ve 34:26’de toplam üç kez kullanarak bu üç yasaða gönderme yapmýþtýr. Ayrýca
bu üç kullaným “hayvan yavrusu” sözcüðünü üç
kez vurgulamýþtýr. Tora genel bir kullanýmla “et”
diyebilirken daha dar kapsamlý “hayvan yavrusu”
ifadesini tercih ettiðine göre, [Tora’ca belirlenmiþ] yasaðýn, tüm etleri kapsamadýðý anlaþýlmaktadýr. Dolayýsýyla üç vurgu, üç tür hayvaný bu
yasaðýn kapsamý dýþýna çýkarýr: [1] Kaþer türdeki
yabani hayvanlar (Haya; örneðin ceylan, geyik
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sahiplerini, Tora öðrenenleri ve hayýr kurumlarýný
desteklemesi gerektiðine iþaret eder. Ýnsan bu
payýn kendisine ait olmadýðýný, ona Tanrý tarafýndan söz konusu hayýr amaçlarýnda aracý olmasý
için verildiðini bilmelidir. Bu bilinçle ayýrdýðý para
sürekli bir fon oluþturacak, daima tsedaka için
verecek parasý olacaktýr ve Tanrý da ona daha çok
bereket gönderecektir. Normalde Tanrý’yý sýnamak yasak olmasýna karþýn, maaser ayýrmanýn
bereket getirmesi konusunda Tanrý “Beni
sýnayýn!” demiþtir (bkz. 6:16 açk.).
23. Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn maaserini –
Tora, teruma ve maaserlerle ilgili baþka bahislerde
de bu üç ürünü saymýþtýr (bkz. 12:17, Bamidbar
18:12) “Tahýl”, beþ temel tahýl cinsini kasteder:
Buðday, arpa, yulaf, çavdar ve Kusmin adý verilen
düþük kaliteli bir buðday cinsi. “Þýra”, þaraplýk
üzümün sýkýlmasýyla elde edilen nektardýr ve
sýkýldýðý andan itibaren maaser ayýrmayý gerektirir. “Yað” ise zeytinyaðýdýr.

yað”, onlarla benzer niteliðe sahip diðer ürünlerin
de kurala dâhil olduðunu belirten örneklerdir
(Yad – Terumot 2:1). Diðer otoriteler ise, Tora’ya
göre bu pasukta sayýlan tahýl, þýra ve zeytinyaðýndan baþka diðer toprak ya da aðaç ürünlerinden
ne teruma ne de maaser ayýrma zorunluluðu
olduðunu öne sürerler (Raþi; Raavad; Raþ.
Vayikra 27:30’daki açýklamalarýmýz bu görüþü
taþýyan Raþi’yi takip etmektedir). Hatta Ramban,
Tora’ya göre üzüm ve zeytinden bile bu paylarý
ayýrma zorunluluðu bulunmadýðýný, yükümlülüðün sadece üzümün suyunun, zeytinin de
yaðýnýn sýkýlmasýyla yürürlüðe girdiðini kaydeder.
Bu görüþteki otoritelere göre, yukarýda söylenen
“genel kural” ile kastedilen diðer ürünler,
Hahamlarýmýz’ýn kuralda yaptýðý geniþletmenin
bir sonucudur ve “ekiminin mahsulünden” ifadesine dayanarak yapýlan açýklamalarý Hahamlarýmýz sadece bu geniþletme için bir dayanak
olarak kullanmýþlardýr.

Miþna, teruma ve maaserlerin tam olarak hangi
ürünlerden ayrýlmasý gerektiðini þöyle açýklar:
“[Hahamlarýmýz] Maaserlerle ilgili genel kuralý
[þöyle] açýkladýlar: (1) Yiyecek niteliðine sahip,
(2) [insanlar tarafýndan sahipsiz býrakýlmayýp]
korunan ve (3) toprakta yetiþmiþ olan her þey
[teruma ve] maaserlerin ayrýlmasýný gerektirir”
(Miþna – Maaserot 1:1). Bahsedilen üç nitelik,
önceki pasukta geçen “ekiminin … mahsulünden”
sözlerinden öðrenilmektedir: (1) “Tevua –
Mahsul” sözcüðü insanýn yemesine uygun ürünü
belirtir; dolayýsýyla yiyecek niteliðine sahip ürünlerden bahsedilmektedir. (2) “Ekiminin” sözcüðü,
kiþinin ektiði ürüne sahip çýktýðýna ve koruma
altýnda tuttuðuna iþaret eder. (3) Yine ayný
sözcük, topraða yapýlan ekimden, yani toprakta
yetiþen ve kök salan ürünlerden bahsedildiðini
gösterir [dolayýsýyla mantar cinsleri kurala dâhil
deðildir] (Talmud Yeruþalmi – Maaserot 1:1; Miþna
– Maaserot 1:1, Rabi Pinhas Keati o.a.).

œ Günümüzde Teruma ve Maaserler. Bu görüþ
ayrýlýðýnýn teknik gerektirmeleri olsa da, uygulamada her türlü tarým ürününden teruma ve maaser
ayýrma yükümlülüðü vardýr ve bu yükümlülük
günümüzde de devam etmektedir. Dolayýsýyla
Erets-Yisrael’de yetiþmiþ bir tarým ürünü yenmeden önce, ondan bu paylarýn ayrýlmýþ
olduðundan emin olmak, ayrýlmadýysa, dua kitaplarýnda yer alan sabit bir deklarasyon eþliðinde
bunu bizzat yapmak gerekir. Günümüzde BetAmikdaþ olmadýðýndan (bkz. s.a.) teruma payý
yenemez. Bu yüzden terumaya paralel olan
%1’den biraz fazla kýsým ayrýlýp atýlýr. Geri kalan
kýsýmdaki Maaser Þeni’nin kutsiyeti de, söz
konusu deklarasyonla paraya ya da baþka bir þeye
aktarýlýr ve bu yapýldýktan sonra, teruma olarak
ayrýlmýþ kýsým haricindeki tüm ürünler yenebilir.
Kutsiyetin aktarýldýðý para ya da diðer þey ise kullanýlamaz hale getirilir. Erets-Yisrael’e ait ürünler
açýsýndan önem taþýyan bu uygulamayý öðrenmek
için bir Haham’ýn rehberliðini almak önerilir.

Rambam’ýn sözlerinden anlaþýldýðý kadarýyla, verilen üç ölçüte uygun olan her türlü tarým
ürününden maaser ayýrma yükümlülüðü doðrudan Tora kaynaklýdýr ve pasuktaki “tahýl, þýra ve

œ Maaser Kesafim – “Kazançtan Ayrýlan
Maaser”. Önce de belirtildiði üzere onda bir ayýrma yükümlülüðü sadece tarým ürünleriyle sýnýrlý
deðildir. Bir kiþi yýllýk kazancýnýn onda birini de
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14:22-23

[48. Maaser Þeni]
22

Her yýl, ekiminin tarladan çýkan tüm mahsulünden [ikinci bir] maaser ayýr.
Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn maaserini – [týpký] sýðýrýnýn ve davarýnýn behorlarý [gibi]
– Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde ye. Bu sayede tüm
günler [boyunca] Tanrýn Aþem’den çekinmeyi öðreneceksin.
23

22. Her yýl – Ýbranice Þana Þana. Tam olarak
“sene sene”. Bu da her yýla ait maaserin o yýla ait
üründen ayrýlmasý gerektiðini öðretir. Baþka bir
deyiþle geçmiþ yýlýn maaseri yeni yýlýn ürünlerinden ayrýlmaz [ayný kural Koenler’e verilen
teruma payý için de geçerlidir] (Sifre 105; Talmud
– Behorot 53b; Talmud – Roþ Aþana 12b). Bu
kuralýn kapsamýnda bir “yýl”, toprak ürünleri için
1 Tiþri tarihi ile bir sonraki yýl ayný tarih arasýndaki süre iken, aðaç meyveleri için 15 Þevat ile
ertesi yýl ayný tarih arasýndaki süredir. Bir ürün
olgunlaþma sürecinin üçte birini tamamladýðý
andan itibaren teruma ve maaserlerle ilgili kurallarla baðlý hale gelir (a.y., Tosafot o.a.).
Dolayýsýyla bu olgunluða 1 Tiþri’den [=Roþ
Aþana] önce ulaþmýþ toprak ürünleri ile 15
Þevat’tan [=Tu Biþvat] önce ulaþmýþ olan aðaç
ürünleri, [olgunlaþmalarý yeni “yýl” içinde
tamamlanmasýna raðmen] biten “yýla” ait ürünlere dâhildir. Teruma ve maaser miktarlarý da her
“yýl” içindeki ürün miktarýna göre hesaplanýr [ve
bu konuyla ilgili daha birçok ayrýntý vardýr].
Bir görüþe göre burada bir vaatte de bulunulmaktadýr: “Eðer bu yýl maaser ayýrýrsan, gelecek yýl da
maaser ayýrma olanaðýna sahip olursun” (Daat
Zekenim). Ýfade baþka türlü de anlaþýlabilir: “Her
yýl [yaptýðýn] ekiminin [ya da: her yýlki tohumunun]
tarladan çýkan tüm mahsulünden…” (Rabi Yeuda
Alevi). Veya: “Ekiminin / tohumunun her yýl tarladan çýkan mahsulünün tümünden…” (Ýbn Ezra).
Veya, burada ele alýnan Maaser Þeni’nin iki yýl
arka arkaya ayrýlmasýna baðlý olarak: “Yýl, yýl [yani
ardýþýk iki yýlda] … [ikinci bir] maaser ayýr”
(Ramban). Çevirimiz ise “… her yýl [ikinci bir]
maaser ayýr” þeklindedir, ki bu maaser, iki yýl
Maaser Þeni, üçüncü yýl ise Ma’sar Ani olarak
deðerlendirilir (bkz. p. 28 v.d.). Dolayýsýyla çevirimize göre bu pasuk, arka arkaya gelen bu iki
konuyu da kapsayan bir giriþ cümlesi niteliðindedir (krþ. Targum Yonatan Hadaþ ve Daat Mikra).
Ekiminin – Ya da “tohumunun”. Ýbranice Zareha.
Tarladan çýkan – Ramban. Alternatif olarak
“ekmek üzere tarlaya çýka[rdýðý]n” (Hirsch).
[Ýkinci bir] Maaser ayýr – Yani “ürünlerden
(bkz. s.p. açk.) ilk maaser ayrýldýktan sonra geriye
kalandan ikinci bir onda birlik pay ayýr”. Bunun

ikinci bir maaser olduðu burada verilen kurallarýn
içeriðinden anlaþýlmaktadýr. Tora [Koenler’e verilen terumadan (Vayikra 22:7) sonra geriye
kalan] üründen %10’luk bir payýn ayrýlýp
Leviler’e verilmesini emretmiþ ve Leviler’in
[%10’unu Koenler’e verdikten sonra] bunu istedikleri yerde, istedikleri þekilde yiyebileceklerini
söylemiþtir (bkz. Bamidbar 18:21 v.d.). Burada ise
bir maaser ayrýlmasý emredilmekte, bunun
“ürünün sahibi ve ev halký” (p. 26) tarafýndan ve
sadece “Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda” (s.p.)
yenebileceði söylenmektedir. Dolayýsýyla burada
bahsedilenin, Leviler’e verilenden farklý bir maaser
olduðu anlaþýlmaktadýr (Raþi). Buna “Maaser
Þeni – Ýkinci Maaser” adý verilir (Sifre 106). Bu
payý ayýrmak Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No.195 (Sefer Ahinuh). Leviler’e verilen ve kutsal nitelikli olmayan Maaser
Riþon’dan farklý olarak, Maaser Þeni kutsaldýr ve
belirli kurallarla sýnýrlýdýr.
Ýbranice Aser Teaser. Bu bir ikilemedir ve basit
bakýþla “Leviler için ilk maaseri ayýrdýktan sonra
ikinci bir maaser ayýr” mesajýný vermektedir
(Rabenu Behaye). Hahamlarýmýz bunun yanýnda
ikilemenin iki farklý maaser türüne iþaret ettiðini
öðretirler: “Ma’sar Beema – Hayvanlardan
Ayrýlan Maaser” (Vayikra 27:32) ve “Ma’sar
Dagan – Tahýldan Ayrýlan Maaser” (s.p.). Tora bu
ikilemeyi kullanarak iki maaser türü arasýnda
yakýn bir bað olduðunu ve biri için geçerli kanunlardan bazýlarýnýn diðeri için de geçerli olduðunu
ima etmektedir. Örneðin týpký tahýllardan ayrýlan
maaserde, bir yýla ait ürünlerden ayrýlan maaserin
diðer bir yýlýn ürünlerinin yükümlülüðünü yerine
getirmemesi, ayrýca bir tahýl cinsinden ayrýlan
maaserin farklý tahýl cinslerinin maaser yükümlülüðünü yerine getirmemesi gibi, hayvanlardan
ayrýlan maaserler için de benzer kurallar geçerlidir (Talmud – Roþ Aþana 20a). Bunun gibi baþka
paralellikler de vardýr.
Hahamlarýmýz Aser Teaser ikilemesini farklý bir
bakýþla okuyarak eðitsel bir sonuç da çýkarýrlar:
“Aser Biþvil ÞetitAþer – Onda Bir Ayýr ki Zengin
Ol” (Talmud – Þabat 119a); “Aþer Þelo Tithaser –
Onda Bir Ayýr ki Eksikliðin Olmasýn”. Bu, insanýn
sadece tarým ürünlerinden deðil, her türlü
kazancýndan da onda birlik bir pay ayýrýp, ihtiyaç
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Leviler’i Duhan’daki müzis-yenlik görevlerinde
(bkz. Vayikra Kitabý s. 836), halkýn geri kalanýný
temsil eden Yisrael’den bir grubu da korbanlarýn
baþýnda seyrederdi (Raþbam). Böylesine kutsal bir
ortamdan etkilenmemek mümkün deðildir.
Alternatif olarak “Tanrýn Aþem’den çekinmeye alýþacaksýn (Ýbn Ezra). Maaser Þeni’yi Yeruþalayim’e
getireceðin için, tüm ev halkýn yiyecekleri, davar
ve sýðýrlarý hazýrlamakta rol alacak ve hep birlikte
Yeruþalayim’e geleceksiniz (Daat Mikra). Böylece
Tanrý’ya hizmet etmek hepiniz için bir yük deðil,
yaþamýnýzýn alýþýk ve idmanlý olduðunuz bir parçasý
olacak. Tanrý’ya yönelik çekinme ve korku duygularýnýz sizin için normalde yaptýðýnýz diðer þeyler
gibi doðal bir hal alacak (8:16, Rabenu Behaye o.a.)”.
24. Mübarek – Ya da “bereketli”.
[Bu ürünler bol olacaktýr] – Raþi. Basit düzeyde
bir bakýþla pasuk sanki ürünleri Yeruþalayim’e
taþýyamamayý “Tanrý’nýn bereketi” olarak tanýmlar gibidir. Raþi bunun ne açýdan bereket
olduðunu açýklar: Taþýma zorluðu, ürünlerin bolluðundan kaynaklanmaktadýr.
Senden uzak olduðundan – Bu da bahsedilen
bereketin bir parçasýdýr. Ne de olsa yolun uzak
olmasý, ülke sýnýrlarýnýn geniþlemiþ olduðunu gösterir (Hirsch).
Pasuk tam anlamýyla þu þekilde de çevrilebilir:
“Yol senden [=senin için] çok [uzun] olduðu
takdirde – çünkü onu taþýyamayacaksýn, çünkü
Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði
yer uzak olacak, çünkü Tanrýn Aþem seni mübarek
kýlacak – …” Çevirimizde buradaki “çünkü”
sözcüklerini zincirleme sebep-sonuç cümlelerini
birbirlerine baðlayan kelimeler olarak deðerlendirdik. Ancak bunlarýn her biri birbirinden
baðýmsýz sebepler de olabilir. Her durumda,
Hahamlarýmýz, Maaser Þeni ürünlerinin paraya
çevrilmesini haklý kýlan sebeplerin burada
sayýlanlardan ibaret olmadýðýný, bir kiþinin istediði takdirde bunu herhangi bir sebep olmadan
da yapabileceðini öðretirler. Dolayýsýyla bir kiþi
Yeruþalayim kapýsýndan sadece bir metre uzaktaysa bile halen bu ürünleri paraya çevirme
hakkýna sahiptir (Talmud – Makot 19b).

Taþýyamayabilirsin – Ýbranice Lo Tuhal Seet.
Tora daha önce “yiyecek porsiyonu” anlamýna
gelen Maset sözcüðünü kullanmýþtýr (bkz. Bereþit
43:34. Orada bu sözcük çoðul olarak Masot
olarak geçmektedir). Dolayýsýyla normalde “taþýma” ya da “kaldýrma, yükseltme, yukarý çýkarma”
anlamýna gelen Seet sözcüðü, ayný zamanda,
“insanýn masasýna çýkan” yiyeceði de belirtir.
Hahamlarýmýz bu þekilde, pasukta açýkça söylenmeyen bir baþka durumda da Pidyon yapýldýðýný
öðretirler: Eðer Maaser Þeni olarak ayrýlmýþ yiyecekler herhangi bir nedenle tame olduysa ve
dolayýsýyla “kutsiyet ortamýnda” yenmeye,
“insanýn masasýna kutsiyet ortamýnda çýkarýlmaya” uygunluðunu kaybettiyse, Yeruþalayim
þehrinin sýnýrlarý içindeyken bile Pidyon
karþýlýðýnda paraya çevrilir ve bu parayla baþka
yiyecekler alýnýp Yeruþalayim’de tüketilir (Talmud
– Pesahim 36b; Talmud – Makot 17b; Hirsch).
Yol sana uzun gelecektir – Tam çeviriyle “yol
senden çok olduðunda / olursa”.
25. [Maaseri] Paraya çevirebilirsin – Tora
Vayikra 27:31’de “Kiþi, maaserinden [bir kýsmý,
“kutsal” niteliðinden] kurtarmak isterse, üzerine
beþinci payýný eklemelidir” demiþti. Þimdi Tora bir
kiþinin neden böyle bir “kurtarmaya” ihtiyaç
duyabileceðini açýklamaktadýr: Ürün çok, yol da
uzaksa ve bunu Yeruþalayim’e getirmek zorsa, [ya
da ürün herhangi bir nedenle tame olduysa] kiþi
Maaser Þeni olarak ayýrdýðý kýsmý paraya çevirebilir. Benzer örneklerde olduðu gibi bu da bir
Pidyon’dur ve ürünlerin üzerindeki kutsiyet bu
paraya aktarýlmýþ olur. Oradaki pasuk kiþinin
“kendi maaserini” [ya da bir kýsmýný] paraya
çevirmesi durumunda buna “beþinci bir pay”,
yani ürün deðerinin çeyreðini eklemesi gerektiðini belirtmektedir [bu çeyrek, toplamýn beþte
biridir]. Ancak maaseri baþka biri kurtaracaksa, o
kiþinin beþinci pay eklemesine gerek yoktur
(Miþna – Maaser Þeni 4:3). Tora beþinci paydan
daha önce bahsettiði için bunu burada tekrarlamamýþtýr (Ramban).
Elinde – “Elinde ve senin kontrolünde olacak
þekilde” (Ýbn Ezra). Bu da Pidyon parasýyla ilgili
bir kuraldýr. Kiþi Maaser Þeni’yi ancak kendi elinin
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Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýlmasý sonucunda [bu ürünler bol olacaktýr.] Tanrýn
Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere seçeceði yer senden uzak olduðundan [maaseri oraya
kadar] taþýyamayabilirsin, zira yol sana uzun gelecektir.
25
[Böyle bir durumda, maaseri] paraya çevirebilirsin. Bu parayý elinde [götürmek
üzere] bir kesede topla ve Tanrýn Aþem’in seçeceði yere git.
ayýrmalýdýr. Bazý otoriteler bunun doðrudan Tora
kaynaklý olduðu görüþündedir (Talmud – Taanit
9a, Tosafot o.a.). Baþkalarý ise bunun Hahamlar’ca
belirlenmiþ bir kanun olduðunu öne sürer ve yine
baþkalarý, bunun bir kanun deðil sadece bir
gelenek olduðu görüþündedir (Yore Dea 331’de
Taz’ýn Bah’tan yaptýðý alýntý; ayrýca Pithe Teþuva).
Ne olursa olsun, bu kabul görmüþ bir uygulamadýr ve “Minag Yisrael, Tora Ý – Yisrael’in
Geleneði [Bile] Tora’dýr”.
Bir kiþi, gücü yetiyorsa, bulunduðu bölgedeki tüm
fakirleri desteklemelidir. Bu onun ekonomik
gücünün ötesindeyse, kazancýnýn beþte birini
buna ayýrmalýdýr, çünkü tsedaka mitsvasýnýn en
tercih edilen þekli budur [ama bundan fazlasýný
vermemelidir. Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi
“savurgan kiþi bile beþte birden fazlasýný vermemelidir; zira sonra baþkalarýna muhtaç duruma düþebilir” (Talmud – Ketubot 50a)]. Gücü
buna da yetmiyorsa, ortalama bir insanýn tsedaka
amacýyla kazancýndan ayýrdýðý oran onda birden
aþaðýya düþmemelidir. Sadece çok zor durumdaki
bir kiþi bu oranýn altýna inebilir; ama herkes eline
geçenden bir miktarý tsedakaya ayýrmalýdýr.
Tsedaka amaçlý bir baðýþ vaadinde bulunan kiþi, bu
vaadini dile getirmeden önce “Beli Neder – Neder
Yükümlülüðüyle Deðil” demeye özen göstermelidir.
Kiþi tüm kârýný kaydettiði bir defter tutmalý, tüm
harcama ve kayýplarýný bundan düþtükten sonra,
geri kalanýn onda birini tsedakaya ayýrmalýdýr. Yýl
içinde verilen tsedakalarýn da hesabý tutulmalý, verilmesi gereken toplam miktara ulaþýlýp ulaþýlmadýðý
kontrol edilmelidir ve ulaþýlmadýysa bu miktar tamamlanmalýdýr (Meam Loez). Tsedaka verilirken dikkat
edilmesi gereken öncelik sýrasý için bkz. 15:7 açk.
[Týpký] Sýðýrýnýn ve davarýnýn behorlarý [gibi] –
Behor-korbanýnýn buradaki asýl konuyla doðrudan
ilgili olmadýðý açýktýr. Ne de olsa sýradaki pasukta, bu pasukta sayýlan yiyeceklerin Yeruþalayim’e
getirilememesi durumunda Pidyon olasýlýðýnýn
olduðunu vurgulamaktadýr; oysa Behor-korbanýnýn Pidyon karþýlýðýnda kutsiyetinden kurtarýlamayacaðý Tora tarafýndan Bamidbar
18:17’de açýk bir dille ifade edilmiþtir. Behor bir
hayvan, kusuru yoksa Bet-Amikdaþ’ta korban
olarak gerekli iþlemlerden geçirildikten sonra
Yeruþalayim þehri sýnýrlarý içinde “Koenler tarafýndan” yenir. Eðer kusuru varsa, yine Koenler’e ait

olmasýna raðmen herhangi bir yerde herhangi bir
kiþi tarafýndan yenebilir. Sonuç olarak buradaki
ana konu maaserdir ve sýradaki pasukta
bahsedilen Pidyon olasýlýðý sadece Maaser Þeni
içindir. Öyleyse Tora neden burada Behor-korbanýndan bahsetme gereði duymuþtur?
Basit anlama göre “týpký Koenler’in behor hayvanlarý Yeruþalayim’de yemeleri gibi, sen de
bahsedilen maaser ürünlerini Yeruþalayim’de yiyeceksin” mesajý verilmektedir (Ýbn Ezra). Kanuni
açýdan bakýldýðýnda ise amaç, Maaser Þeni ile
Behor-korbaný arasýndaki ortak kurallara iþaret
etme amaçlýdýr. Bu iki yönlüdür; yani biri için
geçerli olan bazý kurallar diðeri için de geçerlidir.
Örneðin bir Behor-korbaný sadece Bet-Amikdaþ
mevcut olduðu zamanlarda yenebilir. Dolayýsýyla
ayný kural Maaser Þeni için de geçerlidir. Sonuç
olarak günümüzde Maaser Þeni payý yenmek
üzere Yeruþalayim’e getirilmez [onun yerine
Pidyon yapýlýr (bkz. yukarýda Günümüzde Teruma
ve Maaserler k.b.)] (Talmud – Temura 21a). Ters
yönde: Maaser Þeni sadece Erets-Yisrael’deki
ürünlerden ayrýlýr. Dolayýsýyla sadece EretsYisrael’in içinde doðan behor hayvanlar korban
olarak getirilir. Yani Diaspora’da doðan bir behor,
Bet-Amikdaþ’a getirilmez (a.k. 21b) (ayrýca bkz.
15:20). Yine de bu hayvanlar kutsal [=kutsiyete
ait] niteliktedir; dolayýsýyla günümüzde bile,
hatta Diaspora’da bile, Yahudiler’e ait [büyükbaþ
veya küçükbaþ] behor hayvanlar kýrkýlamaz,
çalýþtýrýlamaz (bkz. 15:19). Sadece kendiliðinden
korban olmasýna engel olacak bir kusur edindiði
takdirde kutsiyet durumu ortadan kalkar ve
kesilip yenebilir. Ama böyle bir kusur olmadýðý sürece
serbestçe dolaþmaya býrakýlýr (Rabenu Behaye).
Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde ye –
Yeruþalayim’de. Bkz. 12:7.
Tanrýn Aþem’den çekinmeyi öðreneceksin –
“Çünkü orada toplumun ileri gelenleriyle, bilge-ler
ve Koenler’le bir arada olacaksýn ve onlardan Tora
ile mitsvalarý öðreneceksin” (Ramban). Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi: “Maaser Þeni büyüktür,
çünkü insanýn öðrenimine vesiledir” (Sifre); zira bir
çiftçi Maaser Þeni’yi tüketmek için Yeruþalayim’de
geçirdiði süre boyunca Tanrý’ya baðlýlýðýn en üst
düzeyli örneklerine þahit olur, kendisi de Tora
öðrenirdi (Talmud – Baba Batra 21a, Tosafot o.a.).
Bet-Amikdaþ’taki ibadeti görür, Koenler’i ibadette,
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yiyecekler kutsal nitelik kazanýrken, paranýn
üstündeki kutsiyet ortadan kalkar. Kutsal nitelik
kazanmýþ bu yiyecekler, kutsiyetin gerektirdiði
þartlar uyarýnca tüketilmelidir. Örneðin bir kiþi
tameyse ya da bir yakýnýný o gün içinde kaybettiyse (Onen), bu ürünleri yemesi yasaktýr (krþ.
26:14).
Yiyecek – Maaser parasýný korban almaya yatýrmak isteyen bir kiþi Ola-korbaný satýn alamaz,
çünkü pasuk “yiyeceksin” demektedir; oysa Olakorbanýnýn hiçbir kýsmý yenmez, çünkü bu korban
tümüyle yakýlýr (Sifre).
Neþeleneceksin – Bunun ardýndan da “hem sen
hem de ev halkýn” denmektedir. “Ev halký” diðer
herkesten önce kiþinin eþini kasteder. Bu
ifadelerin yan yana gelmesinden yola çýkan
Hahamlarýmýz önemli bir prensibi vurgularlar:
“Karýsý olmayan bir erkek, bereketten, iyiden ve
neþeden yoksundur” (Talmud – Yevamot 62b). Bir
aileye bunlarý saðlayan kadýndýr. “Neþe” bu
pasuktan, “iyi” Bereþit 2:18’den, “bereket” ise
Yehezkel 44:30’dan öðrenilir.
Bu sözcük ayný zamanda, Pidyon parasýyla bir korban satýn alýp gerçekleþtirmek isteyen bir kiþinin,
özellikle neþeyi belirten bir Þelamim-korbaný
getirmesi gerektiðini öðretir.
Hem sen hem de ev halkýn – Targum Onkelos.
Tam çeviriyle “sen ve evin”. Çiftçi hayatý süren
halk genel olarak iþini býrakýp Yeruþalayim’e gitmez. Dolayýsýyla Maaser Þeni’ye dair bu kurallar
çoðunlukla, erkeklerin nasýlsa Yeruþalayim’e
gelmek zorunda olduklarý Þaloþ Regalim bayramlarýnda uygulanýrdý. Ýbn Ezra buradan yola
çýkarak þu açýklamayý yapar: “Maaser Þeni’yi ya da
onun parasýyla satýn aldýklarýný Yeruþalayim’de
yemek sen ve oðlun için yükümlülük, ev halkýnýn
geri kalaný için haktýr. Zira erkeklerin Þaloþ
Regalim bayramlarýnda Yeruþalayim’e gelmeleri
bir yükümlülük iken kadýnlar için bu bir yükümlülük deðildir. Ancak elbette onlar da senin bu
ziyafetine katýldýklarýnda, yükümlü olmadýklarý

bir mitsvayý yerine getirmenin karþýlýðý olarak
belli bir liyakat sahibi olacaklardýr”.
27. Levi’yi terk etme – Daha önce Leviler’in de
korban ziyafetlerine davet edilme suretiyle kollanmasý emredilmiþti (bkz. 12:18 açk.). Ayný þey
Maaser Þeni ziyafeti için de geçerlidir.
Yeruþalayim’e giden kiþi, þehrindeki Leviler’i de
kendisine katýlmaya davet etmelidir (Daat
Mikra). Ancak buradaki temel mesaj bu deðildir,
zira þimdiki pasuk “Levi’yi terk etme” derken
bunun nedenini de açýklamaktadýr: “çünkü onun
seninle birlikte payý ve [toprak] mirasý yoktur.”
Dolayýsýyla pasuk, Leviler’in mahrum kaldýklarý
bir payýn tazminatý olarak aldýklarý bir armaðandan bahsetmektedir – ki bu, Maaser Riþon’dur
(bkz. Bamidbar 18:21-24 açk.) (Gur Arye).
Sonuç olarak pasuðun mesajý þöyledir: “Levi’ye,
kendi payý olan Maaser Riþon’u vermezlik etme”
(Sifre 108; Raþi). Baþka bir deyiþle “Maaser Þeni’yi
ayýrýyor olman, Maaser Riþon’u Levi’ye verme
yükümlülüðünde bir deðiþiklik yapmýyor” (Ýbn
Ezra).
Çünkü onun seninle birlikte payý ve [toprak]
mirasý yoktur – Bu ifade, Maaser Riþon hakkýnda
bir kuralý öðretir. Söz konusu armaðan, sadece
Leviler’in bir üründe Bene-Yisrael’le benzer paya
sahip olmadýðý durumlar içindir. Öte yandan
fakirlerin hakký olan [1] hasat sýrasýnda düþmüþ
olan bir ya da iki tahýl baþaðý (=Leket; Vayikra
19:9), [2] tarlada unutulan demet (=Þihha; bkz.
24:19) ve [3] tarlanýn bir köþesinde hasat edilmeden býrakýlan kýsýmda (=Pea; Vayikra 19:9)
Leviler, fakir Yahudiler’le eþit paya sahiptirler.
Dolayýsýyla fakir bir Yahudi’nin, kendi aldýðý
Leket, Þihha veya Pea sýnýfýndaki üründen Levi’ye
vermek üzere maaser ayýrma yükümlülüðü yoktur
(Sifre 109; Raþi).
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Bu parayý, canýnýn arzuladýðý herhangi bir þeye – sýðýra, davara, yeni veya yýllanmýþ
þaraba ve canýn ne çekerse ona [karþýlýk olarak] ödeyebilirsin. [Satýn aldýklarýný] Orada,
Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda yiyecek ve neþeleneceksin – hem sen hem de ev halkýn.
27
Ama þehirlerindeki Levi’yi terk etme; çünkü onun seninle birlikte payý ve [toprak]
mirasý yoktur.
altýndaki bir para karþýlýðýnda kutsiyetten
arýndýrabilir [yani bir yerde gömülü ya da saklý
parasý varsa, o para, olduðu yerden Pidyon için
kullanýlamaz; para “elinde” olmalýdýr] (Miþna –
Maaser Þeni 1:2; Rabi Pinhas Keati o.a.). Ayrýca
bkz. s.a.
Bir kesede topla – Sifre; Talmud – Baba Metsia
42a. Tam çeviriyle “elinde [bir kumaþa] sar”.
Ýbranice Vetsarta. Bu sözcük “Tsarar – Sarmak /
Baðlamak / Paketlemek” kökünden gelir. Öte yandan Hahamlarýmýz bu sözcüðün “Tsura – Þekil”
ile de baðlantýlý olduðunu öðretirler. Buna göre
Maaser Þeni’nin paraya çevrilmesinde kullanýlan
para sadece üstünde belirleyici þekiller olan
metal paralar halinde olmalýdýr. Baþka bir deyiþle
paraya denk baþka bir mal ya da üzerinde belirleyici þekiller olmayan metal paralar Maaser
Þeni’ye karþýlýk Pidyon amacýyla kullanýlamaz
(krþ. Sifre; Talmud – Baba Metsia 54a; Talmud –
Behorot 50b; Yad – Maaser Þeni 4:9). Sýradaki
pasukta da bu paranýn yiyecek alýmýnda kullanýlacaðý söylendiðine göre bunun tedavüldeki
bir para olmasý gerekir (Miþna – Maaser Þeni 1:2,
Bartanura’lý Rabi Ovadya o.a.).
Tanrýn Aþem’in seçeceði yere git – Yani
“Yeruþalayim’e [veya Miþkan zamanýnda onun
olduðu yere] git”. Buradan, Maaser Þeni olarak
ayrýlmýþ ürünlerin ya da onlarýn kutsiyetinin
aktarýldýðý Pidyon parasýnýn Yeruþalayim’e getirilmesi gerektiði öðrenilmektedir. Eðer bu ürünlere Pidyon yapýlmamýþsa, onlarý Yeruþalayim
sýnýrlarýnýn dýþýnda yemek yasaktýr (Talmud –
Makot 19b, Tosafot o.a.).

konusu yapý “Kelal U-frat U-hlal – Genel, Detay,
Genel” olarak adlandýrýlýr ve Tora’nýn açýklanmasýnda kullanýlan 13 türetim yönteminden
biridir. Bu yapýya göre, pasuðun konu ettiði kural,
ortadaki detay (Perat) kýsmýnda belirtilenlerle
ortak yanlara sahip olan diðer her þey için geçerlidir. Yapý mantýken de bunu gerektirmektedir:
Ýlk önce kapsamlý ifade verilmekte, sanki “her
þey” kurala dâhilmiþ gibi bir hava doðmaktadýr.
Ancak sonra detaya inildiðinde bu kez kural
sanki sadece sayýlanlar için geçerliymiþ gibi
anlaþýlmaktadýr. Yapý son olarak tekrar genel bir
ifade kullanarak “detay olarak sayýlanlar gibi”
olan her þeyin kurala dâhil olduðunu vurgulamaktadýr.
Bu örneðin detay kýsmýnda sayýlanlar “sýðýr, davar,
yeni veya yýllanmýþ þarap”týr. Bunlarýn ortak yaný,
her birinin, “topraðýn türevinin türevi olup
insanýn yemesine uygun” olmasýdýr. Ýlk yaratýldýklarýnda hem sýðýr, hem davar (Bereþit 1:24-25),
hem de üzüm (Bereþit 1:11-12) topraktan
yaratýlmýþtýr [dolayýsýyla, örneðin, sudan yaratýlmýþ
olan balýklar (Bereþit 1:20-21) bu kurala dâhil
deðildir]. Dolayýsýyla ilk yaratýlan sýðýr ve davar
türü tüm hayvanlar “topraðýn türevi”, onlardan
sonra gelen tüm nesiller de “topraðýn türevinin
türevi” sýnýfýndadýr. Benzer þekilde üzümden elde
edilen þarap da “topraðýn türevinin türevi”
sýnýfýndadýr. Tüm bunlarýn bir baþka ortak özelliði
de insanlarýn yemesine uygun olmalarýdýr. Sonuç
olarak buradaki kurala göre, Maaser Þeni’nin yerini alan para, sayýlan detaylarýn “topraðýn
türevinin türevi ve insanýn yemesine uygun” þeklindeki ortak niteliðine sahip herhangi bir þeyin
alýnmasýnda kullanýlabilir (Talmud – Eruvin 27b;
Raþi).

26. Herhangi bir þeye – Pasuk önce “canýnýn
arzuladýðý herhangi bir þeye” demektedir. Bu çok
kapsamlý bir ifadedir (Ýbr.: Kelal). Ama sonra
“sýðýra, davara, þaraba ya da sert içkiye” diyerek bu
kez ayrýntýya (Ýbr.: Perat) girmektedir – ki bu,
sanki ilk kapsamlý ifadenin sadece bu sayýlanlar
için geçerli olduðunu belirtir gibidir. Fakat pasuk
sonra bir kez daha “canýn ne çekerse” diyerek
tekrar kapsamlý bir ifade (Kelal) kullanmaktadýr.

Yýllanmýþ þaraba – Ýbranice Þehar. Bu sözcük
“sarhoþ edici”, “sert içki” anlamýna da gelebilir (Ýbn
Canah; Septuaginta). Ýbn Ezra’ya göre bu, baldan,
hurmadan, buðdaydan ya da arpadan mamul sert
içkileri tanýmlar. Alternatif olarak “meyve þarabý”
(Radak, Þeraþim).
Canýn ne çekerse – Tam çeviriyle “canýnýn sorduðu her þeye”.

Bu, Tora’da birçok yerde karþýmýza çýkan temel
bir yapýdýr ve kanuni gerektirmeleri vardýr. Söz

Ödeyebilirsin – Paranýn üstündeki kutsiyet,
satýn alýnan yiyeceklerin üzerine aktarýlýr ve bu
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Hahamlarýmýz buradan yola çýkarak bir kural
öðretirler: “Payýný almak için harman yerine
gelen bir fakire yarým kav buðday ya da bir kav
arpadan daha az verilmez” (Miþna – Pea 8:5; Sifre
110; Raþi). [Kav farklý görüþlere göre 1,22-2,5lt.
arasýnda bir kuru hacim ölçüsüdür].
Yapacaðýn her iþte – Tam çeviriyle “elinin tüm
iþlerinde”.

15.
Tora önceki kýsýmda kiþinin Levi, yetim ve dullar
yararýna býrakmasý ve iyeliðinden feragat etmesi
gereken paylardan bahsetmiþti. Þimdi de yedi
yýlda bir Þemita yýlý sona erdiðinde maddi alacaklardan feragat edilmesini emredecektir (krþ. Ýbn
Ezra). Bunun yanýnda, her ne kadar bu paragraf
içinde sözü edilmese de, Þemita yýlý boyunca, tüm
tarým ürünleri üzerindeki iyelikten feragat etme
kuralý da vardýr. Toprak dinlendirilir, tarýmsal
faaliyet yapýlmaz ve yetiþmiþ ürünler sahipsiz ilan
edilerek isteyen herkesin kullanýmýna açýlýr (bkz.
Vayikra Perek 25).
Önceki kýsým Ma’sar Ani konusuyla sona ermiþti.
Bu pay, önceki iki yýlda ayrýlýp Tanrý’nýn
Huzuru’nda neþeyle yenen Maaser Þeni’nin yerine
üçüncü yýlda ayrýlýp fakirlere daðýtýlýr. Baþka bir
deyiþle fakirlere bu payý daðýtmak, Tanrý’nýn
Huzuru’ndaki neþeli ziyafete eþdeðerdir. Bu mitsva sayesinde Yahudi’nin kalbi, tüm Yisrael’i
karakterize etmesi gereken bir prensip yönünde
eðitilir: Bir Yahudi, yoksul kardeþinin kalbini
sevindirmediði sürece, kendisi de neþelenemez.
Dahasý, Ma’sar Ani ayrýlmadýðý sürece, geri kalan
ürünler halen tevel sýnýfýndadýr ve yenmesi yasaktýr. Bu da, Tanrý’nýn insana bereketi sadece kendi
geçimini saðlamasý için deðil, akranlarýnýn geçimini de düþünmesi amacýyla verdiðini öðretir.
Ýnsanýn emeðinin ürünleri Tanrý’nýn emriyle
baðlýdýr ve bu emir ona, söz konusu ürünlerin bir
kýsmýný yoksul kardeþlerini geçindirmeye ayýrmasý talimatýný vermektedir. Bu þekilde Ma’sar
Ani, sadece fakirlere yardým konulu emirlerden
biri olarak kalmakta deðildir, ayný zamanda

kiþinin bu konuda Tanrý’ya yönelik yükümlülüðünün de bir hatýrlatýcýsýdýr.
Sýradaki kýsýmda ele alýnacak mitsvalar –
borçlarýn affý ve tsedaka – da, ayný temaya sahip
emirlerdir ve bunlar, kardeþlere yönelik yükümlülükleri daha geniþ bir çerçevede ele almaktadýr.
Tora bu mitsvalarý vermek için Erets-Yisrael’in
kýyýsýna gelinmesini beklemiþtir, zira çölde
Tanrý’nýn her türlü ihtiyacý karþýladýðý bir ortamda bu mitsvalarýn uygulanmasý için herhangi bir
gereklilik olmamýþtýr (Hirsch).
1. Yedi yýlýn bitiminde – “Yedi yýllýk Þemita
döngüsünün son yýlýnýn, yani Þemita yýlýnýn ta
kendisinin bitiminde” (Sifre 117; Raþi). Þemita
yýlýnda borçlarýn affý, yýlýn baþýnda deðil sonunda
gerçekleþir (Talmud – Arahin 28b). Bir görüþe
göre anlam “yedinci yýlýn baþlangýcýnda” þeklindedir. Bu durumda bahsedilen, Þemita’nýn
tarýmsal yönüdür; zira tarým iþlerinden imtina
kuralý yedinci yýlýnýn baþýndan itibaren baþlar
(Ýbn Ezra; krþ. Ramban; Daat Mikra).
Þemita – Bu sözcük “feragat”, “el çekme”, “kendi
haline / serbest býrakma” gibi anlamlara gelebilir.
Þamat kökü, insanýn elinde tuttuðu bir þeyi
býrakýp o þeyin elinden kurtulmasýna izin vermesini belirtir ve bunu tek sözcükle tam olarak
çevirmek güçtür. Þemita yýlýnda iki tür feragat
vardýr: Hem borçlardan feragat edilir hem de
yýlýn baþýndan itibaren toprak kendi haline
býrakýlýr ve orada yetiþen ürünler üzerinde iyelik
haklarý yoktur. Ramban’a göre basit anlamda, bu
ilk pasukta tarýmsal Þemita’dan, sýradaki pasuklarda ise Þemita’nýn borçlarýn affýna dair yönünden bahsedilmektedir. Amaç her iki feragatin
ayný yýlda olduðuna iþaret etmektir. Ancak
Hahamlarýmýz’ýn aktardýðý geleneksel bilgilere
göre bu bölüm tümüyle parasal feragatten bahsetmektedir ve bu, yedi yýlýn tamamlanmasýyla
gerçekleþir (bkz. ö.a.).
Uygulamalýsýn – Tam çeviriyle “yapmalýsýn”. Yani
“bu yýla dair kurallarýn gereðini yapmalýsýn”. Ayný
fiil Þabat uygulamasý için de kullanýlmýþtýr (bkz.
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14:28-29 - 15:1

[49. Maaser Ani]
28

[Her] Üç yýlýn bitiminde o yýla ait mahsulünün tüm maaserlerini [iyeliðinden] çýkar
ve [herkesin ulaþabileceði þekilde] þehirlerinde býrak.
29
Þehirlerindeki Levi (çünkü onun seninle birlikte payý ve [toprak] mirasý yoktur),
[ayrýca] Ger, yetim ve dul gelecek, yiyip doyacaklar. Bu sayede Tanrýn Aþem, yapacaðýn her
iþte seni mübarek kýlacaktýr.

15

1

[50. Þemita Yýlý]
Yedi yýlýn bitiminde Þemita uygulamalýsýn.

28. [Her] Üç yýlýn bitiminde – Talmud – Roþ
Aþana 12b; Yad – Matanot Aniim 6:4. Þemita
döngüsü yedi yýldan oluþur. Bunun ilk üç yýlý ve
ikinci üç yýlý kendi içlerinde birer grup oluþturur
[yedinci yýlda ise tarýmsal faaliyet yoktur]. Her üç
yýllýk grubun ilk iki yýlýnda, yani döngünün 1, 2,
4 ve 5. yýllarýnda ürünlerden önce teruma ayrýlýp
Koen’e verilir, sonra Maaser Riþon ayrýlýp Levi’ye
verilir, ardýndan da Maaser Þeni ayrýlýp önceki
kýsýmda açýklandýðý þekilde Yeruþalayim’de
tüketilir. Her üç yýllýk grubun üçüncü yýlýnda ise,
yani döngünün 3 ve 6. yýllarýnda, teruma ve
Maaser Riþon’dan sonra ayrýlan ikinci maaser,
“Maaser Þeni” olarak deðil, “Ma’sar Ani –
Fakirlere Verilen Maaser” olarak adlandýrýlýr.
Maaser Þeni’den farklý olarak, Ma’sar Ani, adýndan da anlaþýldýðý gibi, fakirlere daðýtýlýr ve kutsal
nitelikli deðildir. Bu pasuk temel olarak Ma’sar
Ani’den bahsetmektedir ve çevirimiz bu nedenle
“o yýla ait mahsulünün tüm maaserlerini” þeklinde
yapýlmýþtýr. Sýradaki pasukta da bunun açýklamasý
verilmektedir: Bu yýla ait Maaser Riþon’u Levi alýr,
Ma’sar Ani ise Gerler, yetim ve dullar, yani genel
olarak fakirlerin hakkýdýr. Bkz. 26:12.
3 ve 6. yýllarda Ma’sar Ani ayýrmak, Tora’nýn 613
mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase No. 196 (Sefer
Ahinuh).
Öte yandan pasuðu “[Her] Üç yýlýn bitiminde,
mahsulünün tüm maaserlerini o yýl [iyeliðinden]
çýkar ve þehirlerinde býrak” þeklinde anlamak da
mümkündür. Hahamlarýmýz buradan bir kuralý
öðrenirler: Bir kiþi, üç yýllýk sürenin ilk iki yýlýnda
ayýrmýþ olduðu Maaser Þeni’yi Yeruþalayim’e
getirip orada tüketmeyi ihmal ettiði takdirde, bu
ihmalkârlýðýný daha da sürdüremez ve bunu
üçüncü yýlýn bitiminden sonraki [yani Þemita
döngüsünün dördüncü ve yedinci yýllarýndaki]
Pesah bayramýnýn [ya da baþka bir görüþe göre
Pesah’ýn yedinci gününün] arifesinde yapmalýdýr
(bkz. 26:12 açk.). Eðer çiftçinin bu zamana kadar
ilk iki yýla ait Maaser Þeni’yi [ya da onu paraya
çevirdiyse bu parayý] Yeruþalayim’e getirip kullan-

masý mümkün deðilse, söz konusu para veya
ürünler tamamen kullanýlmayacak hale getirilip
yok edilmelidir. Buna “Biur Maaserot –
Maaserlerin Yok Edilmesi” adý verilir. Çiftçi bunu
yaptýktan sonra, kutsal nitelikli bu paylarý evinde
býrakmadýðýna dair bir beyanda bulunur. Bu
beyana “Viduy Maaserot – Maaserlere Dair Ýtiraf”
adý verilir (bkz. 26:13) (Raþi).
Bu açýklamaya göre “o yýl” ifadesi, üçüncü yýlýn
bitimini takip eden yýlý kastetmektedir. Ama
farklý bir bakýþla, bu ifade üçüncü yýlý kasteder
þekilde de deðerlendirilebilir. Bu da, Ma’sar
Ani’nin, henüz üçüncü yýlýn içindeyken, yýl
tamamlanmadan önce ayrýlmasý gerektiðine
iþaret eder (Daat Mikra).
Þehirlerinde býrak – “Sahipsiz býrak ve fakirlere
ver.” Eðer bir kiþi Ma’sar Ani sýnýfýndaki ürünleri
bizzat fakirlere daðýtamýyorsa, þehirde fakirler
için oluþturulmuþ olan fona verir.
29. Þehirlerindeki Levi – Pasukta Levi ile birlikte Ger [Tsedek], yetim ve dullar da sayýlmaktadýr.
Buradan, sanki Ma’sar Ani’de Levi’nin de payý
varmýþ gibi bir sonuç çýkabilir. Bu mantýklýdýr,
çünkü Leviler genelde ekonomik açýdan çok
güçlü insanlar olmadýklarýndan, Ma’sar Ani’den
de pay alabilecekleri söyleniyor olabilir (Hirsch).
Raþi’ye göre ise, Tora’nýn “çünkü onun seninle birlikte payý ve [toprak] mirasý yoktur” açýklamasýyla
iþaret ettiði üzere, Levi, her zamanki gibi, sadece
Ülke’de pay sahibi olmamasýndan dolayý aldýðý
tazminat olan Maaser Riþon’u alýr (Talmud – Roþ
Aþana 12b). Diðerleri ise Ma’sar Ani’yi alýrlar
(Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
Ger, yetim ve dul – Tora burada fakir olma
olasýlýðý baþkalarýna göre daha yüksek olanlarý listelemektedir. Ancak bu üç sýnýftan birine dâhil
olmasa bile, fakir olan herhangi bir kiþi de Ma’sar
Ani’yi alma hakkýna sahiptir.
Yiyip doyacaklar – Fakirlere verilen pay, onlarýn
yiyip doyacaklarý miktardan az olmamalýdýr.
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Buradaki Þamot sözcüðü, pasukta Ýbranice diziliþe
göre Þemita sözcüðünden hemen sonra gelmektedir: Þemita Þamot. Baþka bir deyiþle Þamat
kökü arka arkaya iki kez kullanýlmaktadýr. Bu da,
önce de belirtildiði gibi iki tür feragatýn – borçlardan feragat ve tarým ürünlerinden feragat – varlýðýna ve ikisi arasýnda kuralsal bir baðlantý
olduðuna iþaret eder: “Tarýmsal feragat kuralý
yürürlükte olduðu zaman, parasal feragat kuralý
da yürürlüktedir. Tarýmsal feragat kuralý yürürlükte olmadýðý zaman, parasal feragat kuralý da
yürürlükte deðildir” (Talmud – Gitin 36a).
Sonuçta Þemita’nýn iki yönü eþ zamanlý olarak
yürürlüktedir [Ancak Þemita’nýn iki yönü her açýdan ayný kurallara sahip deðildir. Örneðin tarýmsal yön sadece Erets-Yisrael için geçerliyken,
parasal yön dünyanýn her yerinde geçerlidir
(Talmud – Kiduþin 38b)]. Tora’ya göre Þemita’nýn
her iki yönü, Yahudiler’in çoðunluðunun EretsYisrael’de yaþadýðý dönemlerde yürürlüktedir.
Ancak Hahamlarýmýz, diðer birçok mitsvada
olduðu gibi burada da, mitsvanýn unutulmamasý
için uygulamanýn günümüzde de devam etmesine
hükmetmiþlerdir.

borç, kanuni bir yükümlülük olmaktan çýkýp varlýðýný sadece ahlaki bir yükümlülük olarak
sürdürmeye baþlar. Yükümlülüðün bu yönünün
de sona erip ermemesi borçlunun kararýna
býrakýlmýþtýr ve Tora’nýn bu kiþiye bu konuda gösterdiði güven ona ahlaki bir yücelme duygusu
katacaktýr. Bundan sonra borcunu öderse, bu
tamamen onun ahlaki ve vicdani kararýnýn bir
sonucudur ve bu onun için insaný boðan bir
kanuni yükümlülükten çok bir onur meselesi
haline gelecektir. Burada kullanýlan “akran ve
kardeþ” sýfatý, Tora’nýn borçlu ile alacaklýdan ne
beklediðini açýklamaktadýr. Tanrý herkesin
Babasý’dýr ve çocuklarýndan da kardeþlere layýk
iliþki içinde olmalarýný istemektedir (Hirsch).

Akranýný ve kardeþini – “Akranýný” sözcüðü
Yahudiler’i kasteder; dolayýsýyla Yahudi olmayanlar bu kuralýn dýþýndadýr. Öte yandan, Noah’ýn
Soyu Ýçin Yedi Mitsva’ya riayet ettiði için EretsYisrael’de yaþamaya hakký olan bir Ger Toþav’ýn
yine de farklý bir konumda olduðu düþünülebilirdi. Ancak Tora “kardeþini” eklemesini yaparak,
her ne kadar bir Ger Toþav’ý kollama yükümlülüðü varsa da (bkz. 14:21), onun bu kuralýn
dýþýnda olduðunu belirtmektedir. “Kardeþ”
sözcüðü kurala sadece Yahudi olanlarýn dâhil
olduðunu belirtir, zira Yahudiler’in hepsi
[Yahudilik’i kabul etmiþ bir Ger Tsedek de dâhil
olmak üzere] Avraam, Yitshak ve Yaakov’un
çocuklarýdýr, dolayýsýyla kardeþtirler (Sifre).

Talmud’da, on yýl için verilen bir borcun
Þemita’da iptal olmadýðý vurgulanýr (Talmud –
Makot 3b; Yad – Þemita Veyovel 9:9). Bunun
nedeni henüz borcun tahsilât zamanýnýn gelmemiþ
olmasýdýr (a.y., Ridvaz o.a.). Zira Þemita yýlý,
sadece tahsilât zamaný bir sonraki yýlýn
baþlangýcýný iþaret eden Roþ Aþana’dan önceki bir
tarih olup yine de ödenememiþ borçlardan feragati gerektirir. Baþka bir deyiþle tahsilât tarihi Roþ
Aþana’dan sonrasýysa buradaki kanun yürürlükte
deðildir. Benzer þekilde, ticari sözleþmelerden
kaynaklanan her türlü parasal talep de, borçlunun
ödemesi gereken bir borç olarak kayda geçtiði
takdirde bu kanunun çerçevesindedir. Örneðin
tahsilât tarihi belirtilmeksizin veresiye alýnmýþ
mallarýn ödemesi [eðer satýcý tüm ödemeleri tek
bir borç þeklinde birleþtirip sözleþme halinde
yazýya geçirdiyse] Roþ Aþana geldiðinde affolur,
zira bu mallarýn asýl ödeme tarihi alým zamanýdýr
(Hirsch; krþ. Talmud – Þeviit 10a; Þulhan Aruh –
Hoþen Miþpat 64:17, Bah o.a.).

Tora’nýn Þemita yýlýnda alacaklýdan alacaðýnýn
affýný istemesi ile borçluyu “akran ve kardeþ”
olarak tanýmlamasý arasýnda yakýn bir bað vardýr.
Herkes birbirinin akran ve kardeþi olduðuna
göre, birbirinin geliþimine öncelik vermekle
yükümlüdür ve bu nedenle, normal þartlarda
insanlar arasýndaki iliþkide gerilimlere yol açabilen borç halatýný gevþetmek önem taþýr. Önce
de belirtildiði üzere, Þemita yýlýnýn bitimiyle, bir

Sýkýþtýrmamalýdýr – Ya da “ona baský yapmamalýdýr”. Bu sadece Þemita yýlý bittikten sonrasý
için doðrudur. Yani eðer tahsilât tarihi geçmiþ bir
borç henüz ödenmemiþse, alacaklý artýk bunu
talep edemez. Ama Þemita yýlý devam ettiði
sürece borçluyu sýkýþtýrma ve ona dava açma
hakkýna sahiptir (Rabenu Behaye). Mitsvat Lo
Taase No. 279.

œ Prozbol. Her ne kadar Þemita yýlýnýn bitimi
tüm borçlarýn otomatik olarak ortadan kalkmasýný saðlarsa ve artýk alacaklýnýn borçluyu
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Þemita’dan kasýt þudur: Her alacaklý, [normalde] akranýndan talep edeceði alacaðýndan feragat etmeli, akranýný ve kardeþini sýkýþtýrmamalýdýr; zira Tanrý Adýna Þemita ilan
edilmiþtir.
Þemot 31:16). Hem Þabat hem de Þemita, belli
iþlerden el çekmeyi gerektirir. Bunlar Þabat için
melaha sýnýfýndaki iþlerken, Þemita’da ise tarým
iþleridir. Her ikisinde de, “yedincinin” kutsal
olmasý fikri vardýr. Biri kutsal gündür, diðeri ise
kutsal yýldýr. Yovel yýlý da yedi tane Þemita’nýn bitimindeki özel kutsiyete sahip yýldýr (Rabenu Behaye).
2. Þemita’dan kasýt þudur – Ya da “Þemita
konusu þudur”. Tam çeviriyle “Þemita’nýn sözü
þudur”. [Þemot 23:10’daki çevirimiz þöyleydi:
“Fakat yedinci [yýlda, topraðý] kendi haline býrakacak (Tiþmetena), onu terk edeceksin …” Bu çeviri,
otoritelerin çoðunun görüþünü takip etmektedir.
Sforno ise o pasuktaki {Þemita ile ayný kökten
gelen} Tiþmetena sözcüðünün de borçlardan feragati kastettiði görüþündedir ve ona göre þimdiki pasukta da buna iþaret edilmektedir: “Daha
önce Tiþmetena sözcüðüyle borçlardan feragat
edil-mesini söylemiþ, ama bununla ilgili ayrýntý
vermemiþtim. Ýþte orada bahsettiðim Þemita’dan
kasýt þudur:…”]
Bu kýsýmda Þemita yýlý tamamlandýðý anda, tahsilât zamaný gelmiþ olan tüm borçlarýn silinmesi
gerektiði belirtilmektedir. Burada “söz” denmesi,
bahsedilen borç silmenin “sözel” olarak yapýlmasý
gerektiðine iþaret eder. Buna göre Reuven’in
Þimon’a 100 lira borcu varsa, Þemita yýlýnýn bitiminde yeni yýlýn baþlangýcýný iþaretleyen Roþ
Aþana baþladýðý anda bu borç silinmelidir. Eðer
Reuven borcu yine de ödemek isteyip Þimon’a
getirirse, Þimon’un ona sözel olarak “feragat ediyorum” demesi gerekir. Ýþte “Þemita’nýn sözü
budur”. Bu aþamada Þimon mitsvayý yerine getirmiþ olur, böylece Reuven’in borcu teknik olarak
ortadan kalkar ve kanuni açýdan bunu ödeme
zorunluluðu artýk yoktur. Ancak gerçekte,
Reuven’in borcu ahlaki açýdan devam etmektedir. Dolayýsýyla eðer Reuven “Olsun ben yine de
ödemek istiyorum” derse, Þimon bu parayý alabilir (Talmud – Gitin 37b). Zira Tora Þemita yýlý
sonu için sadece alacaklýnýn baský yapmasýný
yasaklamýþtýr, ama borçlunun borcunu ödemesini
yasaklamýþ deðildir [ama ödememe hakkýný vermiþtir]. Hatta Hahamlarýmýz, borcu Þemita yýlý
nedeniyle iptal olmuþ birinin, yine de gelip bu
borcunu ödemek istemesinin özellikle önemli
olduðunun altýný çizerler. Dahasý, Tora’nýn amacý
borcunu ödeyebilecek güce sahip bir borçluyu bu
ahlaki borçtan muaf kýlmak deðildir ve alacaklý,
maddi gücü yerinde olan borçlunun borcunu

teknik olarak affetse de, ondan bu borcunu yine
de ödemesini bekleme hakkýna sahiptir; hatta
ona açýkça “paramý yedin” diyerek onu utandýrabilir bile (Rabenu Behaye). Sonuç olarak Tora iki
taraftan sadece alacaklýya alacaðýndan feragat
etme emri vermiþtir, ama bunda borçluyu yükümlülüðünden muaf kýlacak bir þey yoktur. Bu açýdan buradaki kanun, faiz kanunlarýndan farklýdýr,
zira Tora faiz almayý yasakladýðý gibi faiz vermeyi
de yasaklayarak iki tarafý da baðlamýþtýr (Hirsch).
Bunun yanýnda, borç alýndýðý sýrada borcu alan
kiþi “bu borcu Þemita’da affolmayacak þekilde
alýyorum” dediði takdirde, Þemita yýlý sona
erdiðinde borç affolmaz. Zira parasal konularda
baþtan koþulan her þart yerine getirilmelidir [Yine
de bu þartýn formülasyonu önemlidir. Örneðin
“Þemita benim borcumu silmeyecek” derse bunun
bir etkisi yoktur, çünkü bu sözler sanki bu kiþi
Þemita yýlýndan borcu silme özelliðini tamamen
alma gücüne sahipmiþ gibi bir ifade içerir]
(Talmud – Makot 3b; Rabenu Behaye).
Alacaklý … feragat etmeli – Ýbranice: Þamot
(feragat etmeli) Kol (her) Baal (sahip) Maþe (alacak) Yado (eli) Aþer Yaþe Bereeu (akranýndan
talep ettiði). Maþe sözcüðü, [týpký pasuðun
devamýndaki Yaþe gibi] “Naþa – Talep etmek”
kökünden gelir. Bu baðlamda “alacak” anlamýndadýr, çünkü alacaðýný talep edecek aþamaya
gelmiþ birinden bahsedilmektedir. Raþi’ye göre
Baal Maþe Yado ifadesi “Baal Maþe – Alacak
Sahibi” ve “Yado – Eli [=Otoritesi; Hakký]” þeklinde ayrýlmalýdýr. Ayrýca [her ne kadar Raþi
açýkça böyle bir þey söylemiyorsa da] Raþi’yi takiben yapýlan çevirilerde, Yaþe sözcüðü “borç
verme” fiili olarak deðerlendirilmektedir (Rashi –
Sapirstein Edition). Bu durumda Raþi’ye göre çeviri
“Her alacak sahibi, akranýna vermiþ olacaðý borç
[üzerindeki] otoritesinden feragat etmelidir” þeklindedir.
Yine de Daat Mikra’nýn iþaret ettiði üzere bu
çeviri, Tora’nýn okunuþunu düzenleyen seslendirme
iþaretlerine (Taamim) tam olarak uygun deðildir
[uygun olmak zorunda da deðildir (bkz. s.p. açk.
Feragat etmelisin k.b.)]. Bu iþaretlere göre Baal
Maþe Yado ifadesi “Baal – Sahip [=Alacak
Sahibi]” ve “Maþe Yado – Eli[nin Verdiði] Borcu”
þeklinde ayrýlabilir. Çeviri de þöyle olacaktýr: “Her
[alacak] sahibi, akranýndan talep edeceði, eli[nin
vermiþ olduðu] alacaðýndan feragat etmelidir.”
Çevirimiz bu görüþü takiben yapýlmýþtýr.
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3
3. Bir yabancýyý sýkýþtýrabilirsin – Sifre’de bu
ifade hakkýnda “Bu, yap þeklindeki bir mitsvadýr”
sözleri geçmektedir (Raþi). Ýlk bakýþta bunun bir
þart olduðu ve bir yabancýya verilmiþ olan borcun
mutlaka talep edilmesi gerektiði gibi bir sonuç
çýkabilir. Eðer öyleyse, bu, Tora’nýn, baþka ulus ve
kültürlerle asimilasyon olasýlýðýnýn önüne
geçmeyi amaçlayan kurallarýndan biri olarak
deðerlendirilmelidir. Ne de olsa alacak
talebinden vazgeçmek borçlu ile alacaklýyý birbirlerine çok yaklaþtýran samimi bir hava yaratýr.
Tora baþka uluslarla dostluk ve barýþ iliþkilerinin
desteklenmesinden yanadýr; ancak bunun çok
ilerleyip asimilasyon tehlikesi oluþturmasýný istemez. Bu nedenle bu gerçekten bir emirse, amaç
parasal konulardaki resmiyetten feragat etmeme
suretiyle asimilasyon tehlikesi için ek bir önlem
almaktýr (krþ. Sefer Ahinuh).
Ancak Ýbn Ezra’nýn da kaydettiði üzere bu bir
“emir” deðil, “hak”týr. Baþka bir deyiþle Tora
burada bir Yahudi’ye verilmiþ borcun affedilmesini emrettiði için, ayný emrin Yahudi olmayanlardaki alacaklar için de geçerli olup olmadýðý
sorusuna cevap vermektedir: Hayýr, böyle bir
zorunluluk yoktur. Zira burada herhangi bir
zamandaki borçlardan deðil, özellikle “Þemita
yýlýnýn bitiminde mevcut olan” borçlardan
bahsedilmektedir. Bu nedenle Tora’nýn Yahudiler’deki
alacaklardan feragat edilmesini emretmesi
doðaldýr. Ne de olsa Þemita yýlý boyunca Yahudi,
topraðýný iþleyememiþtir ve normal yýllardaki
gelirini elde edememiþtir; bu nedenle yýl sonunda
borcunu ödeyecek gücü olmayabilir (Daat
Mikra). Oysa Yahudi olmayanlar için böyle bir
sorun yoktur; zira Þemita yýlýnýn kýsýtlamalarý
onlarý baðlamaz. Nitekim Þemita olmadýðý zamanlarda, baþka Yahudiler’in borcunu da affetme
zorunluluðu yoktur [ve diðer yandan, Yahudi
olmayan birinin de, bir Yahudi’ye vermiþ olduðu
borcu affetme yükümlülüðü hiçbir zaman yoktur].
Rambam, Sifre’nin sözlerinden yola çýkarak bunu
yine de “yap” þeklindeki emirlerden biri olarak
sayar. Mitsvat Ase No. 197 (Sefer Ahinuh). Ancak
Ramban bunun ne anlama geldiðini genel bir
prensiple açýklar: “Lav, Aba Mihlal Ase, Ase –
‘Yap’ Þeklindeki Bir Ýfadeyle Ýma Edilen ‘Yapma’
Þeklindeki Bir Emir, ‘Yap’ Þeklindeki Bir Emir
Sýnýfýndadýr”. Burada Sifre tarafýndan “yap” þeklinde bir emir olduðu söylenen “yabancýyý sýkýþtýrabilirsin” sözleri, aslýnda “yapma” þeklindeki bir
emri ima etme amaçlýdýr: “ama kardeþini sýkýþtýrman yasaktýr”. Baþka bir deyiþle buradaki asýl

emir “kardeþini sýkýþtýrma” þeklindedir. Fakat
Tora bunu, “yap” þeklindeki bir ifadeyle ima ettiði
için bu, “yap” þeklindeki bir emir sýnýfýndadýr.
Sifre’nin bunun “yap” þeklindeki bir emir
olduðunu söylemesinin anlamý budur. Böylece
önceki pasuktaki “kardeþini sýkýþtýrmamalýdýr”
ifadesiyle verilen “yapma” þeklindeki emir, “yap”
þeklindeki ek bir emirle kuvvetlendirilmiþtir.
Benzer bir örnek için bkz. Vayikra 21:13 ve 25:3 açk.
Burada bir kez daha, Yazýlý Tora’nýn, Sözlü Tora’nýn
rehberliði olmadan okunmasý halinde ne kadar
yanlýþ sonuçlara ulaþýlabileceði görülmektedir.
Kardeþindeki alacaðýndan – Tam çeviriyle “sana
ait [olup] kardeþinin yanýnda olandan”. Buna
karþýlýk, “eðer kardeþine ait bir þey senin yanýndaysa – yani verdiðin borca karþýlýk teminat
olarak bir eþyayý rehin aldýysan – Þemita bitiminde borç iptal olmaz [zira elinde tuttuðun
rehin eþya, borcu hâlihazýrda tahsil edilmiþ sýnýfýna sokar. Ne de olsa Þemita borcu ‘talep etmeyi’
yasaklamýþtýr, ama senin elinde o borca teminat
olarak bir þey olduðuna göre talep etme durumun
yok. Vakti gelip hâlâ ödeme yapýlmamýþsa, o teminatý satabilirsin ve konu kapanýr (Meam Loez)]”
(Sifre). Þemita, kanuni bir borç yükümlülüðünü
kaldýrýrken bu borcun yine de ödenmesini baþka
hiçbir þeye baðýmlý olmayacak þekilde tamamen
borçlunun vicdanýna býrakýr. Ama eðer bir borcun ödenmesi vicdanýn dýþýnda baþka þeylere de –
örneðin bir borç teminatýna – baðlýysa Þemita bu
tip borçlarý iptal etmez (Hirsch).
Feragat etmelisin – Ýbranice Taþmet Yadeha.
Tam çeviriyle “elini býrakmalýsýn”. Burada “Þamat
– Feragat etmek / Býrakmak” fiilinin “Yad – El
[=Otorite; Hak]” sözcüðüyle sabit bir yapý oluþturduðu görülmektedir. Bu açýdan her ne kadar
seslendirme iþaretleriyle uyum içinde görünmüyorsa da, Raþi’nin önceki pasuk hakkýndaki açýklamasý saðlam dayanaða sahiptir.
Þemita yýlýnýn bitiminde alacaklardan feragat
etmek, Tora’nýn 613 mitsvasýndan biridir. Mitsvat
Ase No. 198. Þemita mitsvasýnýn temelinde insanlarý cömertlik gibi yüksek deðerler konusunda
eðitme temasý vardýr. Bu mitsva ayný zamanda
kalplerde Tanrý’ya yönelik tam bir güven duygusunu
köklü hale getirme özelliðine sahiptir. Ayrýca bir yan
etki olarak, insanlarý hýrsýzlýktan uzaklaþtýrma etkisi
söz konusudur. Kiþi þöyle düþünecektir: “Kendi
paramý borç verdim ve Þemita yýlý geçtiði zaman
Tora benden bundan bile feragat etmemi istedi.
Hýrsýzlýk ve sahtekârlýktan üst derecede uzak durmam gerektiði aþikâr deðil mi?” (Sefer Ahinuh).
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[Alacak konusunda] Bir yabancýyý sýkýþtýrabilirsin; ama kardeþindeki alacaðýndan
feragat etmelisin.
sýkýþtýrmasý yasak hale gelirse de, eðer bir alacaklý, borç senedini Bet-Din’e havale ederse, borç
iptal olmaz. Bunun nedeni sýradaki pasukta
“kardeþindeki alacaðýndan feragat etmelisin” denmesidir. Pasuk “[her türlü] alacaktan” deðil “alacaðýndan” demektedir. Baþka bir deyiþle, Þemita
sadece “bireysel alacaklarý” iptal eder. Ama BetDin’e yönelik alacaklar iptal olmaz ve dolayýsýyla
bir Bet-Din kendisine borçlanýlmýþ bir parayý,
Þemita geçtikten sonra bile tahsil edebilir. [Bu
nedenle yetimlere borçlanýlmýþ bir para
Þemita’dan sonra bile tahsil edilebilir, zira Bet-Din
yetimlerin babasýdýr ve yetimlere ait alacak
senetleri otomatik olarak Bet-Din’in kontrolünde
sayýlýr. Böylece borcu Bet-Din’e resmen havale
etmelerine gerek yoktur.]
Tora her ne kadar biraz aþaðýda “Dikkatli ol; sakýn
kalbinde, ‘yedinci yýl yaklaþýyor; Þemita yýlý’ þeklinde
haince bir düþünce olup da yoksul kardeþine kötü
gözle bakarak ona vermezlik etme” (p. 9) diyorsa
da, Ýllel Azaken’in döneminde birçok kiþi, borçlunun Þemita yýlý bitmeden önce borcunu ödemek
için paraya [ya da isteðe] sahip olmayacaðý
korkusuyla Þemita yýlý yaklaþtýðýnda borç vermekten kaçýnmaya baþlamýþtý. Bu, fakirlerin durumunu zorlaþtýrýyordu. Bu nedenle Ýllel Azaken ve
baþkanlýðýndaki Bet-Din buna Prozbol adlý bir
çözüm geliþtirdi. Buna göre bir alacaklý, üç
yargýçtan oluþan bir Bet-Din’in huzuruna gelip
mevcut tüm alacaklarýnýn tahsilâtýnýn Bet-Din’e
havale edildiðini beyan ederse borcunu Þemita
bittikten sonra bile tahsil etme hakký doðar.
Bu iþlem, Bet-Din tarafýndan hazýrlanmýþ Prozbol
adlý standart bir belgeyle düzenlenir. Önce de
belirtildiði gibi, Bet-Din’e yönelik borçlar Þemita
yýlýnýn sonunda bile iptal olmaz. Dolayýsýyla BetDin bu borcu Þemita’dan sonra bile tahsil etme
hakkýna sahiptir. Böylece bu belge, temel olarak,
filanca kiþinin, tüm borçlarýnýn tahsilâtýný BetDin’e havale ettiðini ve Bet-Din’in de bu tahsilât
için o filanca kiþiyi görevli tayin ettiðini belirten
bir tür sözleþmedir. Bet-Din standart Prozbol
metinlerini düzenlerken, Bet-Din’in, isteyen herhangi bir kiþinin tahsilâtýný onun adýna yapmayý
en baþtan itibaren kabul ettiði ve bu konuda o
kiþiyi kendi temsilcisi olarak görevlendirdiði
ibaresini içerdiðinden, belgenin iki þahit tarafýndan imzalanmasý yeterlidir ve Bet-Din’in ayrýca
haberdar edilmesine de gerek yoktur. Ama
elbette bunun için standart Prozbol belgesini kullanmak gerekir.

Bir noktayý açýklýða kavuþturmakta fayda vardýr.
Ýllel Azaken bu çözümü geliþtirdiði sýrada Ya-hudiler’in çoðunluðu Erets-Yisrael’de yaþamýyordu.
Dolayýsýyla o zamanda Þemita kurallarý artýk
Tora’nýn bir emri olarak deðil, Hahamlar’ca
öngörülmüþ bir kanun niteliðindeydi. Dolayýsýyla
Derabanan bir kýsýtlamaya Derabanan bir çýkýþ yolu
üretilmiþtir. Ama Þemita Tora’nýn bir emri olarak,
yani Deorayta bir emir olarak yürürlükte olsaydý
Ýllel bu çözümü geliþtirmeyecekti (Talmud – Gitin 36b).
Prozbol sözcüðü “Proz Buli U-Buti – Hem
Zengine Hem de Fakire Yararlý Düzenleme”
kelimelerinin sýkýþtýrýlmýþ halidir. Bu zengin için
yararlýdýr, çünkü alacaðýný tahsil edebilmektedir.
Fakir için yararlýdýr, çünkü borç almakta zorluk
çekmeyecektir (a.k. 37a).
Þemita yýlýnýn borçlarý affetmesi kuralý
günümüzde de Hahamlar’ca öngörülmüþ bir
kural olarak geçerliliðini sürdürmektedir.
Dolayýsýyla borç para veren kiþiler, Þemita yýlýnýn
bitiminden sonra bile alacaklarýný tahsil edebilmek için yerel Bet-Din’le birlikte bir Prozbol
belgesini imzalamalýdýr. Günümüzde baþta
bankalar ve diðer borç para veren kurumlar
olmak üzere, borç para veren bireyler de, Þemita
senesinin sonundan, yani Roþ Aþana’dan) birkaç
gün önce bu formu imzaladýklarý takdirde tahsilâtý serbestçe yapabilirler. Aksi takdirde borcu
talep edemezler ve onu alabilmeleri, borçlunun
kendiliðinden verip vermeme kararýna baðlýdýr.
Prozbol çözümü, Tora kanununun ne kadar
dinamik ve çok yönlü çözümlere açýk olduðunun
bir örneðidir. Þüphesiz, kanunun kesin kriterlerinin yerinden oynamasýnýn mümkün olmadýðý
durumlar vardýr. Ancak diðer bazý durumlarda,
bunun gibi yaratýcý çözümler Tora kanunun
dinamizmi içinde önemli bir yere sahiptir.
Tanrý Adýna Þemita – Yani “Bu parayý kendisine
vermiþ olan Tanrý’nýn Onuru’na Þemita ilan
edilmiþtir” (Ýbn Ezra).
Ýlan edilmiþtir – Ýbranice Kara. Sözcük “seslendi”, “ilan etti” anlamlarýna gelir. Bir görüþe göre
anlam “çünkü [Tanrý, bu yýlý] Tanrý Adýna Þemita
[yýlý olarak] ilan etmiþtir” þeklindedir. Ya da “[BetDin] … ilan etmiþtir” (Targum Yonatan; Daat
Mikra). Alternatif olarak bu fiil, “özel zaman”
ifade edebilir (krþ. Vayikra 23:2, Kutsal bayramlar
k.b.). Öyleyse anlam “çünkü Tanrý Adýna Þemita
vakti gelmiþtir” (Raþbam; Hizkuni).
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“söz dinleme” ve
Targum Onkelos).

“itaat” anlamý vardýr (krþ.

6. Sana söylemiþ olduðu þekilde – Bkz. Þemot
23:22, Devarim 7:14 (Daat Mikra) ve 28:12
(Malbim’in açýklamasýyla Sifre 116 ve Raþi).
Borç vereceksin – Ýbranice Veaavatta. Sözcüðün
kökü “Avot – [Borç Karþýlýðýnda Alýnan] Teminat /
Rehin”dir (bkz. 24:10). Burada ettirgen çatýdadýr
(Raþi) ve tam karþýlýðý “teminat verdireceksin” þeklindedir. Baþka bir deyiþle, ifade “borç vereceksin
ve bu nedenle onlar da sana teminat verecekler”
anlamýndadýr.
Borç almayacaksýn – Yani “borç alma ihtiyacý
duymayacaksýn”. Ýnsan birine borç verdiði parayý
baþkasýna borçlanmýþ olabilir. Ama Tora böyle bir
durumun olmayacaðýný belirtmektedir: “Baþkasýna
borç vereceksin, ama bu parayý da baþkasýndan
borç almak zorunda kalmayacaksýn” (Sifre 116;
Raþi).
Birçok ulusa hükmedeceksin – Kastedilen,
kaba kuvvet yoluyla saðlanan bir hükümdarlýk
deðil, refah ve ileri düzeyden kaynaklanan bir liderliktir. Bene-Yisrael Tanrý’nýn emirlerini yerine
getirip O’nun berahasýna hak kazandýklarý
zaman, ýþýklarý diðer uluslarý da aydýnlatacaktýr.
Bu, ulusun kendi refahýnýn bir sonucu olacaktýr.
Bene-Yisrael bireylerin ezilmesiyle elde edilmiþ
bir siyasi güç deðil, her bir bireyin geliþim gösterdiði, þahsen zenginlik ve þeref sahibi olup hiçbir
eksiklik duymadýðý örnek bir ulus teþkil edeceklerdir. Bu ulusal bolluk baþka uluslarýn eksikliklerini gidermeye yönlendirilecek, böylece o uluslar da Bene-Yisrael’e baðýmlýlýk hissedeceklerken,
Bene-Yisrael kendi baðýmsýzlýklarýný koruyacaklardýr ve onlarýn liderliði, insanlýða yaptýklarý
katkýlarýn bir sonucu olacaktýr, onlarý ezmelerinin

deðil (Hirsch). Tüm bunlar, Bene-Yisrael’in
Tanrý’ya ve Tora’ya baðlý bir yaþam sürdürdükleri
ideal durumu yansýtmaktadýr.
Sana hükmetmeyecekler – Bazen bir ulus baþka
bir ulusa egemen olsa da, kendisi baþka bir ulusa
tabi olabilir. Tora böyle olmayacaðýný söylemektedir: “Siz baþka uluslara hükmedeceksiniz ve bu
sýrada baþkalarýnýn egemenliði altýnda da olmayacaksýnýz” (Sifre 116; Raþi).
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Nihayet, aranda yoksul kalmayacak; çünkü Aþem, Tanrýn Aþem’in sana onu miras
edinmen için mülk olarak vermekte olduðu Ülke’de seni mutlaka mübarek kýlacaktýr.
5
Yeter ki sana bugün emretmekte olduðum bu emrin tümünü titizlikle yerine getirmek
üzere Tanrýn Aþem’in Sözü’nü iyice dinle.
6
Zira Tanrýn Aþem, sana söylemiþ olduðu þekilde seni mübarek kýlmýþtýr. Birçok ulusa
borç vereceksin; ama sen borç almayacaksýn. Birçok ulusa hükmedeceksin; ama
[baþkalarý] sana hükmetmeyecekler.
4. Nihayet – Ýbranice Efes. Çeviri Rabenu
Meyuhas’a göre yapýlmýþtýr ve sýradaki pasukla
birlikte anlam þöyledir: “Siz Tanrý’nýn emrini
titizlikle yerine getirdiðiniz takdirde, iþin
nihayetinde aranýzda hiç yoksul kalmayacaktýr”
(bkz. s.a.). Sözcüðün temel anlamý önceki sözlere
göre bir sýnýrlama ya da tezatý belirtir þekildedir:
“Kardeþindeki alacaktan feragat etmelisin; ne var
ki, buna ihtiyaç bile olmayacak, çünkü aranda
yoksul kimse kalmayacak. Sadece Tanrý’nýn emirlerini titizlikle uygula, yeter. Ama eðer yapmazsan, bu ideal duruma ulaþmadýðýn sürece,
yoksul kardeþlerine borç vermek durumunda olacaksýn, çünkü bu durumda Ülke’nin içinden yoksul eksik olmayacaktýr (p. 11).” Böylece Tora’nýn
burada “aranda yoksul kalmayacak” dedikten
sonra, p. 11’de “Ülke’nin içinden yoksul eksik
olmayacak” demesinde bir tezat olmadýðý görülmektedir. Yoksulluðun olup olmayacaðý, Tora’ya
baðlýlýkla bire bir iliþkilidir (Sifre 114; Raþi;
Ramban). Benzer þekilde, “Sana kardeþini sýkýþtýrmamaný emrettiysem de, eðer tüm Yisrael ya da
en azýndan çoðunluðu Tanrý’nýn sözünü dinlerse
buna gerek olmayacak, çünkü o zaman aranda,
borç vermek zorunda kalacaðýn yoksul hiç kimse
bulunmayacak. Ulus halinde, diðer uluslara borç
verecek durumda olacaksýnýz (p. 6). Verdiðim
emir, Tora’ya baðlý kalmamanýz sonucunda
kardeþlerinden yoksul kiþiler olduðu zamanlar
için geçerlidir (p. 7). Ve ben halkýn çoðunun
Tanrý’ya baðlý olmayacaðý bir dönemin geleceðini
biliyorum. Ýþte o zamanlarda Ülke’nin içinden
yoksul eksik olmayacaktýr (p. 11)” (Ýbn Ezra).
Aranda – Tam çeviriyle “sende”.
Yoksul kalmayacak – Tam çeviriyle “yoksul
olmayacak”. “Eðer Þemita sonunda borcundan
feragat etme kuralýna riayet edersen, Tanrý da
tüm ulusa bereket gönderecek ve yoksul kimse
kalmayacak” (Raþbam).
Sforno’ya göre özellikle Erets-Yisrael’e girecek
olan ilk nesilden bahsedilmektedir. Yeoþua’nýn
önderliðinde Ülke’yi fetheden ilk nesil,

Yeoþua’nýn ve o neslin ondan sonra da bir süre
hayatta kalan diðer ileri gelenlerinin yaþamý
boyunca Tanrý’ya tamamen baðlý bir yaþam sürmüþtür (bkz. Yeoþua 24:31). Bunun bir sonucu
olarak da hiç yoksulluk olmamýþtýr. Bu nedenle
Tora, “Kardeþindeki alacaðýndan feragat etmelisin.
Ne var ki, sizin neslinizde bu emri uygulamaya
gerek olmayacak, çünkü siz Tanrý’ya baðlýsýnýz”
demektedir. “Ancak daha ileride, halk bu standardý koruyamamaya baþlayýnca (bkz. 31:29),
yoksulluk da hayatýn bir parçasý olacak ve
Ülke’nin içinden yoksul eksik olmayacaktýr” (p. 11).
Ýfade bir emir olarak da algýlanabilir: “Aranda
yoksul kalmasýn!” Bu deðerlendirme bir kurala
iþaret eder: “Senin yoksulun baþkalarýnýn yoksuluna göre önceliklidir (Talmud – Baba Metsia
33a). Sen öncelikle kendi ulusun içinde yoksul
kimse kalmamasýný saðlamakla yükümlüsün, zira
kendi ulusuna yönelik yükümlülüðün baþka uluslara yönelik iyilikseverliðine göre önceliklidir. Bu
sadece senin için deðil, tüm uluslar için geçerli.
Her ulus öncelikle kendi mensuplarýný kalkýndýrmakla yükümlüdür.”
“Yoksul” þeklinde çevrilen sözcük Evyon’dur. Bu
sözcük “Ava – Arzulamak” kökünden gelir, zira
yoksul biri hiçbir þeye sahip olmadýðý için, en
basit þeyler için bile arzu duyar (Raþi; Ýbn Ezra).
“Ani – Fakir” de benzer bir sözcüktür [ve “Ana –
Eziyet” ile baðlantýlýdýr], ama Evyon, Ani’den bile
daha düþkün durumdaki bir fakiri tanýmlar
(Mehilta, Miþpatim 23:6; Midraþ – Vayikra Raba
34:6; Raþi; bkz. Þemot 23:6 açk.).
5. Yeter ki – Çeviri serbesttir. Tam çeviriyle “yalnýz”. Yani “Aranda yoksul kalmayacak … [ama
bu,] yalnýz sana bugün emretmekte olduðum bu
emrin tümünü titizlikle yerine getirmek üzere Tanrýn
Aþem’in Sözü’nü iyice dinlersen [olacak]” (Raþi).
Bu emrin tümünü – Bkz. 5:28 açk.
Ýyice dinle – Ýbranice Þamoa Tiþma. Tam
çeviriyle “dinleyiþ dinle”. Bkz. 11:13 açk. Burada
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vermek için uzatýr ve son anda kapatýr. Öyle
yapma” (Sifre 116; Raþi). Tora bu ifadeyle, tsedaka verme kararý alýndýktan sonra bundan
vazgeçmemeyi emretmektedir. Zira bu da
Yahudi’nin yardýmsever doðasýna aykýrýdýr. Elini
yardým için uzatmasý onun için doðaldýr, ama
uzattýðý eli kapatmasý kendi doðasýný inkârdan
ibarettir (bkz. ö.a.).
Yoksul kardeþine – Sadece “yoksula” denmesi
yeterli olurdu; zira pasuðun baþýnda kardeþten
bahsedildiðine göre buradaki “kardeþ” gereksiz
durmaktadýr. Ancak “kardeþ” sözcüðü ayný
zamanda “ayný ailenin / ayný grubun / ayný sýnýfýn
üyesi” anlamýna da gelebilir (Beer Mayim Hayim).
Dolayýsýyla Tora bir mesaj vermektedir: “Eðer
yoksula vermezsen, senin sonun da onunla
‘kardeþ’, yani onun gibi yoksul olmaktýr” (Sifre
116; Raþi).
Ýfade farklý bir mesaj da içerir. Tora bu bölüm
boyunca “yoksul” ve “kardeþ” sözcüklerini bir
arada kullanmaktadýr. Yoksul bir kiþi, arada hiçbir
baðlantý olmasa bile, Yahudi için “kardeþ”tir –
Göklerdeki Babasý’nýn bir çocuðudur (Hirsch).
8. Kesinlikle açmalý – Ýbranice Patoah Tiftah.
Kiþinin maddi olanaklarý doðrultusunda tsedaka
vermesi, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 199 (Sefer Ahinuh).
Önceki pasukta “elini kapatma” dendiðine göre, el
zaten açýlmýþ demektir [sadece açýk bir el kapatýlabilir]. Öyleyse burada tekrar açmaktan
bahsetmeye ne gerek vardýr? Tora bunu bir ikilemeyle yazarak bir noktaya iþaret etmektedir:
“Daha önce vermiþsen bile, gerektiði takdirde
elini tekrar tekrar açmalýsýn” (Sifre 116; Raþi;
Beer Basade). Tora bir kiþinin kendi imkânlarýnýn
ötesinde tsedaka vermesini istemekte deðildir.
Ama bir konuyu vurgulamaktadýr: Verilen miktar
çok olmasa bile, tsedaka düzenli ve sürekli bir
þekilde uygulanan bir mitsva olmalýdýr (Rav
Hayim Vital). Hahamlarýmýz yüz kere birer lira
baðýþlayan kiþinin, bir kerede yüz lira baðýþlayan-

dan daha deðerli olduðunu belirtirler. Bunun bir
sebebi, tsedaka mitsvasýný, az miktarla da olsa yüz
kez yapan bir kiþinin, onu engellemeye çalýþan
Yetser Ara’yý yüz kez maðlup etmiþ olmasýdýr.
Bu ikileme ayný zamanda, kiþinin sadece yakýn
çevresindeki fakirlerin deðil, uzaktakilerin de
refahýndan sorumlu olduðuna iþaret eder. Kendi
þehrinde fakir yoksa bu onu tsedaka mitsvasýndan
muaf kýlmaz, böyle bir durumda baþka þehirlerdeki fakirlere yardým etmelidir. Bu hem bu ifadeden
hem de önceki pasuktaki “ülkende” sözcüðünden
öðrenilmektedir, zira baþka þehre mensup fakir iki
þekilde olabilir: “Ona [1] o kendi þehrinde bulunduðu zaman da, [2] geçici olarak senin þehrine
geldiði zaman da yardým etmelisin” (Hirsch; krþ.
Tur – Yore Dea 256, Bah o.a.).
Baþka otoriteler bu ifadeyi “elin daima açýk
olsun” þeklinde açýklarlar. Kiþi tsedaka vermeye
her an hazýr olmalý, fakir biri kendisine yaklaþtýðýnda, para aramaya uzun süre ayýrýp fakiri
bekleterek onu daha da fazla utandýrmamalýdýr
(Þah; Meam Loez). Buna baðlý bir kural da vardýr.
Tora konusunda fazla bilgili olmayýp EretsYisrael’de çiftçilik yapan bir Yahudi’den alýnan
sebze ya da meyvelere Demay adý verilir. Bu
terim, içinden gerektiði þekilde teruma ve maaserlerin çýkarýlýp çýkarýlmadýðýndan emin olunamayan tarým ürünlerini tanýmlar. Normal þartlarda Demay sýnýfýndaki ürünlerin yenmesi yasaktýr;
þüphe nedeniyle, sadece teruma ve maaserler
[belki de tekrar] ayrýldýktan sonra yenebilir. Ama
fakirler konusunda bir istisna vardýr. Bir fakiri sýrf
þüphe nedeniyle bekletmemek için teruma ve
maaserleri ayýrmak beklenmeden Demay verilebilir ve fakir kiþi bunu hemen yiyebilir (Miþna
– Demay 3:1). Bu kurala pasukta da bir dayanak
vardýr. Burada geçen sözcüklerin – “De Mahsoro
Aþer Yehsar – Gereksinim Duyduðu Eksiðine
Yetecek Kadar” – baþ harfleri Demay sözcüðünü
oluþturur (Meam Loez).
Mutlaka … borç vermelisin – Ýbranice Aavet
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Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu ülkende, þehirlerinden birinde, aranda kardeþlerinden bir yoksul olursa, kalbini katýlaþtýrma ve elini yoksul kardeþine kapatma.
8
Aksine, elini ona kesinlikle açmalý, ona mutlaka gereksinim duyduðu eksiðine yetecek kadar borç vermelisin.
7. Aranda – Ya da tam çeviriyle “sende”; “içinde”.
Ýbranice Beha. Tora yoksul kiþi için “aranda”
sözcüðünü kullanarak, yoksullarý birer yabancý,
hatta Tanrý tarafýndan acý çekmeye mahkûm
edilmiþ kiþiler olarak görme eðilimiyle savaþmaktadýr. Bu, zavallýlara yardým etmeyi, onlarýn Tanrý
tarafýndan lanetlendikleri gerekçesiyle yasaklayan bazý yabancý kültürlerle taban tabana ters
bir yaklaþýmdýr. Tora bu nedenle yoksul kiþinin
“kardeþlerinden biri” olduðunu önemle vurgulamaktadýr (Meam Loez).
Yoksul – Ýbranice Evyon. Önce de belirtildiði
gibi bu fakirliðin bile en düþük seviyesindeki
kiþiyi tanýmlar. Dolayýsýyla tsedakanýn verilmesi
konusunda öncelik daima en çok ihtiyaç sahibi
olanlarýndýr.
œ Tsedakada Öncelik. Pasuk Türkçe cümle
yapýsýna göre çevrildiði için sözcüklerin sýralamasý tersine dönmüþtür. Ýbranice’deki sýralamaya
göre ifadeler þöyle dizilidir: “Olacaðý zaman sende
yoksul, kardeþlerinden biri, þehirlerinden birinde,
ülkende, ki Tanrýn Aþem sana vermektedir…”
Bu söz dizimi tsedaka konusunda öncelik sýrasýný
öðretmektedir. Belirtildiði üzere hayatlarý yoksulluk nedeniyle tehlikeye girmek üzere ya da girmiþ
olanlar herkesten önceliklidir. Ondan sonra
sýralama þöyledir: [1] “Sende” – Tsedaka verme
konusunda öncelik kiþinin kendi ailesi ve yakýnlarýdýr. Ailede paraya ihtiyacý olan kiþileri desteklemek, herkesten önce aile bireylerinin sorumluluðundadýr. [2] “Yoksul” – Önceki açýklamada
belirtildiði üzere her sýnýf içinde en çok ihtiyacý
olan önceliklidir. [3] “Kardeþlerinden biri” – Tora
sadece “kardeþin” diyebilirdi. “Biri” sözcüðü, “özel
konumda olan” imasýný da içerir (bkz. Bereþit
26:10). Dolayýsýyla kardeþler arasýnda, kan baðý
olarak en yakýn olan önceliklidir. Bu durumda
sadece baba tarafýndan olan bir kardeþ, sadece
anne tarafýndan kardeþe göre önceliðe sahiptir
[zira miras kanunlarý açýsýndan (bkz. Bamidbar
27:11 açk.) baba tarafýndan kardeþler daha yakýn
baða sahip kabul edilir]. [4] Tora’nýn dilinde
“kardeþ” geniþ anlamýyla diðer Yahudiler’i de
belirttiði için, aile dýþýnda öncelik özellikle
Yahudiler’e yardým etmektir. Yahudi olmayanlara
yapýlan yardýmlar ise tsedakadan çok “Gemilut

Hasadim – Ýyilikseverlik” mitsvasý kapsamýndadýr
ve iyi iliþkilerle barýþýn tesisi açýsýndan önemlidir.
[5] “Þehirlerinden birinde” – Kendi þehrindeki bir
yoksul, diðer þehirlerdekine göre önceliklidir ve
diðerleri – “ülkende” – ancak daha sonra gelir. [6]
“Ülkende” – Erets-Yisrael’deki yoksul [bulunulan
ülke haricindeki] diðer ülkelerdekine göre önceliklidir (Sifre 116; Raþi). Dolayýsýyla Diaspora’da
yaþayan bir Yahudi için de kendisine en yakýn
olan yoksullar Erets-Yisrael’dekilere göre önceliklidir.
Bu sýralamanýn yanýnda her grupta, Tora öðrenimiyle meþgul olan fakirler, diðer fakirlere göre
önceliklidir. Hayýr kurumlarýna yapýlan baðýþlar
da 4 ve 5. maddenin kapsamýndadýr. Bazý
otoritelere göre, tsedaka için ayrýlmýþ paralar,
evlenmek üzere olup maddi sýkýntý içinde olan bir
gelinin ihtiyaçlarýný karþýlamak, bir çocuðun sünneti onuruna verilecek kutlama yemeði için
gereken harcamalara yardýmcý olmak ya da
baþkalarýna okumalarý için ödünç verme amacýyla Tora konulu kitaplar satýn almak için de kullanýlabilir (Aavat Hesed 19).
Kalbini katýlaþtýrma – “‘Versem mi vermesem
mi’ diye içinde mücadele ettiðin bir zaman olursa, kalbini katýlaþtýrma; bu iç mücadelede Yetser
Ara’yý yen ve ver” (Sifre 116; Raþi). Tora bu
ifadeyle, tsedaka verip vermeme kararý konusunda ikileme girmemeyi emretmektedir. Ýbn Ezra’ya
göre ise “kalp”, tavrý temsil eder: “Kalbini, ona
teselli edici hoþ sözler söylemekten kendini
alýkoyacak þekilde katýlaþtýrma”. Rabenu Behaye
buna ek olarak, Hahamlarýmýz’ýn “Bir fakiri
sözlerle teselli eden kiþi, diðer herkesten daha
büyüktür” þeklindeki öðretisini hatýrlatýr.
Tam çeviriyle “kalbini zorlama”. Kullanýlan
sözcüðün gerektirdiði gibi, Yahudi kalbi, doðasý
gereði yardýmseverliðe meyillidir ve bu eðilimi
sadece çýkarcýlýk gibi soðuk hesaplar bozabilir.
Tora bu hesaplarýn Yahudi’nin yardýmsever
doðasýný ters yönde zorlamasýna izin verilmemesini emretmektedir (Hirsch).
Bir fakirin isteði karþýsýnda kalbi katýlaþtýrma
yasaðý Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo
Taase No. 280 (Sefer Ahinuh).
Elini … kapatma – “Bazýsý vardýr, elini tsedaka
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Talmud, her iki konu için özellikle bu ayný
sözcüðün kullanýlmasýnýn bir amacý olduðunu vurgular: “Tsedaka vermenin gerekli olduðu durumda
bunu görmezden gelen kiþi, puta tapmýþ gibidir”
(Talmud – Ketubot 68a). Þüphesiz bu sadece tek
sözcüðe dayanan bir benzetmeden ibaret deðildir.
Bize yöneltilen her türlü yardým isteði, aslýnda
Tanrý tarafýndan gönderilmiþtir ve bunu görmezden gelmek bir yandan Tanrý’yý inkârdýr, diðer yandan parayý ilahlaþtýrmaktýr (Hirsch). Ayrýca bu
isteði reddeden kiþi, tüm kazancýnýn Tanrý’dan
geldiði gerçeðini reddetmekte, maddi varlýðýnýn
sadece kendisine ait olduðunu, kendisinin
Tanrý’dan baðýmsýz bir güce sahip olduðunu
düþünmektedir (Tseror Amor; Meam Loez).
Düþünce – Ýbranice Davar. Tam olarak “þey” ya
da “söz”.
Kötü gözle bakýp – Tam çeviriyle “gözün kötüleþip”.
Vermezlik etme – Yani “borç vermezlik etme”
(Hirsch). Þemita yýlý yaklaþtýðý zaman borç vermekten
kaçýnma yasaðý Tora’nýn 613 emrine dâhildir.
Mitsvat Lo Taase No. 281 (Sefer Ahinuh).
Yakýnabilir – Tam çeviriyle “Tanrý’ya seninle ilgili
seslenecek”. Fiilin çekiminden, sanki böyle bir
durumda yoksul kiþinin Tanrý’ya seslenip
þikâyette bulunmasý bir emirmiþ gibi bir hava
doðabilir. Ancak daha ileride Tora benzer bir
durum için, tehdit imasý içeren “yakýnmasýn”
(24:15) demektedir – ki tehdit imasýný bir kenara
býrakýrsak, bu kez de þikâyete yer yokmuþ gibi bir
hava doðmaktadýr. Dolayýsýyla bu pasukta bir
emrin söz konusu olmadýðý anlaþýlmaktadýr.
Sadece sýkýntýda olan bir kiþinin doðal olarak
Tanrý’ya þikâyet etme olasýlýðýndan bahsedilmektedir (Sifre 117; Raþi). Elbette bunu yapabilir;
ama bu bir yükümlülük deðildir. Bkz. s.a.
Günah iþlemiþ olursun – Tam çeviriyle “sende
günah olacak”. Bir kiþinin pasukta belirtilen türde

haince bir fikir nedeniyle yardýmda bulunmaktan
kaçýnmasý baþlý baþýna bir günahtýr ve bunun,
mazlumun Tanrý’ya þikâyette bulunup bulunmamasýyla ilgisinin olmadýðý açýktýr (Beer Yitshak).
Ama Tora yine de “Tanrý’ya seninle ilgili þikâyette
bulunabilir” demektedir; çünkü her ne kadar bu
þikâyet olmadan bile günah iþlenmiþse de, þikâyetin olduðu durumda, Tanrý bu günahýn cezasýný
vermekte daha hýzlý davranýr (Sifre 117 ve 279; Raþi).
Buradaki ifade Yahudilik’in tsedakaya bakýþý
konusunda önemli bir noktanýn altýný çizmektedir. Tsedaka, “Tsedek – Adalet” ile ayný kökten
gelir ve insanýn, adaletin bir gereði olarak yerine
getirmesi gereken bir “yükümlülüktür”. Yoksullara
elinden gelen en iyi þekilde yardýmcý olmayan kiþi
“günah iþlemiþ” olur ve Tanrý’nýn Huzuru’nda
aðýr bir suç taþýr. Baþka bir deyiþle, Yahudilik’in
bakýþýyla tsedaka, insanýn ruh haline göre
deðiþkenlik gösteren merhamet duygusunun bir
ifadesi deðil, sabit bir oraný olan Tanrýsal bir
buyruk sýnýfýndadýr. Bunun bir yan etkisi,
tsedakayý alan yoksul kiþinin kendisini aþaðý hissetme olasýlýðýný azaltmasýdýr, zira yardýmý yapan
bunu merhamet nedeniyle deðil, Tanrý’nýn emrini yerine getirmek için yapmaktadýr. Kazancýndan
sabit bir oraný ayýran her Yahudi, kendi baþýna bir
tsedaka fonu oluþturmuþ olur. Bu fon kendisine
ait deðildir ve Tanrý tarafýndan, yardýma ihtiyacý
olanlara daðýtmasý için kendisine emanet
edilmiþtir. Yapacaðý yardýmýn bu sýnýfta olduðunu
bilen bir kiþinin tavrýyla, tsedakayý sýrf merhamet
duygusunu bastýrmak için veren biri arasýndaki
fark son derece büyüktür (Hirsch).
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Dikkatli ol; sakýn kalbinde, “yedinci yýl yaklaþtý; Þemita yýlý” þeklinde haince bir
düþünce olup da yoksul kardeþine kötü gözle bakarak ona vermezlik etme. Tanrý’ya senden
yakýnabilir, günah iþlemiþ olursun.
Taavitenu. Bkz. p. 6 açk. Önceki ifade Patoah
Tiftah, karþýlýksýz bir yardýmý, bir armaðaný belirtmektedir. Buradaki ise borç vermeyi emretmektedir. Dolayýsýyla burada aþamalý bir emir söz
konusudur: “Ona yardýmý bir armaðan olarak
vermelisin. Ama o bunu kabul etmezse, ona borç
verme suretiyle yardýmcý olmalýsýn” (Sifre 116;
krþ. Talmud – Ketubot 67b; Raþi; Mesiah Ýlemim).
Bir görüþe göre, yardýmýn aþamalar halinde yapýlmasý, kullanýlan ikilemeden anlaþýlmaktadýr
(Emek Anetsiv).
Burada, borç vermenin de yoksula destek
olmanýn yollarýndan biri olduðu görülmektedir.
Talmud (Þabat 63a), “Borç veren kiþi, [parayý
armaðan olarak vererek] tsedaka yapandan
büyüktür” demektedir. Çünkü kredi, bir yandan
destek olunan kiþinin geçimini saðlamak için
çalýþmaya devam etmesini, bir yandan da onun
kendisini aþaðý hissetmemesini saðlar. Ayný yerde
Hahamlarýmýz “ve cebe koyan hepsinden büyüktür” diye eklerler. Baþka bir deyiþle, maddi durumu iyi olan bir kiþi sýkýntýdaki birine geçiminde
yardýmcý olmak istiyorsa, en iyi yol onun iþine
ortak olmak üzere para yatýrmaktýr. Zira bu þekilde, destek olduðu kiþiye tam bir eþitlik hissi
vermiþ olur ve ayný zamanda kendi geçimini
saðlamak üzere çalýþmasýna yardýmcý olur (Hirsch).
Ýfadenin anlamý “borcuna karþýlýk ondan teminat
alacaksýn” þeklinde de olabilir. Tora, borç karþýlýðý
teminat olarak alýnan bir eþyanýn, kullanýldýðý
süre için geri verilmesini þart koþmaktadýr (bkz.
24:10-13). Bu, alacaklý için bir külfet oluþturabilir ve bu nedenle alacaklý “teminat olarak
aldýðým þeyi sürekli geri vermektense, böyle bir
teminatý gerektirmeyecek kadar düþük bir borç
vereyim” diye düþünebilir. Tora böyle düþünmemeyi emretmektedir: “Gerekirse teminat
olarak rehin eþya al, ama ihtiyacý olan borcu
ondan esirgeme” (Daat Mikra).
Eksiðine yetecek kadar – “Eksiðini tamamlamakla yükümlüsün; ama onu zengin etme
yükümlülüðün yok” (Sifre 116; Talmud – Ketubot
67b; Raþi). Pasuktaki “gereksinim duyduðu” ifadesi gereksiz durmaktadýr. Sadece “eksiðine yetecek

kadar borç vermelisin” demek yeterli olurdu.
Ancak bu ek bir kuralý öðretir: Sözü edilen “eksiklik” her kiþinin konumuna ve diðer özelliklerine
göre “gereksinim duyduðu” þeyler üzerinden hesaplanýr (Beer Yitshak). Örneðin bir kiþi, fakir duruma düþmeden önce zengin bir yaþam sürüyor
idiyse, tsedakaya ayrýlmýþ olan para, alýþmýþ
olduðu þekilde ona araba ve hizmetkârlar saðlama amacýyla bile kullanýlmalýdýr (Sifre 116;
Talmud – Ketubot 67b; Raþi). Ancak fakir kiþi
daha önce de zengin biri deðil idiyse onu zengin
etme ya da lüksler saðlama yükümlülüðü yoktur.
“Gereksinim duyduðu” þeklinde çevirdiðimiz
ifadenin tam karþýlýðý “ona eksik olan” þeklindedir.
Amaç sadece araba ve hizmetkârlarla ilgili kuralý
öðretmek olsaydý, sadece “eksik olan” denmesi de
yeterli olurdu. “Ona” sözcüðü fazladýr ve ek bir
kuralý öðretmektedir (Beer Mayim Hayim): Tanrý,
ilk insan Adam hakkýnda þöyle demiþti: “Adamýn
yalnýz olmasý iyi deðil. Ona, kendisine uygun bir
yardýmcý yapayým” (Bereþit 2:18). Hahamlarýmýz,
pasuðumuzdaki “ona” sözcüðünün, o pasukta
söylenenlere gönderme yaptýðýný öðretirler.
Dolayýsýyla Tora fakir bir kiþinin ihtiyaçlarýný
karþýlama emrine, bu kiþi bekârsa ona bir eþ
bulma görevinin de dâhil olduðunu ima etmektedir (Sifre 116; Talmud – Ketubot 67b; Raþi).
Hahamlarýmýz, bir yetimi evlendirip evinin temel
ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý konusundaki gerekliliði de buradan öðrenirler. “Ona” – bir kýz bularak
evlendir (önceki paragraftaki gibi), “gereksinim
duyduðu” – evini mobilyayla döþe, “eksiðine yetecek kadar” – ona barýnacaðý bir ev ayarla (Talmud
– Ketubot 67b).
9. Dikkatli ol – Bu, borç vermekten kaçýnanlara
yönelik bir uyarýdýr. Böyle kiþiler, bu pasukta
yazan emri ihlal etmiþ olurlar (Talmud – Gitin 36a).
“Yedinci yýl yaklaþtý, Þemita yýlý” – Yani “feragat
yýlý ve ben alacaðýmdan feragat etmek zorunda
kalacaðým” (Daat Mikra).
Haince – Krþ. Raþbam. Ya da “sorumsuzca” (The
Living Torah). Ýbranice Beliyaal. Bu sözcük daha
önce insanlarý putperestliðe kýþkýrtan kiþileri
tanýmlamak için kullanýlmýþtý (bkz. 13:14 açk.).
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turmuþtur: Dünya bir tekerlek gibidir. [Bir gün
yukarýda olan, ertesi gün aþaðýya inebilir. Pasukta
söylendiði gibi: “Zira Tanrý’dýr Yargýç; þunu alçaltýr,
bunu yükseltir” (Teilim 75:8). Bu nedenle yoksula
yardýmý esirgememeye dikkat et.] Rabi Elazar
Akapar da þöyle der: Ýnsan daima fakirliðe karþý
Tanrý’dan merhamet dilemelidir. Zira bu, kendisine gelmezse, çocuðuna gelebilir, ona da
gelmezse torununa gelebilir. [Dolayýsýyla kiþi
merhamet dilerken gelecek nesillerini de duasýna
katmalýdýr.] (Talmud – Þabat 151b; Maarþa o.a.).
11. Ülke’nin içinden – Alternatif olarak
“dünyadan”. Yani “her ne kadar Erets-Yisrael’de
Tora’ya baðlý bir þekilde yaþadýðýnýz sürece aranýzda hiç yoksul olmayacaðý kesinse de, bu olmadýðý
zaman Erets-Yisrael’de ya da sürgüne gittiðiniz
baþka bir yerde yoksul birileri eksik olmayacaktýr”
(krþ. Ramban).
Eksik olmayacaktýr –Tam olarak “yoksul[un
mevcudiyeti] sona ermeyecektir”. Yani “hep yoksul
birileri olacaktýr” (bkz. p. 4 açk.).
Bu yüzden þöyle emrediyorum – Burada da
fazladan kullanýlmýþ bir sözcük vardýr. Tora
sadece “bu yüzden emrediyorum” demekle
yetinebilirdi. “Þöyle” þeklinde çevirdiðimiz ve tam
anlamý “söyleyerek” ya da “söylemek için” þeklinde
olan Lemor sözcüðü ek bir ima içerir: “Bunun bir
emir olduðu doðru; ama önceki pasukta belirttiðim üzere bu senin yararýnadýr, çünkü Tanrý seni
bu yaptýðýn sayesinde mübarek kýlacaktýr. Sana
emri iþte bu yüzden, bunun senin iyiliðine
olduðunu söyleyerek veriyorum. Dolayýsýyla bunu
hem bir emir hem de iyi bir tavsiye olarak gör”
(Sifre 118; Raþi; Mizrahi; Beer Yitshak).
Kardeþine, fakirine ve yoksuluna – Bu kýsým
ihtiyaç sahiplerine yardýmdan bahsettiðine göre
buradaki “kardeþine” sözcüðü de, maddi sýkýntýsý
olmayan bir kardeþi deðil, “fakir veya yoksul”
durumdaki kardeþi kastetmektedir (Raþi). Bir
görüþe göre ifade “fakir kardeþine ve Ülken’deki
yoksuluna” þeklinde anlaþýlabilir (Daat Mikra).

œ Sonuç. Yisrael’in Torasý ile yönetilen bir
ülkede yardýma ihtiyacý olan her fakire yardým ve
destek garanti altýndadýr ve tsedaka alan kiþi bu
nedenle aþaðýlanmaz. Daha da iyisi, Yisrael’in
Torasý, geçimi için çalýþýp para kazanmasý
mümkün olmayan, ama sýrf sahte bir onur
nedeniyle hem kendi hayatýný hem de aile fertlerinin hayatlarýný kýsaltma pahasýna hakký olan
bu tsedakayý almak istemeyen kiþinin Tanrý katýnda hesap vereceðini kaydeder: “Almasý gereken
ve almayan kiþi kan dökmüþ gibidir” (Talmud
Yeruþalmi – Pea sonu). Ancak bununla birlikte,
Yisrael’in Torasý insanýn baðýmsýzlýðýnýn korunmasýna büyük deðer verir ve insana yakýþan,
insanlarýn yardýmlarýna muhtaç olmaktansa
sadece en hayati ihtiyaçlarýna yoðunlaþýp, kalpsiz
insanlarýn “aþaðýlýk” gördükleri iþleri bile kabul
etmektir. Yapaný dürüstlük ve baðýmsýzlýkla
geçindirmeye yeten bir iþ, Yisrael toplumunda
daima kabul görmüþtür. Iþýklarý günümüze kadar
ulaþan ve aralarýnda Ýllel, Rabi Yeoþua, Rabi
Hananya, Rav Oþaya, Rav Þeþet ve Rav Una’nýn
da sayýldýðý Tora büyükleri, son derece sýnýrlý
koþullar altýnda yaþamýþlar, geçimlerini odunculuk, kunduracýlýk, hamallýk, su taþýyýcýlýðý gibi
iþlerden saðlamýþlar ve bu tavýrlarýyla önemli bir
kuralý öðretmiþlerdir: “Gerekirse Þabat’ýný, [lüks
sýnýfýndaki yiyecekler yemeksizin] normal gün
gibi geçir; yeter ki baþkalarýna muhtaç olma”
(Talmud – Pesahim 112a). “Gerekirse Pazar
yerinde hayvan derisi yüz ve ‘Ben Koenim,
Hahamým vs.yim ve bu bana yakýþmaz’ deme”
(a.k. 113a) (Hirsch).
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[Bu yüzden] Ona mutlaka ver ve ona verirken kendini kötü hissetme; zira Tanrýn
Aþem seni bu konu sayesinde, tüm iþlerinde ve tüm giriþimlerinde mübarek kýlacaktýr.
11
Zira Ülke’nin içinden yoksul eksik olmayacaktýr. Sana bu yüzden þöyle emrediyorum:
Ülken’de kardeþine, fakirine ve yoksuluna elini mutlaka açmalýsýn.
10. Ona – Pasuk sadece “mutlaka ver” deseydi
de, kimden bahsedildiði açýk olurdu. Ama Tora
“ona” sözcüðünü vurgulamaktadýr: “Ona özel
olarak ver. Bunu baþkasý görmesin. Yardýmda
bulunduðun kiþinin utanmasýna yol açma” (Sifre
117; Raþi; Miþmeret Akodeþ). Yeruþalayim’de baðýþ
yapmak isteyenlerin gizlice para koyabildikleri ve
fakirlerin de kimse görmeden buradan para alabileceði bir yer vardý (Miþna – Þekalim 5:6).

Zaten Tanrý’ya ait olan bir þeyi veriyorsun. Bu
nedenle Tanrý da seni mübarek kýlacaktýr.”
Ayrýca “Verdiðin zaman bunu asýk suratla ve
kabalýkla yapma; göstereceðin güleryüz yapacaðýn
maddi yardýmdan bile daha deðerli olabilir” (krþ.
Rabenu Behaye). Hahamlarýmýz’ýn belirttikleri
üzere, “Yoksula tek kuruþ veren, altý berahayla ve
onu sözlerle teselli eden on bir berahayla
mübarek kýlýnýr” (Talmud – Baba Batra 9b).

Rambam, tsedakanýn sekiz düzeyini þöyle sýralar:
[1] Ýhtiyaç sahibine, kendi ayaklarý üzerinde
durabilmesine yardýmcý olmak için [faizsiz] borç,
kredi vermek. Bu en üst düzeydir. [2] Veren kime
verdiðini, alan da kimden aldýðýný bilmiyorsa.
Bunun örneði, hayýr kurumlarý, tsedaka toplama
görevlileri vs.ye verilen tsedakalardýr. [3] Veren
kime verdiðini biliyor, ama alan kimden aldýðýný
bilmiyorsa. [4] Alan kimden aldýðýný biliyor, ama
veren kime verdiðini bilmiyorsa. [5] Ýhtiyaç sahibi
herhangi bir istekte bulunmadan önce, onun
ihtiyaçlarýnýn tümünü ona kendiliðinden vermek. [6] Bunlarý ihtiyaç sahibi istedikten sonra
kendisine vermek. [7] Ýhtiyaç sahibine ihtiyacýndan azýný vermek, ama bunu güler yüzle yapmak.
[8] En düþük düzey: Ýhtiyaç sahibine ihtiyacýndan azýný vermek ve bunu asýk suratla yapmak.
Mutlaka ver – Ýbranice Naton Titen. Bu bir
ikilemedir: “Bir kere vermiþ olmakla yetinme.
Ýhtiyacý sürdüðü sürece onu desteklemekle
yükümlüsün (Rabenu Behaye). Gerekirse yüz
kere ver (Sifre 117; Raþi).” Ya da “Ona verirsen,
Tanrý da sana verecek (Ýbn Ezra) ve sen daha da
çok verebileceksin (Rabenu Behaye)”. Bu
ikileme bir kuralý daha öðretir. Sadece bir kez
“ver” denseydi, bu büyük miktardaki bir yardýmý
ifade edebilirdi. Ama Tora bu ikilemeyi kullanarak tsedaka mitsvasýnýn sadece maddi imkânlarý yüksek olan kiþileri deðil, herkesi baðladýðýna
iþaret etmektedir – tsedaka ile geçinen fakir biri
bile bunun bir miktarýný tsedaka olarak vermelidir! Az miktarda bir yardým da tsedaka sýnýfýndadýr. Tsedaka konusunda bazýsý az bazýsý çok
verir; yeter ki maddi gücü ile orantýlý olsun.

Bu konu sayesinde – Baðlam içinde çeviri yaklaþýk olarak bu þekildedir. Ancak “konu” þeklinde
yapýlan sözcük, Davar, genel olarak “söz”
anlamýndadýr. Tora sadece “bu sayede” diyebilirken, “söz” anlamýndaki bu sözcüðü de ekleyerek bir noktaya iþaret etmeyi amaçlamýþtýr
(Mizrahi; Sifte Hahamim): Ýnsanlara yardýmda
bulunurken “sözler” de çok önemlidir. Bir kiþi
yardýmda bulunacaðýný sözle vaat edip, sonra bu
vaadini yerine getirdiði zaman hem yaptýðý
yardým için hem de aðzýndan çýkardýðý vaat sözü
için ödülü hak eder. Ayrýca vaadi sýrasýnda, vereceðini samimi bir niyetle söylemiþse ama geçerli
bir sebepten dolayý bu yardýmý yapamamýþsa,
sadece dile getirdiði o niyeti nedeniyle, sanki vermiþ gibi ödülü hak eder [Yine de bu sadece vaadini bir neder olarak söylememiþse geçerlidir.
Ama eðer neder yapmýþsa, yerine getirmemekten
sorumludur. Bu nedenle, daha önce de belirtildiði
gibi, herhangi bir vaatte, özellikle de bir tsedaka
vaadinde, bulunulacaðý zaman, öncelikle “Beli
Neder – Neder Sayýlmasýn” demek gerekir]. Veya
kendisi veremiyorsa ama vermeleri için
baþkalarýný sözle teþvik ediyorsa, bu da ödüle
layýktýr. Hatta bir fakir yardým istediði zaman,
eðer ona o sýrada bir þey veremiyorsa ama ona
bunu tatlý dil ve güler yüzle açýklayýp
cesaretlendirici sözler söylerse, bu da tsedaka
mitsvasýnýn bir düzeyidir (Tosefta – Pea 4:17,
Minhat Bikurim o.a.; Sifre 117; Raþi). Þüphesiz
sözle teselli, sadece verecek paranýn gerçekten
mevcut olmadýðý durumlarda deðerlidir. Yoksa
sadece sözler söylemek, para vermekten kaçýnmak için bir bahane deðildir (Talmud – Bava
Batra 9b; Meam Loez).

Kendini kötü hissetme – Tam çeviriyle “kalbinde
kötü olmasýn”. “Ona bu yardýmý yapmak zoruna
gitmesin. Çünkü bu verdiðin zaten sana ait deðil.

“Sayesinde” anlamýndaki Biglal sözcüðü “Galgal
– Tekerlek” ile akrabadýr. Rabi Yiþmael’in yeþivasýnda bu akrabalýk, þu öðretiye dayanak oluþ-
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býrakýldýðý zaman boþ gönderilmemesi kuralýnýn
sadece yedinci yýlda salýverilen köleler için geçerli olduðu sonucuna varýrdýk. Ancak Yahudi bir
erkek köle ya da hizmetçi kýz baþka þekillerde de
serbest kalabilir. Örneðin erkek köle altý çalýþma
yýlý dolmadan önce Yovel senesi gelirse veya efendisi ölürse, kýz hizmetçi de [bu ikisine ek olarak]
ergenlik belirtileri gösterirse otomatik olarak
serbest kalýr. Tora iþte bu durumlarda da kölenin
eli boþ gönderilmemesi gerektiðini söylemek için
“[sadece altý yýl dolduðu için deðil, hangi sebeple
olursa olsun] yanýndan özgürlüðe salýverdiðinde”
demektedir (Talmud – Kiduþin 16b). Buna karþýlýk
bir köle kaçarsa ya da geriye kalan hizmet
süresinin parasal karþýlýðýný ödeyerek serbest kalýrsa
ona armaðan verme zorunluluðu yoktur, zira pasuk
“yanýndan salýverdiðinde” demektedir; oysa kaçan
ya da parasýný ödeyen köle özgürlüðünde aktif bir
rol aldýðý için “salýverilmiþ” sýnýfýnda deðildir (a.y.).
Boþ elle gönderme – Mitsvat Lo Taase No. 282
(Sefer Ahinuh).
14. Onu – Bu sözcük olmasa da Yahudi kölelerden
bahsedildiði anlaþýlýrdý. Ancak “onu” denmesi,
buradaki kuralýn özellikle bu konuda sözü geçen
türdeki Yahudi köle için geçerli olduðunu vurgulamaktadýr. “Onu” – ve bir baþkasýný deðil. Bu
armaðan özellikle Bet-Din tarafýndan satýlmýþ
türdeki Yahudi köleye verilmelidir; ama kendi kendisini satmýþ olan bir köleye verilmez. Bu sözcüðün
ima ettiði sýnýrlama baþka kanunlara da temel teþkil eder (bkz. a.y.). Örneðin normal þartlarda
Reuven’in Þimon’a, Þimon’un da Levi’ye borcu
varsa, Levi bu borcunu doðrudan Reuven’den tahsil edebilir. Ancak burada durum böyle deðildir ve
kölenin birilerine borcu varsa bile, söz konusu
armaðanlar onun alacaklýsýna deðil, doðrudan
kölenin þahsýna verilir (Talmud – Kiduþin 15a).
Buna karþýlýk, söz konusu sýnýrlamanýn geçerli
olmadýðý bir durum da vardýr. Bu armaðan verilmeden önce köle ölürse, armaðan onun varislerine
verilir, zira Tora bu köleyi ücretli bir iþçi ile eþ tutmuþtur (bkz. p. 18) ve ücretli bir iþçi, ücretini
almadan önce ölürse hak ettiði armaðan varislerine
verilir. Dolayýsýyla ayný durum Yahudi köle için de
geçerlidir (a.y.).

Harman yerinden ve pres teknesinden – Tahýl,
þarap ve zeytinyaðý. Bkz. Bamidbar 18:27 açk.
Pasuk “davarýndan, harman yerinden ve pres teknenden” dese de, armaðanlarýn sadece bunlardan
ibaret olduðu söylenemez, zira pasuk bunun
yanýnda “Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýldýðý þekilde ver ona” demektedir – baþka bir deyiþle, bir
kiþi armaðaný, Tanrý’nýn kendisine bahþettiði her
þeyden verebilir. Bu üç maddenin sayýlmasýnýn
amacý, verilecek armaðanýn temel niteliðine gönderme yapmaktýr. Bunlar, “doðal olarak çoðalma”
özelliðine sahip olmalarý açýsýndan beraha
[“mübarek kýlýnma”] kategorisindedir [zira hem
davar hem de bitkiler ürer]. Dolayýsýyla armaðan
da bu özelliðe sahip olan þeylerden verilebilir. Bu,
verimsiz þeyleri kuralýn dýþýnda býrakmaktadýr.
Örneðin doðal olarak çoðalmasý mümkün
olmayan bir katýr bu armaðana dâhil olarak verilemez. Benzer þekilde armaðan para þeklinde
verilemez, çünkü her ne kadar para yatýrýmla
çoðalabilirse de durduðu yerde çoðalma niteliði
yoktur. Talmud bu armaðana nelerin dâhil olacaðýný sabit miktarlar vererek türetmektedir.
Armaðan toplamda en az 30 þekel deðerinde
olmalýdýr (Talmud – Kiduþin 17a) (Raþi).
[Hediyelerle] Cömertçe donat – Ýbranice Aanek
Taanik. Buradaki Anak kökü “kolye” ya da “kolye
takar gibi boyna asmak” anlamlarýna gelebilir (bkz.
Þir Aþirim 4:9; Ýbn Canah, Sefer Aþoraþim).
Dolayýsýyla burada, serbest kalan bir köleye, týpký
ziynet eþyasý gibi görünür halde olan hediyeler vermek gerektiði söylenmektedir. Diðer bir açýklamaya göre ise sözcük boyna asýlan bir yük gibi
deðerlendirilebilir ve bu durumda, verilecek
armaðanýn yüklü ve cömert olmasý gerektiðine
iþaret edilmektedir (Raþi). Bu sözcük, devler için
kullanýlan Anak ile de baðlantýlýdýr (bkz.
Bamidbar 13:22 açk.): “Küçük hediyelerle yetinme; büyük armaðanlar ver ona” (Rabenu Behaye).
Böylece verilecek hediyeler, dýþarýdan bakan
birinin kolayca fark edeceði türde olmalýdýr. Bu
hem efendinin hem de kölenin gelecekteki
itibarýný koruma amacýný taþýr. Eðer köle serbest
kaldýktan bir süre sonra zenginleþirse, insanlar
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15:12-14

[52. Yahudi Köle]
12

Ýbrani bir kardeþin ya da Ýbrani bir kýz sana satýldýðý takdirde, senin için altý yýl çalýþacaktýr ve yedinci yýlda onu yanýndan özgürlüðe salývermelisin.
13
Yanýndan özgürlüðe salýverdiðinde de onu boþ elle gönderme.
14
Onu davarýndan, harman yerinden ve pres teknesinden [hediyelerle] cömertçe
donat; Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýldýðý ölçüde ver ona.
12-15. Görev Süresi Dolan Köleler. Önceki
konuyla alakalý olarak, Tora burada bu kez baþka
türde bir feragatten bahsetmektedir. Yahudi bir
köle altý yýllýk çalýþma süresini doldurduðu zaman
otomatik olarak serbest kalýr (Ramban). Efendi
bundan sonra onun üzerinde hak iddia edemez;
üstelik onu boþ elle göndermesi yasaktýr ve bu
ayný zamanda önceki konu olan tsedakanýn bir
baþka þeklidir (Hirsch).
12. Ýbrani bir kardeþin – Bir Yahudi iki þekilde
köle olabilir: Ya hýrsýzlýk yapmýþtýr ve bunun
bedelini ödeyemiyordur ve bu durumda Bet-Din
hýrsýzlýk bedelinin ödenmesi için onu köle olarak
satar, ya da bir kiþi büyük maddi sýkýntý içindedir
ve kendisini birine köle olarak satar. Ýki Yahudi
köle kategorisini baðlayan kanunlar arasýnda bazý
farklar vardýr.
Burada iþlenen, hýrsýzlýðý nedeniyle Bet-Din’in
sattýðý türdeki bir köledir (Raþbam; bkz. Satýldýðý
takdirde k.b.). Böyle bir köle sadece altý yýl için
satýlýr ve köleliðe devam etmek istediðini
bildirirse kulaðý delinir (bkz. p. 17 ve Þemot
21:6). Diðeri ise kendisini daha uzun süreler için
de satabilir ve kulaðý delinmez. Yabancý bir cariye
eþ olarak sadece Bet-Din’in sattýðý türdeki Yahudi
köleye verilir (Þemot 21:4); diðerine verilmez.
Bet-Din’in sattýðý köleye ayrýldýðýnda armaðanlar
verme yükümlülüðü vardýr (bkz. p. 14 açk.),
diðerine verme yükümlülüðü yoktur (Yad –
Avadim 3:12). Diðer kanunlar açýsýndan iki tür
Yahudi köle eþittir. Ayrýca bkz. Vayikra 25:39 açk.
Ýbrani bir kýz – Maddi durumu son derece kötü
olup kýzýna bakacak durumu olmayan bir baba
tarafýndan hizmetçi olarak satýlmýþ, 12 yaþýndan
küçük kýz (Raþbam; bkz. Þemot 21:7-11). Yahudi
bir kadýn hýrsýzlýk yapsa bile köle olarak satýlmaz
(bkz. Satýldýðý takdirde k.b.). Ayrýca kendisini de
köle olarak satamaz, kendisi de ne Yahudi ne de
Yahudi olmayan bir köle satýn alabilir (Yad –
Avadim 1:2).
Sana – Buradaki “sana” sözcüðü Bet-Din’in,
Yahudi bir köleyi sadece bir Yahudi’ye satmaya
yetkili olduðunu öðretir (Sifre). Ama kendi kendisini satan kiþi isterse bir putpereste bile satabilir.

Satýldýðý takdirde – Vayikra 25:39’da maddi
sýkýntý nedeniyle kendisini satan köleden
bahsedilmiþti. Pasuðumuzda maddi sýkýntýdan söz
edilmediðine göre Bet-Din’in sattýðý bir köleden
bahsedilmektedir (Talmud – Kiduþin 14b) [Bu
sadece Yahudi erkek köle için geçerlidir. Yahudi
bir kýz ise sadece babasý tarafýndan ve sadece
belirli þartlar altýnda satýlabilir. Yani bir kadýn
hýrsýzlýk yapmýþsa bile Bet-Din tarafýndan satýlamaz,
zira Þemot 22:2’de bunun sadece erkekleri ilgilendiren bir kural olduðu ima edilmiþtir (bkz. o.a.)].
Bet-Din tarafýndan satýlan Yahudi köle ile ilgili
kurallar Þemot 21:2-6’da zaten verildiðine göre
(bkz. Þemot 21:2 açk.) buradaki tekrara ne gerek
vardýr? Amaç iki yeni kuralý öðretmektir: [1]
Burada Yahudi erkek ve kýz kölelerden bir arada
bahsedilerek, Yahudi kýz hizmetçiyle ilgili kurallarýn Yahudi erkek köleyle ortak yönleri olduðuna dikkat çekilmektedir. Örneðin, Yahudi erkek
köle, altý çalýþma yýlýný doldurduðu zaman
otomatik olarak serbest kalýr. Buradaki eþlemeden, ayný kuralýn Yahudi kýz hizmetçi için de
geçerli olduðu öðrenilmektedir. Böyle bir kýz,
ergenlik belirtileri gösterdiði otomatik olarak
serbest kalmasýna raðmen (bkz. Þemot 21:11
açk.), eðer bu belirtiler çýkmadan önce altý çalýþma yýlý dolarsa bu belirtileri beklemesine gerek
yoktur ve serbesttir (Sifre 118). [2] Burada, çalýþma süresi dolan bir kölenin boþ elle gönderilmemesi ve hediyelerle donatýlmasý gerektiði
emri eklenmektedir (p. 14; Raþi).
Yedinci yýlda – Yýlýn baþýnda (Targum Yonatan;
Daat Mikra).
Özgürlüðe salývermelisin – Bkz. Þemot 21:2.
“Artýk sana karþý hiçbir yükümlülüðü olmayacaktýr, tamamen özgürdür” (a.k.).
13. Yanýndan özgürlüðe salýverdiðinde – Önceki pasukta “yanýndan özgürlüðe salývermelisin”
dendiðine göre burada sadece “o zaman” gibi
daha kýsa bir baðlantý ifadesi yeterli olurdu.
Tora’nýn buna raðmen “yanýndan özgürlüðe
salýverdiðinde” ifadesini gereksiz görünen bir þekilde tekrarlamasý ek bir kuralý öðretir. Eðer Tora
bunun yerine sadece “o zaman” ya da benzeri bir
ifade kullansaydý, burada verilen, kölenin serbest
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[Ayrýlýrken armaðan verme konusunda] –
Pasukta “cariyene de aynýsýný yapmalýsýn” sözlerinden önce, bir kölenin, özgürlüðünü istememesi durumunda kulaðýnýn delinmesi ve Yovel
yýlýna kadar köleliðe devam etmesinden bahsedilmiþtir.
Dolayýsýyla ilk bakýþta sanki “cariyene de aynýsýný
yapmalýsýn” sözleri bu kulak delme ve Yovel’e
kadar köle kalma konusundaymýþ gibi görünmektedir – ancak bu doðru deðildir. Zira bu iþlem
sadece erkek Yahudi kölelere yapýlabilir. Bu,
Miþpatim peraþasýndaki þu kýsýmdan anlaþýlmaktadýr: “Eðer köle ‘Efendimi, eþimi ve çocuklarýmý
seviyorum; serbest kalmak istemiyorum’ derse, efendisi onu mahkemeye getirmelidir. Onu kapýnýn ya da
pervazýn yanýna getirerek, efendisi onun kulaðýný
bizle delecektir. [Köle bunun ardýndan efendisine]
Zamanýn sonuna dek hizmet edecektir” (Þemot
21:5-6). O kýsýmda bir köleden bahsedildiði bellidir. Dolayýsýyla “serbest kalmak istemiyorum”
diyenin “köle” olduðunu söylemeye gerek yoktur.
Ancak Tora bu sözcüðü, iþte bahsedilen kanunu
öðretmek için vurgulamýþtýr: Tüm bu prosedür,
sadece köle [Eved = “erkek köle”] için yapýlýr.
Ama kýz hizmetçi ebedi köle olarak kalmayý
isteyemez ve kulaðý da delinmez. Ayrýca kýz bir
hizmetçi “eþimi ve çocuklarýmý seviyorum” diyecek
durumda deðildir, zira efendisi onu Yahudi olmayan bir köleyle evlendiremez [yani eþi ve çocuklarýnýn olmasý söz konusu deðildir]; efendi onunla ya kendisi evlenir ya da onu oðluyla evlendirir;
aksi takdirde onu serbest býrakmalýdýr (Þemot
21:11 açk.). Dolayýsýyla Tora “cariyene de aynýsýný
yapmalýsýn” derken, bir önceki kuraldan, yani serbest
kaldýðý zaman köleye armaðan verme kuralýndan
bahsetmektedir (Sifre 122; Raþi; Ýbn Ezra).
18. [Ona armaðan vermek] – Efendinin gözünde
zor olabilecek þey kölesini göndermek deðildir,
zira görev süresi dolduðunda onu göndermesi

zaten kanunun bir gereðidir. Ne de olsa köleyi
satýn aldýðýnda sadece altý yýllýk çalýþma ücreti
ödemiþtir ve daha fazlasýný beklemek gasp olacaktýr. Dolayýsýyla kastedilen anlam “ona
armaðan vermek gözünde zor olmasýn” þeklindedir (Raþbam; Rabenu Behaye; Hirsch).
Gözünde zor olmasýn – “‘Köleyi satýn almak için
altý yýllýk çalýþma ücretini ödedim; bir de sürülerimden ve ürünlerimden armaðan mý vereyim?’ diye
cimrice bir düþünceye kapýlma; zira Tanrýn Aþem,
yaptýðýn her þeyde seni mübarek kýlacaktýr” (Raþbam).
Altý yýl boyunca – Tora daha önce Yahudi bir
kölenin altý yýl çalýþýp yedinci yýlda serbest kalacaðýný belirtmiþti (Þemot 21:2). Burada kölenin
“altý yýl boyunca” çalýþtýðý söylendiðine göre,
serbest kalmasýnýn yedinci yýlýn hemen baþýnda
gerçekleþtiði öðrenilmektedir (Ýbn Ezra).
Ücretli bir iþçinin çalýþmasýnýn iki katý –
Yeþayau 16:14’te ücretli bir iþçinin normal þartlarda üç yýllýk bir süre için sözleþme yaptýðýný
görüyoruz (ayrýca bkz. Þulhan Aruh – Hoþen
Miþpat 333:3). Dolayýsýyla altý yýl çalýþan bir köle,
bunun iki katý süre çalýþmýþtýr (Ýbn Ezra; Daat
Zekenim). “Çalýþma” þeklinde çevirdiðimiz Sahar
sözcüðü, temel olarak “ücret” anlamýna gelir.
Dolayýsýyla bir baþka alternatif de “senin için
ücretli bir iþçinin ücretinin iki katý[ný hak edecek
kadar] çalýþmýþ olacaktýr”. Zira “ücretli iþçiye ayný
süre için para verseydin bunun iki katýný ödemen
gerekecekti” (Daat Mikra; krþ. Targum Onkelos).
Ayrýca Hahamlarýmýz buradaki ifadeden, Yahudi
bir kölenin hem gündüz hem de gece çalýþmakla
yükümlü olduðunu öðrenirler (Sifre 123). “Ýki
kat” çalýþmadan kastedilen budur. Ancak gece
yaptýðý, çok belirli bir iþtir: Eðer efendisi ona
Yahudi olmayan bir cariyeyi eþ olarak verirse,
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Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in seni oradan özgür kýldýðýný
hatýrla. Sana bugün bu sözü bu yüzden emrediyorum.
16
Ola ki, eðer [köle], seni ve ev halkýný sevdiði, seninle mutlu olduðu için sana
“yanýndan ayrýlmak istemiyorum” derse,
17
bir biz alýp kapýya [ulaþacak þekilde] kulaðýna geçir. [Bundan sonra] Senin uzun süreli
kölen olacaktýr. [Ayrýlýrken armaðan verme konusunda, Ýbrani] Cariyene de aynýsýný yapmalýsýn.
18
[Köleni] Yanýndan özgürlüðe yolladýðýnda [ona armaðan vermek] gözünde zor olmasýn;
çünkü [kölen] altý yýl [boyunca] senin için ücretli bir iþçinin çalýþmasýnýn iki katý çalýþmýþ
olacaktýr. Tanrýn Aþem, yaptýðýn her þeyde seni mübarek kýlacaktýr.
onu efendisinden çalmýþ olmakla suçlamayacak,
bu serveti efendisinden aldýðý cömert hediyeye
baðlayacaklardýr. Ve eðer köle tekrar fakirleþirse,
efendinin onu sömürdüðü þüphesi olmayacaktýr
(Meam Loez).
Serbest býrakýlan bir Yahudi köleye armaðanlar
vermek, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 200 (Sefer Ahinuh).
Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýldýðý ölçüde – Bu
ifade “eðer köleden bereket gördüysen ver,
görmediysen verme” þeklinde anlaþýlabilirdi. Ancak
pasukta kullanýlan ikileme, Aanik Taanik, bu
armaðanýn her durumda verilmesi gerektiðini öðretir. Dolayýsýyla buradaki ifade farklý þekilde anlaþýlmalýdýr: “Kölene her durumda gereken hediyeyi
vermelisin. Ve eðer Tanrý sana bu köle vesilesiyle ek
bir bereket bahþetmiþse, bu bereket ölçüsünde
daha da fazlasýný ver” (Talmud – Kiduþin 17b).
15. Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu – Zayýf
konumdaki insanlara yardýmý ve onlarýn kollanmasýný emreden birçok yerde Mýsýr’daki kölelik
hatýrlatýlýr (ör. 24:18 ve 24:22) ve Yahudi’ye bu
kiþilerin zor durumunu en iyi kendisinin anlayabileceði, dolayýsýyla emri þevkle yerine getirmesi
gerektiði vurgulanýr (Daat Mikra).
Seni oradan özgür kýldýðýný hatýrla – “Tanrý seni
oradan özgür kýldýðý zaman, seni boþ elle çýkarmadý; hatta basit armaðanlarla yetinmedi, bol ve
cömertçe seni iyice yükledi. Hem Mýsýr’dan çýktýðýnda (bkz. Þemot 3:21-22 ve 12:35-36) hem de
Deniz’de (Þemot 15:22 açk.) sana büyük servet
kazandýrdý (Raþbam). Bu nedenle sen de kölen
serbest kaldýðýnda onu boþ elle gönderme ve ona
bol armaðan ver (Sifre 120; Raþi).”
16. Ev halkýný – Targum Onkelos. Tam çeviriyle
“evini” (Septuaginta).
Seninle mutlu olduðu için – Tam çeviriyle “çünkü
seninle [olmak] ona / onun için iyi”. Bu pasukta
köleliðe altý yýlýn ötesinde devam etme konusunda
bazý ölçütler verilmektedir. Örneðin köle hastaysa
köleliðe devam etmez, zira bu haliyle “iyi” deðildir.

Yine, eðer efendinin karýsý ve çocuklarý yoksa kölelik devam etmez, zira pasuk “seni ve ev halkýný
sevdiði … için” demektedir. Bunun gibi baþka
ölçütler de vardýr (Talmud – Kiduþin 22a).
“Seninle” anlamýndaki sözcük Ýmah’týr. Bu,
Yahudi kölelerle ilgili çok önemli bir kuralý öðretir. Köle her açýdan efendisi ile “birlikte” – yani
onunla ayný þartlar altýnda – olmalýdýr. Efendi
beyaz ekmek yiyip kölesine kara ekmek yediremez. Kendisi yýllanmýþ þarap içerken kölesine
yeni þarap içiremez. Kendisi rahat minderlerde
uyurken kölesini samanda yatýramaz. Ýki tane
minderi yoksa kendi minderini kölesine vermelidir. Hahamlarýmýz bundan dolayý “Kendisine
Ýbrani köle alan kiþi, aslýnda baþýna efendi almýþ
olur” demiþlerdir (Talmud – Kiduþin 20a ve 22a).
17. Biz – Ya da herhangi bir delici metal alet (a.y.
21b). Bkz. Þemot 21:6.
Kapýya [ulaþacak þekilde] kulaðýna geçir – Tam
çeviriyle “kulaðýna ve kapýya”. Bunun anlamý bizin
geçirilmesi sýrasýnda kulak ile kapýnýn bitiþik
olmasýna dair gerekliliktir. Biz kapýya ulaþana
kadar kulaða geçirilir (bkz. Þemot 21:6).
Senin – Baþka bir deyiþle Yahudi köle, sadece kendisini satýn alana aittir; onun mirasçýlarýna deðil.
Dolayýsýyla efendisi öldüðü zaman otomatik olarak
serbest kalýr (Talmud Yeruþalmi – Kiduþin 1:2).
Uzun süreli kölen – Ýbranice Eved Olam. Bunun
tam çevirisi “ebedi köle” þeklindedir. Ancak bu
gerçek anlam olamaz, çünkü Tora daha önce, Yovel
yýlý geldiðinde tüm kölelerin serbest kalacaðýný
belirtmiþtir (bkz. Vayikra 25:10). Öyleyse buradaki
anlam, “ebedi” sözcüðünün deyimsel anlamýyla,
“çok uzun dönem” þeklindedir (krþ. Þemuel I 1:22).
Bu süre uzundur, zira Yovel elli yýlda bir gelir; ama
uygulamada bir Yahudi Yovel’den sadece bir yýl
önce köle durumuna düþmüþse bile, Yovel yýlý
geldiðinde otomatik olarak serbest kalýr (Mehilta,
Miþpatim 36; Raþi). Bu açýdan, her elli yýllýk Yovel
döngüsü birbirinden baðýmsýz birer “uzun dönem”
olduðu için, ifade de “dönem boyunca köle”
anlamýnda olacaktýr. Bkz. Þemot 21:6 açk.
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[bunu oradaki çeviriye yansýtmýþtýk]; zira behor
bir hayvan doðuþtan kutsiyete sahiptir ve baþka
amaca yönlendirilemez. Burada ise behor bir hayvanýn sahibinin, bu kutsiyeti sözel olarak, [hayvana hitaben] “sen bir behor olarak kutsalsýn”
sözleriyle beyan etmesinin mitsva olduðu söylenmektedir (Talmud – Arahin 29a; Raþi; Rabenu
Behaye).
Alternatif olarak burada her ne kadar behor hayvan doðuþtan kutsal olduðu için teknik olarak
sahibinin malý deðil ise de, sahibin yine de hayvanýn üzerinde bir tür hakkýnýn devam ettiðine
iþaret edilmektedir: Behor hayvan bir Koen’e verilmelidir ve hayvanýn sahibi onu hangi Koen’e
vereceðini kendisi seçebilir. Seçtiði Koen ile kendisi arasýnda özel bir yakýnlýk olacaktýr ve bu
yakýnlýk hayvanýn sahibine gelecekte bazý avantajlar saðlayabilir. Ýþte bu avantajlara deðer
biçildiði takdirde, hayvanýn sahibi, bu parasal
karþýlýðý “kutsiyete adayabilir”; yani bu miktardaki
parayý Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine baðýþlayabilir
(Talmud – Arahin 29a; Raþi). Baþka bir deyiþle
behor bir hayvan baþka bir amaçla “kutsiyete
adanamaz” (Vayikra 27:26), ama ondan kaynaklanan bu parasal karþýlýk “kutsiyete adanabilir”. Bu bakýþa göre buradaki ifade “kutsiyete
adayabilir” þeklinde de çevrilebilir.
Çalýþma … kýrkma – Tora burada her iki hayvanýn da normal kullanýmýna uygun bir dil kullanmýþtýr; zira sýðýr genelde iþe koþulur, koyun da
kýrkýlýr. Ama uygulamada behor bir sýðýrý kýrkmak
ya da behor bir davarý çalýþtýrmak da ayný þekilde
yasaktýr (Sifre 124; Talmud – Hulin 137a; Raþi).
Çalýþtýrma ve kýrkma yasaðý behor hayvan kalýcý
kusur nedeniyle korban olarak geçersiz hale
gelmiþse bile geçerlidir. Bu açýdan kutsiyeti devam
etmektedir ve Pidyon gerektirmemesine raðmen,
Pidyon’la kurtarýlmýþ Pesule Amukdaþin (bkz. 12:1516) sýnýfýndaki hayvanlarla ayný konumdadýr.
Çalýþtýrma yasaðýndan kasýt, hayvana insanlarýn
yararýna iþ yaptýrmaktýr. Bu doðrultuda örneðin
üzerine binme amacýyla bir ip bile baðlanamaz.
Ama hayvanýn þahsi korumasý için gerekiyorsa
böyle bir ip baðlanabilir (Meam Loez).

Bu yasaklar her ne kadar behor konusu içinde
geçiyorsa da, baþka bir korban olarak kutsiyete
adanmýþ herhangi bir hayvan için de ayný þekilde
geçerlidir (Talmud – Behorot 25a). Kutsiyete adanmýþ hayvanlarý çalýþtýrma ve kýrkma yasaklarý,
Tora’nýn iki farklý emridir. Mitsvat Lo Taase No.
283 ve Mitsvat Lo Taase No. 284 (Sefer Ahinuh).
20. Her yýl – Bu, her yýl Behor-korbaný gerçekleþtirme gibi bir þart olduðu anlamýna gelmez. Ne
de olsa bir sürüde hiç behor hayvanýn doðmadýðý
yýllar olabilir. Yani bir hayvancý her yýl behor hayvanlar üretmeye gayret etmek zorunda deðildir
(Mesiah Ýlemim). Pasuðun kastettiði þudur: Her yýl
doðan behor hayvanlarýn iþlemleri o yýl içinde
gerçekleþtirilmeli, ertesi yýla býrakýlmamalýdýr
(Talmud – Behorot 26b) [yani bir hayvancý,
sürüsünde doðan behor hayvanlarý ilk yýllarý dolmadan önce Koenler’e teslim etmelidir (Daat
Mikra)]. Ancak bu, ihmal sonucu ertesi yýla kalmýþ
bir behor hayvanýnýn geçerliliðini yitirdiði anlamýna gelmez. Nitekim Behor-korbaný, maaser ile ayný
baðlamda verilmiþ, böylece onunla benzer kanunlara sahip olduðu ima edilmiþti (bkz. 14:23 açk.).
Bu kanunlardan birine göre, týpký Maaser Þeni’nin
bir yýldan diðerine býrakýlmasý durumunda bu
payýn geçerliliðini yitirmemesi ve bir yýl yenmemiþ
olan Maaser Þeni’nin ertesi yýlda yenebilmesi gibi
(bkz. 14:28 açk., [Her] Üç yýlýn bitiminde k.b.), ayný
þey Behor-korbaný için de geçerlidir. Yine de burada söylenen kurala göre mitsva, her behor hayvanýn iþlemlerini doðduðu yýl içinde gerçekleþtirmektir (Sifre 106; Raþi; Rabenu Behaye).
Ýbranice Þana Beþana. Sözcük anlamýna inildiðinde ifadenin anlamý tam olarak “sene içinde
sene” þeklindedir. Bu, Sözlü Tora ile bilinen bir
kurala dayanak oluþturur: Diðer birçok konuda,
“yýl sayýmý” belirli ve sabit bir tarihe baðlý olduðu
için ilk yýl, tam bir yýl olmayabilir. Örneðin bir
meyve aðacý Av ayýnýn baþýnda dikilmiþse, [sadece
2 ay sonraya rastlayan] Roþ Aþana geldiðinde
kanunen bir yýl dolmuþ sayýlýr (bkz. Vayikra 19:24
açk., Üç yýl boyunca k.b.). Baþka bir deyiþle, Roþ
Aþana geldiðinde bir tam yýl geçmiþ olmasa da ilk
yýl biter ve yeni yýla sarkma olmaz. Behorun ilk yýlý
ise farklýdýr. Pasuktaki “sene içinde sene” ifadesi, bir
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15:19-20

[53. Behor Hayvanlar]
19

Sýðýrýnda ve davarýnda doðan tüm behor erkekleri Tanrýn Aþem Adýna kutsiyete
adamalýsýn. Sýðýrýnýn behoruyla çalýþma, davarýnýn behorunu kýrkma.
20
[Bu behor hayvanlarý] Her yýl, Tanrý’nýn seçeceði yerde, Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda
yiyeceksin – sen ve ev halkýn.
onunla birlikte olup çocuk sahibi olmakla
yükümlüdür (Talmud – Kiduþin 15a; Raþi). Bu,
efendisi için yaptýðý bir iþ sýnýfýndadýr, zira doðan
çocuklar birer Yahudi deðildir ve efendisinin
Yahudi olmayan köleleri olur. Yahudi köle serbest
kaldýðýnda bile, bu çocuklarý onunla birlikte
serbest kalmaz (bkz. Þemot 21:3-4 açk.).

alýnmaya baþlanmasý Þavuot, [5] yýlýn tüm emeðinin
karþýlýðýnýn toplanmasý da Sukot ile kutlanacaktýr.
Bunlarýn her birinde Tanrý’ya yönelik þükranýn
bir korbanla ifadesi vardýr. Sonuç olarak burada
asýl tema þükran olduðundan, bayramlarýn özellikle tarýmsal yanýna deðinilmekte, tarihleri gibi
diðer konulara ise yer verilmemektedir (Sforno).

Tora daha önce bir efendinin, baþka kölelere
sahip olmak için Yahudi kölesine Yahudi olmayan
bir cariyeyi eþ olarak verebileceðini söylemiþti
(Þemot 21:4). Yine de hem oradaki pasuk hem de
burada yazýlanlar gereklidir. Þemot’taki pasuk
normal Yahudi erkeklerden farklý olarak, Yahudi
olmayan bir cariyeyle iliþkiye girmesine izin
olduðunu belirtmiþti. Buradaki pasuk ise söz
konusu iliþkiyi gündüz yaptýðý çalýþmasýyla bir
tutarak, kölenin týpký gündüz çalýþmasýnýn efendisine yönelik yükümlülüklerinden biri olmasý
gibi, geceleyin bu iliþkiye girerek çocuk sahibi
olmasýnýn da efendisine karþý bir yükümlülük
olduðunu öðretmektedir. Eðer sadece buradaki
pasuk verilmiþ olsaydý, Yahudi kölenin, efendisi
için gece vakti de çalýþmasý gerektiðini
öðrenirdik, ama bu “iþ”in niteliði hakkýnda bilgimiz olmazdý. Söz konusu “iþ”in köle çocuklara
baba olmak olduðu Þemot’taki pasuktan öðrenilmektedir (Mizrahi; Maskil Ledavid).

19-23. Behor-korbaný. Tora maaser konusu
içinde behor hayvanlardan da bahsettiði için (bkz.
14:23), burada Behor-korbaný ile ilgili temel bilgilere yer vermektedir (Daat Mikra).

Seni mübarek kýlacaktýr – “Boþ oturan birini
bile mi?” – [Hayýr! Pasukta söylendiði gibi:] “yaptýðýn her þeyde” (Sifre).
œ Þükran Ýfadeleri. Tora bundan önce iyilikseverlik konusuna deðinmiþ, tarým ürünleriyle
(Ma’sar Ani), parayla (alacaklardan feragat ve
tsedaka) ve diðer mallarla (Yahudi kölenin
armaðanlarla salýverilmesi) ifade bulan örneklere
yer vermiþti. Peraþanýn son kýsmýnda da Tanrý’ya
þükran ifadesi içeren dört konuya eðilecektir. [1]
Sürü sahipleri, elde ettikleri bereketin karþýlýðýnda þükran ifadesi olarak behor hayvanlarýný Tanrý
Adýna korban edilmek üzere Koenler’e vereceklerdir. [2] Mýsýr’dan Çýkýþ ve onunla birlikte
gelen özgürlük Pesah bayramýnda gerçekleþtirilecek korbanlarla ve matsa yeme suretiyle kutlanacaktýr. [3] Tarým ürünlerindeki bereket için
duyulan þükran, ilk hasat demedinin Omer-korbaný adý altýnda Bet-Amikdaþ’a getirilmesi ile
belirtilecektir. [4] Tarýmsal çalýþmanýn karþýlý-ðýnýn

19. Sýðýrýnda ve davarýnda – Buradaki iyelik ekleri,
buradaki kuralýn sadece tamamen Yahudi iyeliðinde
olan hayvanlar için geçerli olduðuna iþaret eder.
Baþka bir deyiþle, behor bir hayvan doðmadan
önce onun veya annesinin üzerinde Yahudi
olmayan birinin ortaklýðý varsa, buradaki kurallar
geçerli deðildir (Talmud – Behorot 3a; Hirsch).
Behor erkekleri – Genel olarak “behor” sözcüðü
ilk doðaný belirtir. Ama tam çeviri “ilk doðan
erkek” þeklinde deðildir, zira bu, kendisinden
önce diþi hayvanlar doðsa bile, doðan ilk erkeðin
behor olduðu gibi bir sonuç doðurur; oysa Tora,
erkek bir hayvanýn behor olabilmesi için, ayný
zamanda “rahim açan”, yani annesinin doðurduðu
ilk yavru olmasý gerektiðini açýkça söylemiþtir
(Þemot 13:2). Sonuç olarak taným þöyledir: Bir
annenin doðurduðu ilk yavru erkekse, behordur
(krþ. Talmud – Behorot 19a) [ayný taným insanlarýn behoru için de doðrudur]. Ayrýca buradaki
“erkek” sözcüðü, çift cinsiyetli olan ya da cinsiyeti
belli olmayan ilk doðan hayvanlarýn behorluk
kutsiyetine sahip olmayacaðýný öðretir (a.k. 42a).
Kutsiyete adamalýsýn – Basit anlamda bu sözler,
pasuðun devamýndaki yasaklar için bir giriþ
niteliðindedir: “Behor hayvanýna, kutsiyetine
uygun bir þekilde davranmalý, onu çalýþtýrmamalý,
kýrkmamalýsýn” (Raþbam).
Tora daha önce “hayvanlar içinde Tanrý Adýna
Behor-korbaný þeklinde yapýlmasý gereken bir behoru, kimse kutsiyete adayamaz. Ýster büyükbaþ, ister
küçükbaþ olsun, Tanrý’ya aittir o” (Vayikra 27:26)
demiþti. Ama orada yazanla buradaki çeliþki oluþturuyor deðildir. Orada söylenmek istenen, behor
bir hayvanýn baþka bir amaçla, yani baþka türde
bir korban þeklinde kutsiyete adanamayacaðýydý
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16.
œ Þaloþ Regalim. Tora, Pesah, Þavuot ve Sukot
bayramlarýndan bir kez daha bahsetmektedir.
Ancak burada ne bu günlere ait ek korbanlarýn
ayrýntýlarýndan ne de bayramlarýn tarihinden söz
edilmektedir, zira bunlar Vayikra ve Bamidbar
kitaplarýnda etraflýca ele alýnmýþtýr. Burada bu
bayramlara özellikle “Tanrý’nýn Huzuru’nda
görünme” mitsvasý çerçevesinde yer verilmektedir. Bu, önceki konularýn bir devamý olarak
görülebilir. Ne de olsa daha önce Yeruþalayim’e
getirilip orada tüketilmesi gereken Maaser Þeni ve
yine, kusurlu olmadýðý sürece Koenler tarafýndan
sadece Yeruþalayim’de yenebilen behorlardan
bahsedilmiþtir. Tora bu vesileyle, “Yeruþalayim’e
gelmeni gerektiren baþka vesileler de var: Pesah,
Þavuot ve Sukot, yani Þaloþ Regalim bayramlarý”
demektedir (Ramban).
Bayramlarý konu alan Vayikra Perek 23’ten farklý
olarak bu kýsýmda Roþ Aþana ve Yom Kipur’a yer
verilmemektedir, zira bu kýsým, tüm erkeklerin
Bet-Amikdaþ’a gelip Tanrý’nýn Huzuru’nda görünmesini gerektiren özel vakitlere ayrýlmýþtýr (bkz.
p. 16-17). Roþ Aþana ve Yom Kipur’da böyle bir
yükümlülük yoktur (Ýbn Ezra).
Rabi Samson Raphael Hirsch ise iki önemli vakitten daha burada bahsedilmemesine dikkati çeker:
Þabat ve Þemini Hag Aatseret. Burada sayýlmayan
toplam dört özel vaktin ortak özelliði EretsYisrael’e doðrudan baðlý olmadýklarý için çöl yolculuðu sýrasýnda bile “bütünüyle” uygula-nabilir
olmalarýdýr. Buna karþýlýk Þaloþ Regalim bayramlarý, tarýmsal yönleri nedeniyle Erets-Yisrael’e
baðlýlýklarý ön planda olan zamanlardýr. Örneðin
Pesah’ta Omer (Vayikra 23:11), Þavuot’ta Þete
Alehem (Vayikra 23:17) getirilmelidir; ama bunlar
sadece Erets-Yisrael’de yapýlan uygulamalardýr.
Ayrýca Sukot bayramý da çöl yolcuðunun “anýsýna”
kutlanýr (Vayikra 23:42-43); dolayýsýyla olasýlýkla

çölde hiç kutlanmamýþtýr, zira ortada henüz “aný”
diye bir þey yoktur – hâlihazýrda çöldedirler ve ilk
kutlama ancak Ülke’ye girildikten sonra yapýlacaktýr. Ýþte bu nedenle Moþe, halkýn Ülke’ye giriþi
öncesindeki konuþmasýnda özellikle ve sadece bu
üç bayrama yoðunlaþmýþtýr.
1-8. Pesah. Bkz. Þemot Perek 12-13, 23:15 ve
34:18, Vayikra 23:5 ve Bamidbar 28:16.
1. Ýlkbahar ayýný gözet – “Ýlkbahar” olarak
çevirdiðimiz sözcük Aviv, tam olarak tahýl baþaklarýnýn olgunlaþmýþ dik hallerini tanýmlar (bkz.
Þemot 9:31). Bu sözcük ayný zamanda ilkbahar için
kullanýlýr zira arpa baþaklarý ilkbaharda olgunlaþýr.
Bilindiði gibi Omer-korbaný Pesah’ta gerçekleþtirilir
(bkz. Vayikra 23:9-14 açk.) ve yýlýn ilk arpa
hasadýyla yapýlýr. Dolayýsýyla Pesah bayramýnýn
arpanýn olgunlaþtýðý zamana rastlamasý gerekir
(bkz. p. 9 açk.). Bu nedenle Tora uyarýda bulunmaktadýr: “Ýlkbahar ayý gelmeden önce onun rastlayacaðý zamaný gözle. Eðer arpanýn olgunlaþma
zamanýna yetiþmiyorsa, o yýlý, bir ay ekleyerek artýk
yýl haline getir” (Sifre 128; Raþi; Sforno).
Mevsimler 365 günden oluþan güneþ yýlýna
göredir. Yahudi takvimi temel olarak 354 günden
oluþan ay takvimine dayanýr. Her yýl, güneþ ve ay
takvimleri arasýnda 11 günlük bir fark oluþur, ay
takvimi 11 gün geriye gider ve bir müdahale
olmadýðý takdirde, “ilkbahar ayý” olmasý gereken
Nisan, yýlýn her mevsimine gelebilecektir. Oysa
Tora Pesah-korbanýnýn getirileceði Nisan ayýnýn,
arpa baþaklarýnýn olgunlaþtýðý mevsime denk
gelmesinde ýsrar etmektedir (bkz. Þemot 23:15) ve
mevsimler dünyanýn güneþ etrafýndaki hareketine
baðlýdýr. Bu, ancak bazý yýllarda ek bir ayýn eklenmesiyle mümkün olabilir. Böylece Yahudi takvimi,
bazý yýllarýn artýk yýl haline getirilmesiyle gereken
dengeyi saðlar. Bu pasuk söz konusu dengeyi saðlamak için tetikte olmayý emretmektedir (Talmud –
Roþ Aþana 21a; Yad – Kiduþ Ahodeþ 1:1). Yahudi
takvimine dair bazý bilgiler için bkz. Þemot 12:2 açk.
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15:21-23 - 16:1

21

Eðer [behor bir hayvanda] kusur olursa, [örneðin] topal ya da kör [ise], herhangi bir
ciddi kusur [durumunda] onu Tanrýn Aþem Adýna [korban olarak] kesme.
22
Onu þehirlerinde yiyebilirsin. [Bu eti] Tame ve saf [kiþiler] bir arada [yiyebilir] – týpký
geyik ve ceylan [eti] gibi. 23 Ancak, kanýný yeme; onu su gibi topraðýn üzerine dök.

16

[54. Pesah]

1

Ýlkbahar ayýný gözet ve Tanrýn Aþem Adýna Pesah-korbaný yap; çünkü Tanrýn Aþem
seni Mýsýr’dan ilkbahar ayýnda çýkarmýþtý – gece vakti.
takvim yýlý içinde herhangi bir tarihte baþlayýp,
ertesi yýlýn “içine giren” bir yýllýk süreyi tanýmlamaktadýr. Dolayýsýyla yeni yýl baþlayýnca kesilme
yoktur, sarkma vardýr: Yeni yýl baþlamýþ olmasýna
raðmen, behorun “ilk yýlý” halen devam etmektedir. Böylece behor için “ilk yýl”, doðum tarihinden
baþlayýp ertesi yýl ayný tarihe kadar geçen tam bir
yýllýk süredir. Hayvanýn korban olarak iþlemleri bu
süre zarfýnda yapýlmalýdýr (Talmud – Behorot 20b).
Yiyeceksin – sen ve ev halkýn – Behor hayvanlarý sadece Koenler aileleriyle birlikte yerler [ama
Leviler ve Yisraeller bu korbanýn etini yiyemezler]
(bkz. Bamidbar 18:18; Talmud – Behorot 28a).
Sahibi hayvaný istediði bir Koen’e teslim eder ve
hayvanýn korban iþlemleri tamamlandýktan sonra
Koen bunu ailesiyle birlikte Yeruþalayim þehrinin
sýnýrlarý içinde yemelidir. Dolayýsýyla pasuk
tümüyle bir Koen’e seslenmektedir (Raþi; Ýbn
Ezra). Tora Behor-korbanýnýn Koenler’e ait
olduðunu daha önce söylemiþ olmasýna raðmen,
burada söz konusu hayvanýn kalýcý bir kusur edinmesi halinde yürürlüðe girecek kurallardan
bahsedeceði için, bir tekrar yapmaktadýr (a.k.).
21. Topal ya da kör – Tora önce kapsamlý bir
ifadeyle “kusur olursa” demekte, sonra detaya inip
“topal ya da kör” demekte, sonra tekrar kapsamlý
ifadeye geçmektedir: “herhangi bir ciddi kusur”.
Bu, “Kelal U-frat U-hlal – Genel, Detay, Genel”
yapýsýdýr (bkz. 14:26 açk.). Bu yapýya göre,
pasuðun konu ettiði kural, ortadaki detay kýsmýnda belirtilenlerle – yani “topal ya da kör” ile –
ortak yanlara sahip olan diðer her türlü kusur için
geçerlidir. Topallýk ve körlük [1] dýþarýdan fark
edilen ve [2] kalýcý olan kusurlardýr. Dolayýsýyla
behor bir hayvaný korban olmaktan alýkoyup,
Koenler tarafýndan Yeruþalayim dýþýndaki herhangi bir þehirde de yenebilir konuma sokan kusurlar,
bu iki özelliðe sahip türde olanlardýr (Talmud –
Behorot 37a; Raþi). Böylece dýþarýdan görülmeyen
bir kusur hayvaný geçersiz kýlmaz, geçici bir kusur
ise hayvanýn korban olmasýný sadece geçene
kadar engeller [ve elbette bu süre zarfýnda hayvanýn kutsiyeti devam eder].

Herhangi bir ciddi kusur – Tam olarak “herhangi bir kötü kusur”. Bu kusurlar Vayikra 22:22-24’te
listelenmiþtir. Kalýcý bir kusur ister doðuþtan, ister
sonradan olsun, hayvaný korban olarak geçersiz
kýlar (Sifre).
22. Þehirlerinde yiyebilirsin – Behor hayvanlar
Koenler’e aittir ve kalýcý bir kusur oluþtuðu takdirde
de Koenler’in malý olmaktan çýkmaz. Dolayýsýyla
burada da Koenler’e seslenilmektedir. Ancak bu
hayvan artýk “kutsal” olma niteliðini kaybetmiþtir, bu nedenle Koen onu Yeruþalayim dýþýnda
herhangi bir yerde yiyebildiði gibi, Koen olmayanlara, hatta Yahudi olmayanlara verebilir (Talmud
– Behorot 33a) [Vayikra 27:26’daki açýklamalarýmýz da bu çerçevede deðerlendirilmelidir].
Geyik ve ceylan [eti] gibi – Yani artýk bu hayvanýn etinin – týpký [korban olmaya uygun
olmayan] yabani Kaþer hayvanlar gibi – hiçbir
kutsal niteliði yoktur (krþ. 12:15).
Tame ve saf [kiþiler] – Kutsal bir hayvaný tame
halde yemek Karet cezasýný gerektirir. Ama burada böyle bir endiþe yoktur. Hayvan artýk kutsiyetini kaybetmiþ olduðu için, onu sadece saf
konumda yeme þeklindeki kýsýtlama ortadan
kalkmýþtýr. Ayrýca bkz. 12:15 açk.
23. Ancak, kanýný yeme – Kutsiyete adanmýþ
herhangi bir hayvanda onun korban olmasýný
engelleyecek bir kusur oluþtuðu takdirde, bu hayvan kesilip yenmeden önce Pidyon ile kutsiyetten
arýndýrýlmalýdýr (bkz. 12:15 açk.). Ancak burada
görüldüðü üzere Behor-korbaný bu açýdan istisnadýr. Kusur edindiði takdirde Bet-Amikdaþ dýþýnda
kesilip istenen herhangi bir yerde yenebilmesi için
Pidyon’la kurtarýlmasý gerekmez. Bir kiþi böyle bir
durumda Pidyon’un bile gerekli olmadýðýna bakýp,
kusurlu bir behor hayvanýn yenmesi üzerinde artýk
hiçbir kýsýtlama olmadýðý sonucuna varabilir,
kanýnýn bile yenebileceðini düþünebilirdi. Bu
nedenle açýk bir þekilde “ancak, kanýný yeme” deme
gereði duymuþtur (Raþi; Rabenu Behaye).
Dök – Bkz. 12:16 açk.
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“kesilmeden önce” Yahudi iyeliðindeki tüm
hamets yok edilmiþ olmalýdýr (Ýbn Ezra). Tora
kanununa göre bu, günün ortasýna kadar tamamlanmalýdýr. Günün yarýsý geçildikten sonra hamets
yiyen kiþi Tora’nýn “yapma” þeklindeki bir emrini
ihlal etmiþ olur (Talmud – Pesahim 28b).
Mitsvat Lo Taase No. 285. Mýsýr Çýkýþý, dünyanýn
ezeli deðil, “yaratýlmýþ” olduðunun ve Tanrý
tarafýndan da sürekli kontrol altýnda tutulup
yönetildiðinin kanýtlarýndan biri olduðundan
Yahudilik’in en temel kavramlarýndandýr. Bu açýdan Pesah’ta hamets yasaðý son derece ciddidir. Söz
konusu ciddiyet nedeniyle Tora, hamets yasaðýnýn
Pesah bayramý baþlamadan bile önce yürürlüðe
girmesini öngörmüþtür (Sefer Ahinuh). Bu yasak
Tora’ya göre Pesah arifesinde gün ortasýnda baþlar.
Uygulamada ise Hahamlarýmýz, karýþýklýk ya da
dikkatsizlik nedeniyle bu ciddi ihlale meydan vermemek için hametsin sabah saatlerinde yok
edilmesini öngörmüþlerdir. Buna göre 14 Nisan
gündüz süresi 12 eþit zaman dilimine bölündüðünde,
bunun ilk dördü tamamlandýktan sonra hamets
yemek, beþinci saat tamamlandýktan itibaren de
hamets bulundurmak yasaktýr. Her yýl hametsi yok
etmek için en son saat yetkililerce duyurulur.
Ona baðlý olarak – Burada, matsa yeme “yükümlülüðünün”, Pesah-korbaný ile doðrudan doðruya
baðlý olduðu görülmektedir (bkz. Þemot 12:15 ve
12:18). Bu korbanýn eti sadece bayramýn ilk gecesi yenebildiðine göre, matsa yeme yükümlülüðü
de sadece ilk gece içindir. Bayramýn geri kalanýnda ise matsa yemek bir yükümlülük deðil, sadece
“hametsin alternatifi” olarak isteðe baðlý bir
durumdur. Baþka bir deyiþle ilk gece belirli miktarda (Kazayit) matsa yemeyen kiþi “yap” þeklindeki bir emrin ihmalinden sorumludur; ama diðer
günlerde istemezse yemeyebilir – yeter ki hamets
yemesin (krþ. Hirsch).
Yedi gün boyunca – Sforno’ya göre bu sözler
pasuðun baþýna baðlýdýr: “[Pesah-korbanýnýn]
üstüne, yedi gün boyunca hamets yeme”. Böylece
Tora gelecek nesillerdeki Pesah kutlamasýnýn,
Mýsýr’daki ilk kutlamaya göre bir baþka farkýna

iþaret etmektedir. Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda hamets
yasaðý sadece çýkýþ günü için geçerliydi. Ancak
gelecek nesillerde bu yasak yedi [Diaspora’da
sekiz] tam gün geçerli olacaktýr.
Istýrap ekmeði – Ýbranice Lehem Oni. Ne hazýrlanmasý ne de yenmesi ýstýrap verdiðine göre matsanýn nesi ýstýraplýdýr? Matsa, Bene-Yisrael’in
Mýsýr’daki ýstýrabýný hatýrlattýðý için bu þekilde
anýlmaktadýr (Sifre 130; Raþi; krþ. Ýbn Ezra);
çünkü Bene-Yisrael Mýsýr’dayken sürekli olarak
baský altýnda tutulduklarý, angaryacýlar onlara
ekmeklerinin mayalanmasýna olanak tanýyacak
zamaný bile vermedikleri için mayalanmamýþ
ekmek yerlerdi (Ramban; Sforno; Malbim). Oni
sözcüðü normale göre bir Vav harfi eksik yazýlmýþtýr
ve bu haliyle ifade “Lehem Ani – Fakir Ekmek”
olarak da okunabilir. Bu sadece su ve unla yapýlan
matsadýr. Buna karþýlýk su dýþýnda baþka sývýlarla,
örneðin þarap, yað, bal vs. ile yoðrulan matsa,
“Matsa Aþira – Zengin Matsa” olarak adlandýrýlýr.
Bu pasukta, mitsva olarak yenecek matsanýn
sadece su ve unla yapýlmýþ olmasý gerektiði belirtilmektedir. Buna baðlý olarak Pesah Sederi’nde
mitsvayý yerine getirmenin tek yolu sadece böyle
bir matsa yemektir. Matsa Aþira ile bu emir yerine
getirilemez (Talmud – Pesahim 36a; krþ. Ramban).
Hahamlarýmýz Oni sözcüðünün ayný zamanda
“söz almak; cevap vermek” anlamýndaki Ana
köküyle baðlantýlý olduðuna dikkati çekerler.
Böylece ifade, “üzerine konuþulan ekmek” þeklinde
de anlaþýlýr. Bu da Pesah gecesi Seder sýrasýnda
Mýsýr Çýkýþý’nýn anlatýlmasý mitsvasýna dayanak
oluþturur. Mitsva, matsanýn yer aldýðý sofrada
Pesah Agadasý’nýn okunuþu ve ondan türeyen
tartýþma ve sohbetlerle yerine getirilir.
Ye – Kadýnlar zamana baðlý olan “yap” þeklindeki
mitsvalardan muaf, zamana baðlý olsa da olmasa
da “yapma” þeklindeki tüm mitsvalarla yükümlüdürler. Matsa yemek zamana baðlý bir mitsva
olduðu için, ilk bakýþta kadýnlarýn muaf olduðu
düþünülebilirdi. Ancak Tora burada matsa yeme
mitsvasýný “yapma” þeklindeki bir mitsvayla yan
yana vermiþtir: “hamets yeme; matsa ye”. Dolayýsýyla
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Tanrý’nýn, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde, Tanrýn Aþem Adýna Pesah-korbaný
[ve ayrýca] davar ve sýðýr kes.
3
[Pesah-korbaný] Ýle birlikte hamets yeme. Ona baðlý olarak, yedi gün boyunca matsa –
ýstýrap ekmeði – ye, çünkü Mýsýr Ülkesi’nden telaþla çýkmýþtýn; bu sayede Mýsýr Ülkesi’nden çýkýþ gününü hayatýnýn tüm günlerinde hatýrlayacaksýn.
Ve – Daat Mikra’ya göre anlam þöyledir: “Ýlkbahar
ayýný gözet ki, Tanrýn Aþem Adýna Pesah-korbaný
yapabilesin”. Nisan ayýnýn ilkbahara denk getirilmesi, Pesah-korbanýnýn doðru zamanda yapýlmasýný saðlayacaktýr.
Tanrýn Aþem Adýna – Pesah-korbanýnýn eti
yenecektir. Ancak bu yapýlýrken öncelikli amaç
mideyi keyiflendirmek deðil, Tanrý’nýn emrini
yerine getirerek O’nu onurlandýrmak olmalýdýr
(Þah; Meam Loez).
Pesah-korbaný yap – “Bu korbaný Matsalar
Bayramý’nýn arifesinde yapacaksýn (Sforno).
Ayrýca yaptýðýn tüm iþlerde, bunun Pesah-korbaný
olmasýna niyetlenmelisin”. Buna baðlý olarak
Pesah-korbaný olmasý gereken bir hayvan, bu
niyetle kesilmediyse geçersizdir (Talmud –
Zevahim 7b). Bu durum, tüm korbanlar içinde
sadece Pesah-korbaný [ve Hatat-korbaný] için
doðrudur (Miþna – Zevahim 1:1; Hirsch).
Gece vakti – Ýbranice Layla. Bene-Yisrael
Mýsýr’dan gece deðil gündüz vakti çýkmýþlardýr
(bkz. Þemot 12:41 açk. ve Bamidbar 33:3). Ancak
çýkýþýn ilk aþamasý gece vakti gerçekleþmiþ, geceleyin kalkan Paro halka gitmelerini söylemiþtir.
Böylece Paro’nun otoritesinin altýndan gece vakti
çýkmýþlardýr (Ýbn Ezra). Pasukta söylendiði gibi:
“[Paro] Geceleyin (Layla) Moþe ve Aaron’a seslendi
ve ‘Kalkýn; çýkýn halkýmýn içinden!’ dedi” (bkz. Þemot
12:31). Normal þartlarda “geceleyin” ya da “gece
vakti” sözcüðünün Ýbra-nice karþýlýðý Balayla’dýr.
Ama hem burada hem de Þemot’taki pasukta
sadece Layla sözcüðü kullanýlmaktadýr. Böylece
Tora iki pasuk arasýnda belirgin bir baðlantý kurmuþ, bu pasukta halkýn Mýsýr’dan “gece vakti” çýktýðýný söylerken neyi kastettiði konusunda bir
ipucu vermiþtir. Kastedilen, Paro’nýn halka çýkýþ
iznini gece vakti vermiþ olduðudur (Sifre 128; Raþi;
Maskil Ledavid; Rabenu Behaye).
Onkelos ise bu ifadeyi “ve [Tanrý] onlar için geceleyin mucizeler gerçekleþtirmiþti” þeklinde çevirir.
2. Pesah-korbaný [ve ayrýca] davar ve sýðýr –
Pasuk düz okunduðunda sanki Pesah-korbaný
olarak davar ya da sýðýr getirilebileceði gibi bir
sonuç çýkmaktadýr. Oysa bu doðru bir çýkarým
deðildir, zira bu korban sadece davar yavrusuyla –
yani bir kuzu ya da oðlakla – gerçekleþtirilebilir
(bkz. Þemot 12:2, 12:5, 12:21). Bu nedenle

Onkelos bu ifadeyi “Pesah-korbaný [olarak] davar
[ve Þelamim-korbaný olarak] sýðýr kes” þeklinde
çevirir. Raþi ve Ýbn Ezra’da onu takiben benzer bir
açýklama yaparlar (Sifre 129; Talmud – Pesahim
70b). [Raþbam bunun neder ve nedava olarak
baðýþlanan korbanlarý da ifade edebileceðini belirtir; ne de olsa genel olarak insanlar bu vaatlerini
Þaloþ Regalim bayramlarý vesilesiyle getirirler.] Sforno,
Pesah-korbaný ile birlikte Þelamim-korbanýndan
bahsedilmesini, Mýsýr’da yapýlan ilk Pesah-korbanýna baðlar: “Orada Þelamim-korbaný yapýlmamýþtý; ama gelecek nesillerde siz yapacaksýnýz”.
Ramban ise ek bir nüansa dikkati çeker. Pesahkorbaný olarak herhangi bir davar deðil, özellikle
davar “yavrusu” getirmek gerekir. Bu nedenle
ona göre ifade “Pesah-korbaný [olarak bir davar
yavrusu; ayrýca Þelamim-korbaný olarak] davar ve
sýðýr kes” þeklinde anlaþýlmalýdýr. Çevirimiz bu
görüþü takip etmektedir.
Bu görüþlerin hepsinin ortak yaný, Pesah-korbanýnýn yanýnda Þelamim-korbaný olarak baþka
hayvanlarýn da kesildiðidir. Bu Þelamim-korbaný,
bayram kutlamasýnýn bir parçasý olan Hagiga-korbanýdýr (Yad – Hagiga 1:1). Pesah-korbaný gibi bu
da arifede kesilirdi. Genel olarak bu korbanýn eti
bayram yemeðinin ana menüsünü oluþtururdu.
Zira Pesah-korbanýný “tok karnýna” yemek gerekir
[Pesah Sederi’nde Afikomin olarak Pesah-korbaný
anýsýna yenen matsa parçasýnýn yemeðin en
sonunda yenmesinin nedeni budur]. Oysa ayný
korbanýn üzerinde çok sayýda kiþi ortak olduðu
takdirde herkese sadece küçük bir parça düþecek
ve yedikleriyle doymayacaklardýr. Bunun olmamasý için Þelamim-korbaný olarak getirilen ek hayvanlar da yemeðe dâhil edilir (Talmud – Pesahim
69b) ve Pesah-korbaný ancak ziyafetin sonunda
doyduktan sonra yenir (a.k. 70a). Pesah-korbanýnýn yanýnda sýðýrlarýn da kesilmesinin bir
örneði Tanah’ta görülmektedir (Ýbn Ezra; bkz.
Divre Ayamim II 35:7). Hahamlarýmýz bu pasuktan daha birçok kanunu öðrenmiþlerdir (Sifre
129; Talmud – Pesahim 70b; Raþi).
3. Ýle birlikte hamets yeme – Tam çeviriyle
“[Pesah-korbanýnýn] üstüne” ya da “[Pesah-korbanýnýn] yanýnda”. Ya da “[Pesah-korbanýnýn kesimi] üstüne” (Rabenu Behaye). Dolayýsýyla bu
sadece korban etiyle hametsi bir arada yemeyi
yasaklýyor deðildir. Kurala göre, Pesah-korbaný
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[nitekim Tora Þabat ile Mýsýr Çýkýþý’ný da iliþkilendirmiþtir (bkz. 5:15)]. Kiduþ’taki “Zeher
Litsiyat Mitsrayim – Mýsýr Çýkýþý’nýn Anýsýna” bu
gerekliliði yerine getirir (Talmud – Pesahim 117b).
4. Ýyeliðinde, tüm mekânlarýnda – Tam çeviriyle
“sana, tüm sýnýrlarýnda”. Ya da “tüm sýnýrlarýnda
sana ait maya görülmemelidir”.
Görülmemelidir – Tora daha önce Pesah boyunca mayalý yiyeceklerin iyelik altýnda “bulunmasýný” yasaklamýþtý (Þemot 12:19). Burada ise
“görülmesini” yasaklamaktadýr (Ramban). Bu
ikisi, Pesah’ýn en temel yasaklarýndandýr: “Bal
Yerae Uval Yimatse – [Pesah boyunca iyeliðinde
hamets] Görülmemeli ve Bulunmamalý”dýr.
Ýlk gün [arifesinde] – Raþi; Bkz. Þemot 12:15
açk. Pesah-korbaný 14 Nisan öðleden sonra
gerçekleþtirilir, gece olduktan ve bayramýn ilk
günü olan 15 Nisan’a girildikten sonra gece
yarýsýna kadar olan sürede tüketilmelidir. Ama bu
yapýlamadýysa sabaha kadar yenmeye devam
edilebilir ve 15 Nisan sabahý hiçbir kýsmý arta
býrakýlmamalýdýr. Ve yine bitirilemediyse artýk
yenmesi yasaktýr ve yakýlýr (bkz. Þemot 12:10).
Tora Pesah-korbanýndan bahsetmeye baþladýktan
sonra (p. 2) konu matsaya ve yedi gün boyunca
hamets yeme yasaðýna kaydýðý için, eðer bu pasukta sadece “keseceðin etten [herhangi bir kýsým, ertesi]
sabaha [kalacak þekilde] gecelememelidir” denseydi,
bayramýn yedi günü içinde getirilen Þelamim-korbanlarýndan bahsedildiði düþünülebilir, bu korbanýn
etinin de sadece kesimi takip eden gece boyunca
yenebileceði sonucuna varýlabilirdi. Oysa Þelamimkorbanýnýn eti ertesi gün de yenebilir (bkz. Vayikra
7:17 açk.). Dolayýsýyla karýþýklýðý engellemek ve
burada Pesah-korbanýndan bahsedildiðine iþaret
etmek için, Tora “ilk gün” sözlerini eklemiþtir (Raþi).
Ramban’a göre buradaki “ilk gün” ifadesi, arifeyi
deðil, bayramýn ilk gününü kastetmektedir ve çeviri
þöyle olmalýdýr: “[Önceki] Akþam üstü kesmiþ olacaðýn [Pesah-korbanýna ait] etten [herhangi bir kýsým,]
ilk günde [sabaha kalacak] þekilde gecelememelidir.”
Ama genel anlam aynýdýr: Pesah-korbanýnýn eti,
bayramýn ilk gününün sabahýna artýrýlmamalýdýr.
Raþi burada Pesah-korbanýndan deðil de, yine
arifede yapýlan Hagiga-korbanýndan bahsediliyor
olma olasýlýðýný da deðerlendirir. Bu Þelamim türü

bir korbandýr ve eti, ertesi gün, yani bayramýn ilk
günü, gün batýmýna kadar yenebilir. Eðer bu
alternatif doðruysa pasuk þöyle de anlaþýlabilir:
“[Önceki] Akþamüstü kesmiþ olacaðýn [Hagiga-korbanýna ait] etten [herhangi bir kýsým,] ilk gün [bittikten sonra sabaha kalacak] þekilde gecelememelidir.
[Bu et sadece 14-15 Nisan tarihlerinde yenebilir
ve 15 Nisan gün batýnca artýk yenmesi yasaktýr
ve o zamana kadar yenmemiþ kýsýmlar, ertesi
sabah yakýlacaktýr, zira korban etlerinden kalan
kýsýmlar (Notar) gündüz vakti yakýlýr (bkz.
Vayikra 7:17 açk.).]” Bu olasýlýða Talmud’da da
yer verilmiþtir (Pesahim 71a-b) ve bu 613 emirden biridir (bkz. Gecelememelidir k.b.).
Akþamüstü – Yani öðleden sonra (bkz. Þemot
12:6 açk.). Bkz. p. 6. açk.
Gecelememelidir – Tora bu emri daha önce
Mýsýr Çýkýþý’ndan önceki gece gerçekleþtirilen ilk
Pesah-korbaný için vermiþti (Þemot 12:10).
Burada bu kuralýn gelecek nesiller için de geçerli
olduðu söylenmektedir. Pesah-korbanýnýn gecelememesi konusunda gelecek nesilleri de baðlayan
bir emri Þemot 34:25’te de okumuþtuk. Ancak
oradaki emir, insanlarýn yiyeceði kýsýmlarýn deðil,
Mizbeah’ta yakýlmasý gereken kýsýmlarýn gecelememesi konusundaydý.
Her ne kadar Pesah-korbanýnýn etinin gecelememesi konusunda bir baþka emir, Pesah Þeni
konusu dâhilinde verilmiþse de (bkz. Bamidbar
9:12), normal zamanýnda gerçekleþtirilen Pesahkorbaný için ayný kuralý oradan türetmek mümkün
deðildir, zira ikisi arasýnda temel bir fark vardýr.
Pesah Þeni’nin ertesi günü normal bir gündür, ama
Pesah bayramýnýn ilk gününün ertesi günü yine
bayramýn içindedir. Bu nedenle Pesah Þeni için bu
emrin verilmesinin sebebinin, ertesi günün
bayram olmamasý olduðunu düþünür, ayný þeyin
normal Pesah için geçerli olmadýðý kanýsýna varabilirdik. Bu nedenle Tora normal Pesah-korbanýnýn
etinin ertesi sabaha býrakýlmamasý konusunda
gelecek nesilleri de baðlayan emri burada açýkça
verme gereði duymuþtur (Maskil Ledavid).
Yukarýda {Ýlk gün [arifesinde] konu baþlýðý içinde}
belirtildiði üzere, bu pasuk Hagiga-korbanýnýn
etinin 16 Nisan tarihine kadar kalmasý konusundaki yasaðý da içermektedir. Rambam, bu yasaðý
613 emrin içinde sayar. Mitsvat Lo Taase No. 286
(Sefer Ahinuh).
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Yedi gün boyunca iyeliðinde, tüm mekânlarýnda maya görülmemelidir. Ýlk gün
[arifesinde] akþamüstü kesmiþ olacaðýn [Pesah-korbanýna ait] etten [herhangi bir kýsým,
ertesi] sabaha [kalacak þekilde] gecelememelidir.
“yapma” þeklindeki “hamets yeme” emri nasýl
kadýnlarý baðlýyorsa, ayný þekilde “matsa ye” emri
de baðlar. Böylece Pesah’ýn ilk [Diaspora’da ilk iki]
gecesi belirli bir miktarda matsa yeme emrinden
kadýnlar da sorumludur (Talmud – Pesahim 43b).
Telaþla – Ýbranice Behipazon. Bu telaþ nedeniyle
hamur mayalanmaya vakit bulamamýþtýr. Matsa
ayný zamanda Mýsýr Çýkýþý’ndaki bu telaþý hatýrlatacaktýr. Bunun kimin telaþý olduðu konusunda
Hahamlarýmýz arasýnda görüþ ayrýlýðý vardýr.
Bazýlarýna göre Bene-Yisrael’in çýkýþ telaþýndan,
baþkalarýna göre ise behorlarý yeni ölen Mýsýrlýlar’ýn
daha çok felaket korkusuyla telaþa kapýlýp BeneYisrael’i gitmeye zorlamalarýndan bahsedilmektedir (bkz. Þemot 12:33) (Talmud – Berahot 9a).
Sifre 130’u takip eden Raþi bu ikinci görüþü
desteklemektedir, çünkü konu Bene-Yisrael’in
telaþý olsaydý bu hatýrlanmayý gerektirecek bir þey
olmazdý. Ne de olsa yeni özgürlüðe kavuþmuþ
kölelerin kölelik yaptýklarý yerden bir an önce
uzaklaþmak istemeleri doðaldýr. Ama eðer
efendiler köleleri bir an önce gönderme telaþý
içinde iseler – iþte bu, hatýrlanmaya layýk bir
durumdur (Sefer Zikaron).
Sforno ise ilk görüþü takip eder ve kölelik dönemlerinde baský nedeniyle mayalanmaya zaman
kalmadan piþirmek zorunda kaldýklarý ekmeklerin
anýsýný canlý tutmak için, Tanrý’nýn Mýsýr Çýkýþý’ný
da ayný þekilde telaþlý bir þekilde yaparak
hamurlarýnýn mayalanmasýna fýrsat vermediðini
belirtir. Tanrý böylece eskiden halkýn ýstýrap çektiði
bir noktayý, bayram kutlamasýnýn bir parçasý haline
getirmiþtir. Pasukta söylendiði gibi: “Matemlerini
neþeye dönüþtüreceðim” (Yirmeyau 31:12).
Rabi Samson Raphael Hirsch her iki görüþün de
doðru olduðuna iþaret eder. Bene-Yisrael’in
özgürlüðe kavuþmasý bile sýra dýþý olmuþtur. Bir
ulus baþka bir ulusun egemenliðinin altýndan çýktýðý zaman, bu normal þartlarda bir isyanýn
baþarýlý olmasýyla gerçekleþir. Kurtulanlar bileklerinin hakkýyla özgürlüklerini elde etmiþlerdir.
Oysa Bene-Yisrael için bunu söylemek mümkün
deðildir. Bene-Yisrael özgürlüklerini “elde etmiþ”
deðillerdir. Aksine bunu “Tanrý’dan”, kendilerine
baský yapan “efendileri yoluyla” almýþlardýr. Tanrý
Mýsýrlýlar’ý telaþa vermiþ, onlar da bu durumdan
kurtulmak için Bene-Yisrael’e çýkmalarý yönünde
baský yapmýþlardýr. Böylece bir çýkýþ süreci sýrasýnda hem Mýsýrlýlar hem de Bene-Yisrael telaþ
içindeydiler. Ýþte tam olarak bu nedenle, Mýsýr

Çýkýþý’yla birlikte Bene-Yisrael “baðýmsýzlýðýný
elde etmiþ” deðil, sadece insanlara köle olmaktan
çýkýp Tanrý hizmeti altýna girmiþlerdir.
Bu sayede – “Pesah-korbaný ve matsa sayesinde”
(Raþi). Çýkýþ sýrasýndaki telaþý hatýrlatan ise
sadece matsa yeme emridir. Pesah-korbanýnýn
telaþla bir ilgisi yoktur (Mesiah Ýlemim).
Alternatif olarak bu sözler p. 1 ile baþlayan kýsmý
kapatmakta da olabilir. Bu kýsýmdaki ilk emir,
Nisan ayýnýn bahara rastlamasý için takvime
gereken müdahaleleri yapmaktýr. Dolayýsýyla
buradaki ifade, o müdahalelerin amacýný belirtmektedir: “Sana takvimi bu þekilde düzenlemeni,
gerektiði zamanlarda aylarý 29 günden 30 güne,
yýllarý da 12 aydan 13 aya çýkarmaný emrettim,
çünkü bu sayede, söz konusu müdahaleleri her
yaptýðýnda Mýsýr Çýkýþý’ný hatýrlayacaksýn; zira
müdahalelerin amacý Nisan ayýný, Çýkýþ zamanýnda olduðu þekilde ilkbahara denk getirmektir.
Böylece bu, senin hayatýnýn tüm günlerinin bir
parçasý olacak” (Sforno).
Hayatýnýn tüm günlerinde – Basit anlamla “her
yýl” (Ýbn Ezra). Öte yandan kanuni bakýmdan bu,
Mýsýr Çýkýþý’ný her gün hatýrlama emridir.
Temel olarak buradaki “tüm” sözcüðüne gerek
yoktur, sadece “hayatýnýn günlerinde” denmesi de
Mýsýr Çýkýþý’ný her gün anmak gerektiðini anlamamýz için yeterli olurdu. Dolayýsýyla Pesah
Agadasý’nda bu sözcüðün söz konusu emirle ilgili
ne öðrettiði konusu ele alýnýr. Bir görüþe göre
sadece “hayatýnýn günlerinde” denseydi, gündüz
vakti anlaþýlýrdý. “Tüm” sözcüðü, bu olayýn gece
vaktinde de anýlmasý gerektiðini öðretir. Diðer
görüþe göre bu sözcük kullanýlmasa, Mýsýr
Çýkýþý’nýn Maþiah Dönemi’nde önemini tamamen
yitireceði sonucu doðabilirdi. Tora bunun doðru
olmadýðýný vurgulamak için “tüm” sözcüðüne yer
vermiþtir (Talmud – Berahot 12b).
Uygulamada Mýsýr Çýkýþý’ný anma emri, hem sabah
hem de gece söylenen Þema duasýyla yerine getirilir.
Buna göre, Þema’nýn “Ben, sizi Mýsýr Ülkesi’nden size
Tanrý olmak için çýkarmýþ olan Tanrýnýz Aþem’im. Ben,
Tanrýnýz Aþem’im” (Bamidbar 15:41) þeklindeki son
cümlesi söylenirken, Mýsýr Çýkýþý’ný anma emrini
yerine getirmeye niyetlenmek gerekir.
Hatýrlayacaksýn – Ayný fiil, Þabat için de kullanýlmýþtýr (Þemot 20:8). Bu, iki konu arasýnda
baðlantý saðlar ve Þabat günü söylenen Kiduþ’ta
da Mýsýr Çýkýþý’nýn anýlmasý gerektiðini ima eder
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mitsvasýnýn ifadesi olarak Olat Reiya adý verilen
birer Ola-korbaný getirmekle yükümlüdür (bkz. p.
16 açk.; Talmud – Suka 47a, Raþi o.a.; Minhat Yeuda;
Sifte Hahamim). Ve bu korban gün içinde yapýlmasý
gerektiðine göre sabah vaktinde eve dönmek söz
konusu deðildir. Dahasý, bu bir Yom Tov olduðundan
uzak mesafelere yolculuk ve bayram için gerekli
olmayan þeylerin taþýnmasý da yasaktýr. Dolayýsýyla
15 Nisan sabahýndan bahsediliyor olamayacaðýna
göre, 16 Nisan sabahýndan bahsedilmektedir.
Böylece Tora bu ifadeyle, Pesah için Yeruþalayim’e
gelenlerin, 15 Nisan’ý 16 Nisan’a baðlayan geceyi de
Yeruþalayim’de geçirmeleri gerektiðini söylemektedir (Sifre 134; Raþi; Rabenu Behaye). Fakat Pesah’ýn
sonraki günlerini Yeruþalayim’de geçirme zorunluluðu yoktur (Raþbam).

emretmektedir. Kutsal ortamýn yakýnýnda geçirilecek bir gecenin Yahudi üzerindeki etkisi büyük
olacaktýr (Hirsch). Bunun bir türevi olarak bir
kiþi, sinagogda dua ettikten sonra da duanýn bitiminde burayý aceleyle terk etmemelidir.
Çadýrlarýna gidebilirsin – Ya da “çadýrlarýna gideceksin”. Bu sözler, mitsvayý yerine getirdikten
sonra sað salim eve dönüleceðini garanti etmektedir. Hahamlarýmýz buradan genel bir prensip
öðrenirler: “Bir mitsvayla görevli kiþiler, o mitsva
için giderken ve sonrasýnda geri dönerken zarar
görmezler” (Talmud – Pesahim 8b).

Ama eðer “çadýr”dan kasýt, Pesah için Yeruþalayim’e
gelenlerin bu civarda konaklamak için kurduklarý
çadýrlar ise, Pesah’ýn ilk sabahýndan bahsediliyor
da olabilir. O günü o çadýrda geçirmek gerekecek,
ertesi sabah Hol Amoed’de evine dönebilir
(Rabenu Behaye).

8. Altý gün boyunca – Tora baþka yerde “yedi gün
boyunca” matsa yemeyi emretmiþti (bkz. Þemot
12:15). Bu iki farklý ifadenin hangi türetim
kuralýna göre çözümlendiðine oradaki açýklamalarýmýzda yer vermiþtik. Türetim kuralýna göre
iki pasuktan çýkan sonuç, matsa yemenin sadece
ilk gece için bir yükümlülük, diðer günlerde ise
bir hak ve seçime baðlý bir uygulama olduðu þeklindeydi (bkz. o.a.).

Hahamlarýmýz, Yeruþalayim’de geceleme konusunun sadece Pesah-korbaný ile baðlantýlý olmadýðýný
açýklarlar. Bu kural, Bet-Amikdaþ’a gelip herhangi
bir iþlem yapmýþ, örneðin baþka bir korban getirmiþ, bir Minha-korbaný gerçekleþtirmiþ, Neseh için
þarap getirmiþ, Bikurim olarak meyveler getirmiþ
olan herkesin, iþlemi takip eden geceyi
Yeruþalayim’de geçirmesini þart koþar. Böylece
Bet-Amikdaþ’la baðlantýya girmiþ bir kiþi, evine
ancak ertesi sabah dönebilir (Sifre). Bu önemli bir
mesaj içerir. Bet-Amikdaþ’ýn kuruluþ amacý sadece
teknik anlamda ibadet ya da benzeri gerekliliklerin yerine getirilmesi deðildir. Yapýlan iþlem her
ne ise, ancak “Bet-Amikdaþ’ýn” insan üzerinde etkisi olduðu zaman kusursuzdur. Bet-Amikdaþ’ýn kutsal havasý, oraya gelen kiþinin düþüncelerine,
fikirlerine, isteklerine ve eylemlerine yansýmalýdýr.
Tora bu nedenle, yapýlan iþlemi bitirdikten sonra,
yine de Bet-Amikdaþ’ýn civarýndan ayrýlmamayý

Ýki pasuk arasýndaki çeliþkinin bir baþka çözümü
de þöyledir: Pesah’ýn ikinci gününde – 16 Nisan –
yýlýn ilk arpa hasadýyla Omer-korbaný getirilir ve bu
yapýlana kadar yeni yýla ait ürün yenemez (bkz.
Vayikra 23:14). Dolayýsýyla Pesah’ýn ilk günü
yenecek matsalar kesin olarak biten yýlýn ürünlerinden mamuldür. Ýkinci gün Omer-korbanýnýn
getirilmesiyle birlikte yeni yýla ait üründen matsa
üretilmeye baþlanabilir. Böylece eski ürünle
yapýlan matsalar Pesah’ýn yedi gününün tümünde,
yeni ürünle yapýlanlar ise sadece kalan altý günde
yenebilir. Bu durumda Þemot’taki pasuk eski ürünle, buradaki pasuk da yeni ürünle yapýlan matsalarýn yenebileceði gün sayýsýný vurgulamaktadýr
(Sifre 134; Talmud – Menahot 66a; Raþi; Ýbn Ezra).
Bu açýdan belki de çeviriye bir ekleme yapýlmalýdýr: “[Ýlk günü tamamladýktan sonra ertesi sabah,
16 Nisan’da çadýrýna dönebilirsin. Ama kalan] Altý
gün boyunca [yine hamets deðil, ancak] matsa
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Pesah-korbanýný Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu þehirlerinden birinde kesemezsin.
Tek yol þudur: Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçtiði yere [gidip], Pesahkorbanýný orada, akþamüstü kesmelisin. [Bu korbanýn etini] Mýsýr’dan çýktýðýn tarihte,
güneþin batmasýyla birlikte,
7
Tanrýn Aþem’in seçeceði yerde [doðrudan ateþte] piþirecek ve yiyeceksin. Sabah
[olduðunda] dönüp çadýrlarýna gidebilirsin.
8
Altý gün boyunca matsa ye. Yedinci gün Tanrýn Aþem Adýna imtina[ zamaný]dýr; melaha yapma.
6

5. Kesemezsin – “Kesme kabiliyetin var, ama
Tora’dan bu konuda iznin ve yetkin yok” (krþ.
Targum Onkelos; krþ. 12:17 açk.). “Her ne kadar
Mýsýr’daki ilk Pesah-korbanýný Mizbeah’ta yapma
yükümlülüðü olmadýysa da, gelecek nesillerde
bunu sadece Bet-Amikdaþ’taki Mizbeah’ta yapabilirsin. Mýsýr’da bunu istediðin yerde yapmýþtýn;
ama Erets-Yisrael’de herhangi bir þehirde yapamazsýn” (Sforno).
Bamalara izin verildiði zamanlarda bile (bkz.
12:8-11 açk.) Pesah-korbanýný Bet-Amikdaþ [ya da
Miþkan] dýþýnda bir bama kurup orada gerçekleþtirmek yasaktýr. Bu, Tora’nýn 613 emrine
dâhildir. Mitsvat Lo Taase No. 287 (Sefer Ahinuh).
6. Tek yol þudur – Çeviri serbesttir. Ýbranice Ki
Ým. Bu deyimsel ifade “sadece”, “yalnýzca”,
“aksine” gibi sözcüklerle karþýlanabilir.
Seçtiði yere – Tora matsa için “Yaþadýðýnýz her
yerde, matsa yiyin” (Þemot 12:20) dediði ve matsa
ile Pesah-korbaný arasýnda yakýn bir bað olduðu
için, korbanýn da her yerde kesilebileceði gibi bir
yanýlgýyý önleme amacýyla buradaki uyarýyý yapmaktadýr. Pesah-korbaný sadece Bet-Amikdaþ’ta
kesilebilecektir (Daat Mikra).
Akþamüstü – Þemot 12:6’da, kesimin öðleden
sonra yapýlmasý gerektiði söylenmiþti. Burada ise
“akþamüstü” denmektedir. Bu, 14 Nisan tarihinde, Bet-Amikdaþ’ta akþam vaktine en yakýn
yapýlacak iþlemin Pesah-korbaný olmasý gerektiðini öðretir. Baþka bir deyiþle, öðleden sonra
yapýlan diðer iþlemler – örneðin Tamid-korbaný,
tütsü ve Menora’nýn yakýlýþý, Pesah-korbanýndan
önce tamamlanmalýdýr (Hirsch).
Mýsýr’dan çýktýðýn tarihte – Tam çeviriyle
“Mýsýr’dan çýkýþýnýn vaktinde”. Çevirimiz pasuðun
basit anlamýna göredir ve bu ifade, sýradaki
pasuða giriþ niteliðindedir. Pesah-korbaný 14
Nisan günü sona erdikten sonra, Mýsýr’dan çýkýþ
tarihi olan 15 Nisan’ýn baþladýðý gece doðrudan
ateþte piþirilip yenir (Daat Mikra). Yine basit
anlam açýsýndan, ifade “akþamüstü” sözcüðüne
baðlý olabilir: “Mýsýr’dan çýktýðýn mevsimde,

akþamüstü, [yani] güneþ batarken kesmelisin” (Ýbn
Ezra; Piruþ Al Ýbn Ezra).
Öte yandan pasuk [Ýbranice sözcük sýralamasýyla] tam olarak þöyle demektedir: “Orada kes
Pesah’ý [=Pesah-korbanýný] akþamüstü; güneþin
batýþýyla, Mýsýr’dan çýkýþýnýn vaktinde”. Böylece
pasuk, Pesah-korbaný ile ilgili olarak birbirinden
farklý üç zaman dilimini sýralamaktadýr. Kesim 14
Nisan “öðleden sonra” yapýlýr, korbanýn eti “güneþ
battýktan sonra” piþirilip yenir ve “Mýsýr’dan çýkýþ
vakti” – yani sabah – geldiðinde geriye et kalýrsa,
yakýlmayý gerektirecek hale gelir (Sifre 133;
Talmud – Berahot 9a; Raþi). [Ama o gün Yom
Tov’dur ve korban etini yakmak, Yom Tov kurallarýnýn önüne geçen bir kural olmadýðý için, arta
kalan etler, yakma iþleminin yapýlacaðý yere
götürülüp býrakýlýr ve o gün deðil, ertesi gün Hol
Amoed’de yakýlýr (Talmud – Berahot 9a; Raþi o.a.).]
7. [Doðrudan ateþte] Piþirecek – Baþka bir deyiþe, Pesah-korbanýnýn eti çið yenemez (Ýbn Ezra;
krþ. Þemot 12:9).
Ýbranice Uviþalta. Kullanýlan Baþal kökü, genel
olarak tüm piþirme þekillerini kapsar. Böylece bu
fiilin doðrudan ateþte kýzartma anlamýnda kullanýldýðý yerler de vardýr. Mesela Tanah’ta “Pesahkorbanýný kurala uygun olarak ateþte piþirdiler
(Vayvaþelu)” (Divre Ayamim II 35:13) denmektedir. Bu pasuk da böyle bir yerdir; zira Pesah-korbanýnýn sadece doðrudan ateþte kýzartýlma
suretiyle piþirilebileceði daha önce söylenmiþti
(bkz. Þemot 12:9) (Mehilta, Bo, 41; Raþi).
Tora’nýn burada daha genel anlama sahip bir fiil
kullanmasýnýn sebebi, burada Pesah-korbanýnýn
yanýnda Hagiga-korbanýndan da bahsediliyor
olmasýdýr. Bu ikincisi baþka þekillerde de piþirilip
yenebildiði için her ikisinin piþirilme yöntemini
kapsayacak tek bir genel fiil olan Baþal kökü kullanýlmýþtýr (Hirsch).
Sabah [olduðunda] – Eðer pasuktaki “çadýr”dan
kasýt insanýn normalde yaþadýðý evler ise, buradaki
“sabah” sözcüðü Pesah bayramýnýn ilk gününün, yani
15 Nisan sabahý olamaz; zira her erkek o gün içinde
Bet-Amikdaþ’ta Tanrý’nýn Huzuru’nda görünme
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Dolayýsýyla anlam “Omer-korbanýný getirme
amacýyla ilk arpa demedinin hasat edildiði
Pesah’ýn ikinci gününden, yani 16 Nisan’dan
itibaren” þeklindedir (Sifre 136; Raþi). Tora
Omer’den bu sözlerle bahsetmektedir, çünkü
hasat mevsimi Omer ile açýlýr (Gur Arye).
Bundan önce herhangi bir kiþinin oraðýný arpa
baþaklarýna geçirmesi yasaktýr (Vayikra 23:10,
Ramban o.a.). Ayrýca Tora önceki pasukta
Pesah’ýn yedinci gününden bahsettiði için,
sayýmýn o günden deðil, bir önceki pasukta sözü
edilen Pesah’ýn ikinci gününden itibaren
yapýldýðýný tekrar vurgulamýþ olmaktadýr.
œ Lag Laomer. Omer sayýmýnýn otuz üçüncü
günü, mutlu bir gün olarak kutlanýr. Bu gün “Lag
Laomer / Lag Baomer – Omer’in 33. [Günü]”
olarak adlandýrýlýr. Talmud dönemlerinden beri
Omer sayýmý dönemi, yarý-matem havasý içinde
geçer, bu dönem içinde evlilik yapýlmaz, müzik
enstrümanlarý kullanýlmaz, enstrümanlarýn kullanýldýðý müzik dinlenmez ve týraþ olunmazdý. Bu
yasýn sebebi genel olarak Rabi Akiva’nýn 24.000
öðrencisinin bu dönem içinde bir salgýn
nedeniyle ölmüþ olmasýna baðlanýr. Lag Laomer
söz konusu ölümlerin durmasýnýn anýsýna mutlu
bir gün ilan edilmiþtir. Bunun yanýnda bu tarih,
Rabi Þimon Bar Yohay’ýn ölümünü de iþaretler.
Rabi Þimon Bar Yohay, Kabala’nýn temel kitabý
sayýlan Zoar’ýn yazarý olarak bilinir ve öleceði
günün, hayatý boyunca öðrettiði Tora’nýn onuruna mutlu bir vesile olarak kutlanmasýný vasiyet
etmiþtir. Günümüzde de Omer sayýmýnýn
baþlangýcýndan Lag Laomer’e kadar olan
dönemde yas havasý devam eder, evlilikler yapýlmaz, enstrümanlý müzik dinlenmez ve týraþ olunmaz. Bu yas dönemi, Aþkenaz geleneðine göre
Omer’in 33. günü, Sefarad geleneðine göre ise 34.
günün sabahý sona erer.
10. Þavuot bayramýný yap – Bu bayram Þemot
23:16’da “ürün biçme / toplama bayramý” olarak
adlandýrýlmýþtýr. Burada ise “Þavuot bayramý”
denmektedir (ayrýca Þemot 34:22). Tora sadece
tarýmsal bir isim verseydi, bu bayramýn da sadece
Bene-Yisrael’in Erets-Yisrael’de tarýmsal iþleri
yapabildikleri zamanda kutlanacaðý, ama sürgüne
çýkýldýðý zaman yürürlükten kalkacaðý gibi bir

düþünce doðabilirdi. Tora, bayramýn kutlanmasýnýn Erets-Yisrael’de bulunmaya baðlý
olmadýðýna iþaret etmek için, burada yeni bir
isme yer vermiþtir. “Þavuot – Haftalar” sözcüðü,
bu bayramýn, ne olursa olsun, Omer-korbanýndan
itibaren yedi tam hafta geçtikten sonra kutlanmasý gerektiðini belirtir (Sifre 189; Hirsch).
Þavuot Tora’nýn açýkça bir tarih vermediði tek
bayramdýr.
Bu bayramýn Tora’da üç farklý ismi vardýr: “Hag
Akatsir – Ürün Biçme / Toplama Bayramý” –
çünkü ilk buðday hasadý bu zamana rastlar. “Hag
Þavuot – Haftalar Bayramý” – Pesah’tan beri
sayýlan yedi hafta nedeniyle. “Yom Abikurim – Ýlk
Ürün Günü” – zira ilk buðday hasadýndan iki
ekmekle bir Minha-korbaný yapýlýr (Þete Alehem;
bkz. Vayikra 23:17).
Elinle vereceðin baðýþýnýn miktarý – Tam
çeviriyle “elinin baðýþýnýn yettiði kadar”. Bu çeviri
Raþi’ye göredir. Bahsedilen, bayram neþesinin
ifadesi olarak, Hagiga-korbaný adý altýnda getirilecek Þelamim-korbanlarýdýr [Ýbn Ezra’ya göre Olakorbanlarýndan da bahsedilmektedir]. Kiþi,
Tanrý’nýn gönderdiði bereket oranýnda korban
getirmeli (Sifre 64), miktarý fazlaysa, ziyafete,
baþta Leviler, Gerler, yetimler ve dullar (s.p.)
olmak üzere konuklar davet etmelidir.
“Miktar” þeklinde çevirdiðimiz sözcük Misa veya
Misat’týr. Ýfade “baðýþ olarak” (Ýbn Ezra) ya da
“vergi olarak” þeklinde çevrilebilir. Hagiga-korbaný
olarak, daha önceden kutsiyete adanmýþ deðil,
tamamen kiþinin þahsi mal varlýðýnýn bir parçasý
olan bir hayvan getirilmelidir (Talmud – Hagiga 8a).
Rabenu Behaye buradaki gerekliliðin sadece
Þavuot deðil, tüm Þaloþ Regalim bayramlarý için
geçerli olduðunun altýný çizer. Ancak Tora’nýn
bunu özellikle Þavuot bayramý baðlamýnda vermesinin bir nedeni vardýr. Diðer iki bayram Pesah
ve Sukot yediþer gün sürer. Þavuot ise [EretsYisrael’de] sadece bir gündür; dolayýsýyla insanlar
söz konusu tsedaka ve konukseverlik kuralýnýn bu
kýsa bayram için geçerli olmadýðý kanýsýna kapýlabilirlerdi. Buna yer vermemek için Tora bu emri
özellikle Þavuot konusu içinde vermiþtir. Ayrýca
buna baðlý olarak bkz. Vayikra 23:22 açk.
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[55. Þavuot]
9

Kendine yedi hafta sayacaksýn. Oraðýn olgun baþaklarda [kesime] baþlamasýndan
[itibaren] yedi hafta saymaya baþla.
10
[Sayýmýn bitiminde] Tanrýn Aþem Adýna Þavuot bayramýný yap. Elinle vereceðin
baðýþýnýn miktarý, Tanrýn Aþem’in sana verdiði bereketle orantýlý olmalýdýr.
yiyebilirsin” (krþ. Hirsch). Benzer þekilde “[Ýlk güne
ek olarak] altý gün [daha] matsa ye…” (Hizkuni;
Abravanel). [Tüm bunlar Erets-Yisrael’deki kutlamayý belirtir. Diaspora’da ise Pesah sekiz gündür.]
Ýbn Ezra baþka bir alternatif sunar: “Altý gün
boyunca matsa ye – ve yedinci gün [de matsa ye.
Ama yedinci günün diðer günlere göre ek bir özelliði
var. Bu gün] imtina[ zamaný]dýr, melaha yapma”.
Ýmtina[ zamaný]dýr – Ýbranice Atseret (bkz.
Vayikra 23:36 ve Bamidbar 29:35). Çevirimiz
bunun, melaha addedilen iþlerden uzak durmayý
belirttiði görüþüne göredir (Sifre 135; Talmud –
Hagiga 9a ve 18a; Raþi). Buna göre sözcüðün
kökü “Atsar – Durmak”týr. Bu anlam doðrultusunda, yedinci gün bayramýn son günüdür ve
ayný zamanda bayram için getirilmesi gereken
Olat Reiya ve Hagiga-korbanýnýn getirilebileceði
de son gündür (Talmud – Hagiga 9a). Bu korban
ilk gün gerçekleþtirilmelidir, ama yapýlamadýðý
takdirde Pesah’ýn diðer altý günü boyunca
ödenebilir. Ayný þey Sukot için de geçerlidir. Biraz
aþaðýda Pesah, Þavuot ve Sukot bayramlarý bir
arada listelenmiþtir (p. 17). Bu, ayný kuralýn,
sadece tek gün kutlanan Þavuot bayramý için bile
geçerli olduðunu öðretir. Böylece Þavuot’ta Olat
Reiya ve Hagiga-korbanýný getiremeyen biri, bunu,
takip eden altý gün boyunca yapabilir (Talmud –
Hagiga 17a). Ýþte bu nedenle, Þavuot’tan sonraki
altý gün bayram olmamasýna raðmen, yine de
neþeli günlerdir ve günümüzde de bu günler
boyunca, günahlarýn itiraf edildiði Tahanunim
dualarý yapýlmaz.
Sözcük Onkelos’un çevirdiði gibi “toplanma”
anlamýna da gelebilir. Zira Pesah’ýn son günü Yom
Tov’dur ve Tanrý’ya ibadet için tekrar bir araya
gelinir (Talmud – Betsa 15b; Talmud Yeruþalmi –
Þabat 15:3; Raþi). Bu da Atsar kökünün “[kutlama amacýyla birinin gitmesine izin vermeyip onu]
tutmak” þeklindeki diðer anlamýný takip etmektedir (bkz. Vayikra 23:36 açk.).
Rabi Samson Raphael Hirsch, bayramýn son
gününün, insanýn bitmekte olan bayramdan
edindiði düþünce ve dersleri “bir araya toplama”
zamaný olduðunu vurgular. Bu þekilde söz konusu

dersler bayramdan sonra da canlýlýðýný sürdürecektir. Kiþi maneviyat alanýndaki edinimlerinin
zamanla daðýlýp gitmesine izin vermemelidir.
Melaha yapma – Tora “hiçbir melaha yapma”
dememiþtir, zira Yom Tov’da, yemek hazýrlamak
için gerekli olan ve Ohel Nefeþ olarak
adlandýrýlan (bkz. Þemot 12:16) bazý melahalarý
yapmak yasak deðildir (Ýbn Ezra). [Buna karþýlýk,
Tora Þabat ve Yom Kipur hakkýnda “hiçbir melaha
yapma” demiþtir (bkz. Þemot 20:10 ve Vayikra
23:28)].
9-12. Þavuot. Bkz. Þemot 23:16 ve 34:22,
Vayikra 23:15, Bamidbar 28:26.
9. Kendine yedi hafta sayacaksýn – Bkz. Vayikra
23:16 açk. Tora Vayikra’daki pasukta “sayýn”
diyerek çoðul çekimli bir fiil kullanmýþtýr.
Buradaki ise tekildir: “kendine … sayacaksýn”. Bu,
Omer sayma mitsvasýnýn hem merkezî Bet-Din’in
hem de halkýn her bireyinin görevi olduðuna
iþaret eder (Rabenu Behaye).
Olgun baþaklarda – Bu da Omer-korbanýnýn,
arpa baþaklarýnýn (Sforno) artýk olgunlaþtýðý
dönemde yapýlmasý gerektiðine iþaret eder (Sifre
186; Ramban). Son kýsmýn en baþýndaki “ilkbahar ayýný gözetme” emri de tam olarak buna
baðlýdýr.
Ýbranice Bakama. Sözcük farklý noktalansa
“Bekoma – Dik Halde” þeklinde de okunabilir
[olgun baþaklarýn Kama olarak adlandýrýlmasýnýn
sebebi de dik durmalarýdýr]. Bu da Omer
mitsvasýnýn ayakta yapýlmasý gerektiðine iþaret
eder. Omer-korbaný olarak kesilen ilk arpa
demeti, ayakta kesilmelidir. Ondan sonra yedi
hafta boyunca yapýlacak sayým da hep ayakta
yapýlmalýdýr. Ayakta yapýlmayý gerektiren dört
mitsva vardýr: Omer, Tsitsit, Berit-Mila ve Lulav
(Rabenu Behaye).
Kesime baþlamasýndan [itibaren] – Bunun
anlamý, “kesime canýnýzýn istediði ne zaman
baþlarsanýz o zamandan itibaren” olamaz, zira
sayýmýn ilk Omer’in kesiminden itibaren yapýldýðý
Vayikra 23:15’te açýkça söylenmiþti (Gur Arye).
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mýn o mevsimde kutlanacaðýdýr (Raþi). Bu
nedenle Sukot ayný zamanda “Hag Aasif – Hasat
/ Ürün Toplama Bayramý” olarak adlandýrýlýr (Ýbn
Ezra; bkz. Þemot 23:16).
Ýfade “Harman yerinden ve pres teknenden topladýklarýnla” þeklinde de anlaþýlabilir. Bu da Suka’nýn
yapýmý ile ilgili bir kurala iþaret eder: Suka’nýn
üstü – Ýbranice: Sehah – harman yerinde ve pres
teknesinde kalan artýklarla, yani tahýl saplarý ve
dýþ kabuklarýyla, zeytin veya asma yapraklarý, dallarý ve sürgünleriyle kaplanabilir. Sayýlanlarýn
ortak özelliði, topraða baðlý olarak yetiþen ve
tuma kapmaya elveriþli olmayan maddelerdir.
Sehah, ancak bu özelliðe sahip malzemeyle
kaplanabilir. Böylece bu kural, Sehah kaplama
malzemesi olarak yiyecek ve eþyalarý dýþarýda
býrakýr, çünkü bunlar tuma kapmaya elveriþlidir.
Ayrýca taþ ve metal de Sehah kaplama malzemesi
olarak kullanýlamaz, zira bunlar toprakta yetiþen
þeyler deðildir (Talmud – Suka 12a; Talmud – Roþ
Aþana 13a; Raþi). Bu kýsýmdan, Suka’ya dair
baþka kurallar da türer.
Yap – Tam çeviriyle “kendine yap”. Buradaki fiil,
Suka yapýmý konusundaki gerekliliðe iþaret eder
(krþ. Vayikra 23:42-43).
14. Bayramýnda neþelen – “Neþeni ifade et” (krþ.
Vayikra 23:40). Neþelenmekten kasýt, bayram
arifesinde gerçekleþtirilen Þelamim-korbanlerýnýn
etiyle bir bayram ziyafeti düzenlemektir (Talmud –
Suka 48a; Raþi; Mesiah Ýlemim; Sefer Zikaron). Bu,
p. 11’deki “Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda … neþeleneceksin” sözleriyle dile getirilmiþtir. Yani BetAmikdaþ’ta gerçekleþtirilen Þelamim-korbanlarýndan bahsedilmiþtir. Þimdiki pasukta ise yer belir-

tilmeksizin, neþe sadece bayramýn vaktine baðlanmaktadýr: “Bayramýnda neþelen”. Dolayýsýyla BetAmikdaþ olmasa bile neþelenme mitsvasý her
zaman her yerde devam etmektedir (Hirsch).
Günümüzde bu, et ve þarabýn yer aldýðý bir
bayram ziyafetiyle yerine getirilir (ayrýca bkz. s.a.).
Targum Yonatan bu neþeye, Sukot bayramý içinde
yapýlan Simhat Bet Aþoeva þenliklerini de katar
(bkz. Vayikra 23:40 açk.).
Mitsvat Ase No. 201 (Sefer Ahinuh). Tora, yiyip
içmeye dayalý bir mitsva vermiþtir, çünkü insanýn
kutlama ve neþelenme konusundaki doðal ihtiyacýna duyarlýdýr. Tanrý bu nedenle söz konusu
kutlamayý bir mitsva olarak vererek, insanýn
kolayca yozlaþabilecek fiziksel zevklere dayalý
kutlamalarýný doðru yöne yönlendirmiþ, ona
manevi bir yan katmýþtýr (Meam Loez).
“Bayram” anlamýndaki sözcük Hag, aslýnda tüm
bayramlarý tanýmlar. Ancak Hahamlarýmýz Miþna
ve Talmud’da Hag sözcüðünü kullandýklarýnda
özellikle Sukot bayramýný kastederler. Bu da,
Sukot’taki kutlamanýn diðer bayramlara göre
daha coþkulu oluþuna iþaret eder. Ne de olsa bu,
tarýmsal çalýþmanýn son ürünlerinin toplandýðý,
dolayýsýyla son derece neþeli bir bayramdýr
(Hirsch).
Benzer þekilde tüm bayramlar birer neþe vesilesi
olmasýna raðmen, Sukot bayramýnda bu özellikle
vurgulanmaktadýr. Bu bayramla ilgili, neþe temasý
tam üç kez tekrarlanmaktadýr: önceki pasukta,
burada ve Vayikra 23:40’ta. Buna karþýlýk, neþelenme konusu Þavuot ile ilgili olarak sadece bir
kez kullanýlmýþtýr (p. 11). Pesah konusunda ise
neþe konusuna hiç yer verilmemiþtir. Bunlarýn
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Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði
yerde neþeleneceksin – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen, þehirlerindeki Levi ve arandaki Ger, yetim ve dul.
12
Mýsýr’da köle olduðunu hatýrlamalý, bu hükümleri titizlikle uygulamalýsýn.
[56. Sukot]
13

[Ürünlerini] Harman yerinden ve pres teknenden topladýðýn mevsimde, yedi gün
boyunca Sukot bayramýný yap.
14
Bayramýnda neþelen – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen, þehirlerindeki Levi, Ger,
yetim ve dul.
11. Neþeleneceksin – Þavuot Tora’nýn alýnýþ
yýldönümüdür ve açýk bir þekilde, Tora öðrenen
insanlar için özellikle bir mutluluk günüdür.
Tora’ya daha az aþina olan ve Tora öðreniminin
tadýný fazla alamamýþ kiþiler de, bu sevince söz
konusu öðrenimi, kurumlarý ve öðrenenleri
maddi olarak destekleyerek katýlýrlar. Önceki
pasuktaki “elinle vereceðin baðýþýn” sözleri bu
yardýma da iþaret eder (Meam Loez).
Levi … Ger, yetim ve dul – Bu dört gruptan
önce dört kiþiden daha bahsedilmektedir: “oðlun
ve kýzýn, kölen ve cariyen”. Yalnýz bu beklenmedik
bir sýralamadýr, zira köle ve cariyeler toplumsal
konum açýsýndan en düþük sýrada olduklarý için
bir listenin sonunda yer almalarý daha mantýklýdýr. Dolayýsýyla bulunduklarý yer de bir listenin
sonu olarak deðerlendirilebilir. Böylece iki liste
vardýr: [1] Oðul ve kýz, köle ve cariye. [2] Levi ve
Ger, yetim ve dul. Tanrý bu iki listeyi yan yana
vererek bir mesaj iletmektedir: “Benim dörtlüme
karþýlýk senin dörtlün. Sen Benim dörtlümü –
Levi’yi, Ger’i, yetimi ve dulu sevindirirsen, Ben
de senin dörtlünü – oðlunu, kýzýný, köleni ve
cariyeni – sevindiririm” (Midraþ – Tanhuma 18;
Raþi)
12. Mýsýr’da köle olduðunu hatýrlamalýsýn –
Konu Þavuot olduðuna göre neden Mýsýr Çýkýþý’ndan bahsedilmektedir? Cevap pasuðun sonundadýr: “Þunu aklýndan çýkarma. Mýsýr’da köleydin ve Ben seni oradan, bu hükümleri titizlikle
uygulaman için çýkardým” (Sifre, Þelah 115; Raþi;
Beer Basade). Mýsýr Çýkýþý sadece bir ulusun fiziksel özgürlüðüne kavuþturulmasýný amaçlamýþ
deðildir. Asýl amaç Tora’nýn alýnýþý ve titizlikle
uygulanmasýdýr ve bu, Þavuot’ta gerçekleþmiþtir.
Bu sözler baþka bir mesaj da içerir: “Mýsýr’da
köleydin ve kendine ait bir mal varlýðýn yoktu.
Zira bir kölenin mal varlýðý efendisine aittir
(Talmud – Pesahim 88b). Þimdi ise Tanrý seni
özgür kýldý ve tarlalar sahibi haline getirdi. Bu

yüzden, hasatla ön plana çýkan Þavuot bayramýnda, hasadý ilgilendiren Leket, Þihha ve Pea
mitsvalarýný göz ardý etme. Maddi durumlarý
genelde kötü olan Levi’yi, Ger’i, yetimi ve dulu
kolla” (krþ. Sforno). Bir olasýlýða göre bu ifade,
önceki pasukta sözü edilen köle ve cariyelere
baðlýdýr: “Mýsýr’da köle olduðunu hatýrla. Bunun
ne kadar zor ve alçaltýcý bir durum olduðunu en
iyi sen bilirsin. Bu nedenle köle ve cariyelerini
kutlamanýn dýþýnda tutma” (krþ. Ýbn Ezra). Ama
basit anlamda, bu ifade, benzer baþka yerlerde
olduðu gibi deðerlendirilebilir: “Sen köleydin ve
Tanrý seni bundan kurtardý. O yüzden O’nun
sana verdiði emirleri yerine getirmen boynunun
borcudur” (Ramban).
Kölelik kavramý Þavuot’a doðru sayýlan günler
için de bir simgedir. Yahudi bir köle, altý yýllýk
çalýþma süresinin geçmesi beklentisiyle günleri
sayar. Bene-Yisrael de, Tora’nýn alýnýþ yýldönümü
olan Þavuot’un geliþini iple çekercesine her günü
sayarlar; zira Tora, insaný Yetser Ara’nýn
köleleþtiren baðlarýndan kurtarýr (Coucy’li Rabi
Moþe; Meam Loez).
Titizlikle uygulamalýsýn – “‘Tam da hasadýn
baþlama zamaný; iþimi gücümü býrakýp, sýrf bir
günlük bayram için nasýl Bet-Amikdaþ’a giderim?’
deme!” (Hizkuni).
13-15. Sukot. Bkz. Þemot 23:16 ve 34:22,
Vayikra 23:34, Bamidbar 29:12.
13. Topladýðýn mevsimde – Tam çeviriyle
“topladýðýnda”. Ancak bu iki þekilde yanlýþ anlamaya neden olabilir: [1] Ýfade bayramýn sadece
toplanacak ürün olduðunda kutlanacaðý, ama
ürünün olmadýðý zamanlarda kutlanmayacaðý
þeklinde yorumlanabilir (Nahalat Yaakov). [2] Ya
da tam da toplama iþlemi yapýldýðý sýrada kutlanacaðý düþünülebilir (Maskil Ledavid). Her iki
yorum da yanlýþtýr. Tora’nýn kastettiði, normalde
ürünlerin toplanma mevsimi ne zamansa bayra-
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17
kendisine saðladýðý berekete ve hem kendisi hem
de atalarý için yapmýþ olduðu tüm iyiliklere
karþýlýk þükran duygularýný sunma fýrsatý bulur.
Ýkinci olarak Yeruþalayim’de bulunulan sürede,
herkes Tora öðrenimi fýrsatý yakalayacak, BetAmikdaþ’ta sürekli olarak gerçekleþen bazý
mucizelere de tanýk olacaktýr. Üçüncü yarar ise
ulusaldýr. Tüm halkýn Yeruþalayim’de toplanmasý,
hem fiziksel hem de manevi yönden birlikteliði,
sevgiyi ve kardeþliði güçlendiren bir noktadýr
(Meam Loez).
Boþ elle görünmemeli – “Aksine, önceki açýklamada bahsi geçen korbanlarý getirmelidir” (Sifre
143; Raþi). Þaloþ Regalim’de Bet-Amikdaþ’a boþ
elle gelme yasaðý Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Lo Taase No. 288 (Sefer Ahinuh).
17. Elinin verebileceði kadarýný – “Ama maddi
gücünün ötesine geçip sonra baþkalarýna muhtaç
duruma düþme” (Sforno). Alternatif olarak
“Vereceði ziyafete katýlaný çok ve serveti de
büyük olan kiþi, hem Ola-korbanlarýný hem de
Þelamim-korbanlarýný bol tutmalýdýr” (Sifre 143;
Talmud – Hagiga 8b; Raþi). Þelamim-korbanlarýnýn
iþlemleri tamamlandýktan sonra etinin büyük
kýsmý korban sahibine aittir ve o bunu yer ya da
yemeleri için baþkalarýna daðýtýr. Ola-korbanýnýn
eti ise tümüyle yakýlýr. Dolayýsýyla buradaki
“herkes … elinin verebileceði kadarýný [getirmelidir]”
ifadesi bir kiþinin getirmesi gereken Ola ve
Þelamim-korbanlarýnýn miktarýnýn kendi ihtiyaç
ve maddi gücüne göre belirlenmesi gerektiðine
iþaret eder. Kiþi ailesini ve konuklarýný doyuracak
miktarda Þelamim-korbaný getirmelidir. Ola-korbanlarýnýn sayýsý ise, bunu yaptýktan sonra maddi
gücünün yeteceði miktara göre belirlenir [ama

elbette Olat Reiya olarak en azýndan bir Ola-korbaný getirmekle yükümlüdür]. Bu pasukta söylenenler, p. 10’daki “elinle vereceðin baðýþýnýn miktarý, Tanrýn Aþem’in sana verdiði bereketle orantýlý
olmalýdýr” ifadesinin açýklamasýdýr (Ýbn Ezra).
Ýnsanýn deðeri servetinin miktarýna deðil,
Tanrý’nýn deðer verdiði amaçlara yaptýðý baðýþ
oranýna baðlýdýr. Ýnsan Tanrý’nýn Huzuru’nda,
O’nun Tapýnaðý’nda sadece “elinin verebileceði
kadarý” göz önünde bulundurularak deðerlendirilir. Yapýlacak baðýþýn miktarý da “Tanrý’nýn
… vermiþ olduðu bereket doðrultusunda” belirlenmelidir (Hirsch).
œ Sonuç. Peraþanýn son kýsmýnda bayram neþesine yer verilmiþtir. Ancak burada “sadece neþeli
olacaksýn” denirken kullanýlan “Ah – Sadece”
sözcüðü, sýnýrlama ifade eder. Bu da, maddiyata
baðlý herhangi bir neþenin sýnýrlý tutulmasý gerektiðini belirtir. Yýlýn çabasýnýn meyvelerinin
alýndýðý Sukot bayramý son derece mutlu bir
zamandýr. Tora bu mutluluðun ölçülü tutulmasýna önem vermektedir. Bu neþede mitsvalarýn da
payý olmasýna raðmen kiþinin fiziksel kutlamalarda kendi sýnýrýný bilmesi çok önemlidir. Pasukta
söylendiði gibi “Tanrý’ya huþuyla ibadet edin,
titremeyle sevinin” (Teilim 2:11). Çünkü bu
dünyada Yetser Ara, insanýn neþesini kötüye ve
yozlaþmaya yönlendirebilir. En üst düzeyli kiþiler
bile kendilerini buna karþý korumalý kabul edemez. Gerçek neþe, Gelecek Dünya’da, Þehina’nýn
Nuru ile gerçekleþecektir (Rabenu Behaye).
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Tanrý’nýn seçtiði yerde, Tanrýn Aþem Adýna yedi gün boyunca kutlama yap; zira
Tanrýn Aþem seni tüm ürününde ve elinin tüm iþlerinde mübarek kýlacak ve sen, sadece
neþeli olacaksýn.
16
Yýlda üç kez tüm erkeklerin, [Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda
görünmelidir: Matsa bayramýnda, Þavuot bayramýnda ve Sukot bayramýnda. Ama [bu
vakitlerde kiþi,] Tanrý’nýn Huzuru’nda boþ elle görünmemeli,
17
Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu bereket doðrultusunda, herkes, elinin verebileceði kadarýný [getirmelidir].
hepsi tarýmsal faaliyete baðlýdýr. Pesah’ta bu açýdan pek neþe yoktur, zira tahýllar henüz tarladadýr, meyveler de aðaçtan toplanacak duruma
tam gelmiþ deðildir. Tarým çabalarýnýn somut
ürünlerinin alýndýðý ilk zaman Þavuot’tur,
dolayýsýyla bir derece neþeye yer vardýr. Ama
Sukot’ta durum farklýdýr. Artýk tüm mahsul
toplanmýþ, yýlýn tüm bereketi depolara doldurulmuþtur. Ýþte bu, büyük bir neþe vesilesidir (Daat
Zekenim). Ayný doðrultuda, Þavuot ve Sukot
bayramlarýnda Tanrýsal bereket konusuna da yer
verilmiþken (p. 10 ve 15), Pesah’ta bundan bahis
yoktur. Þavuot ve Sukot’ta ürünler toplandýðý için
Levi, Ger, yetim ve dullar konuk edilmiþ, onlarýn
hayýr dualarý alýnmýþtýr. Ama Pesah’ta ürün
olmadýðýndan misafirler de olmamýþtýr –
dolayýsýyla bereket duasý alýnmamýþtýr (Rabenu
Behaye).
Sen, oðlun ve kýzýn… – Hahamlarýmýz öðretirler: Kiþi, bayramda tüm ailesini neþelendirmekle
yükümlüdür. Buna baðlý olarak herkese, onlara
özel bir mutluluk saðlayacak hediyeler almalýdýr.
Bayramýn þerefine, bayram yaklaþýrken eþine
güzel giysiler satýn almalý, çocuklarýný da sevdikleri yiyeceklerle sevindirmelidir (Talmud –
Pesahim 109a).
15. Kutlama yap – Ýbranice Tahog. Bu sözcük
“Hag – Bayram” ile baðlantýlýdýr. Ancak Hag
sözcüðü ayný zamanda bayram vesilesiyle gerçekleþtirilen Hagiga-korbanýný tanýmlar. Dolayýsýyla
ifade “bayram korbanýný kes” þeklinde de anlaþýlabilir (Ýbn Ezra).
Elinin tüm iþlerinde – Ticarette ya da ustalýk
gerektiren iþlerde (Ýbn Ezra).
Sadece neþeli olacaksýn – “Ve herhangi bir
keder öðesinin bu neþeni bozmasýna izin vermemelisin” (Sforno). Örneðin yastaki bir kiþi,
bayram boyunca yas belirten uygulamalarý yap-

maz (a.k. 14b). Bayram neþesi her açýdan katýþýksýz olmalýdýr. Bu nedenle Hol Amoed’de evlilik
yapýlmaz; zira Tora bayram sýrasýndaki neþenin
sadece bayramdan kaynaklanmasý gerektiðini
söylemektedir. Buradan temel bir prensip çýkar:
“En Mearevin Simha Besimha – Bir Neþe Diðer
Bir Neþeye Karýþtýrýlmamalýdýr” (Talmud – Moed
Katan 20b) (Rabenu Behaye).
Sukot bayramýnda neþelenme emri önceki pasukta verildiðine göre, pasuðun basit anlamý doðrultusunda bu bir emir deðil, teminattýr. Tanrý, göndereceði bereket sayesinde bayramýn neþeli geçeceðine söz vermektedir (Raþi; Mesiah Ýlemim;
Maskil Ledavid). Kanuni baðlamda ise bu,
Sukot’un bitiminde kutlanan Þemini Hag Aatseret
bayramýnda da neþelenmek gerektiðine iþaret
eder.
16. Erkeklerin … Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda
görünmelidir – Mitsvat Ase No. 202. Bu mitsva
gereðince, Yeruþalayim’e kadar yürüyerek gidebilecek yaþtaki tüm Yahudi erkekler, BetAmikdaþ’a gelip Tanrý’nýn Huzuru’nda görünmelidir. Bu “görünmenin” ifadesi olarak “Olat
Reiya – Görünme [Vesilesiyle Getirilen] Ola-korbaný” getirmelidir. Bu korban için Tora bir ölçü
belirlememiþtir, kiþi korban olarak boða getirebildiði gibi, tek bir kumru ya da güvercin yavrusu
getirmekle de bu yükümlülüðü yerine getirmiþ
olur. Bene-Yisrael’e Þaloþ Regalim bayramlarýyla
ilgili olarak üç emir verilmiþtir: Görünme,
Kutlama ve Neþe. Bunlarýn her biri için korban
getirilir. Görünme için Olat Reiya, Kutlama için
Hagiga-korbaný [ki bu Þelamim türü bir korbandýr], Neþe için de baþka Þelamim-korbanlarý
(Sefer Ahinuh).
Bene-Yisrael’in Þaloþ Regalim bayramlarýnda
Yeruþalayim’de toplanmalarý üç temel yararý
beraberinde getirir. Öncelikle her birey, Tanrý’nýn
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belirtir (ör. 17:5). Yeruþalayim’de Tapýnak
Daðý’nýn ve Bet-Amikdaþ’ýn iç avlusunun giriþlerinde de birer Küçük Sanedrin yer alýrdý. Ýdam
istemli davalar için en az 23 yargýçtan oluþan bu
tür bir Bet-Din gerekir. Bu sayý Tora’daki pasuklardan öðrenilmiþtir (bkz. Bamidbar 35:25 açk.).
Her ne kadar yalnýz 23 yargýç aktifse de,
görüþmeler sýrasýnda salonda toplam 69 yargýç
bulunurdu. Bunlar 23’erden kýdem sýrasýna göre
arka arkaya üç sýra halinde otururlar, davaya ilk
sýradaki 23 yargýç bakardý. Ýdam davalarýnda
sanýðý suçlu bulanlarýn sayýsý suçsuz bulanlara
göre sadece bir kiþi fazla olduðu takdirde, ikinci
sýradan en kýdemliler aþamalar halinde aktif
yargýçlar arasýna katýlýr, onlarýn boþalttýðý yerler
de üçüncü sýranýn kýdemlileriyle doldurulur,
onlarýn boþalttýðý yerler de dýþarýdan baþka
yargýçlarla doldurulurdu. Bu konu için bkz.
Þemot 23:2 açk.
71 yargýçtan oluþan Bet-Din, yani Büyük
Sanedrin, Yeruþalayim’deki en büyük Bet-Din’dir
[“Sanedrin” terimi II. Bet-Amikdaþ döneminde
kullanýlmaya baþlanmýþtýr, ama bu kurul Moþe
Rabenu zamanýndan beri vardý (bkz. Bamidbar
11:16)]. Büyük Sanedrin Bet-Amikdaþ’ta yer alýrdý
ve en yüksek kanunî organdý; diðer tüm
mahkemeler onun otoritesi altýnda görev
yapardý. Üye sayýsý yine Tora’dan öðrenilmiþtir.
[Tanrý, Moþe’ye 70 ileri gelen seçmesini ve
onlarýn “Moþe ile birlikte” duracaklarýný
söylemiþtir (bkz. Bamidbar 11:16; ayrýca bkz.
Þemot 24:1). Böylece Moþe ile birlikte toplam 71
kiþi söz konusudur.] Bu yargýçlarýn en üst
düzeylisi Sanedrin’in baþkaný olur ve bu nedenle
“Nasi – Baþkan” olarak adlandýrýlýrdý. Her Nasi,
Moþe Rabenu’nun halefiydi. Yardýmcýsý onun sað
yanýnda otururdu ve “Av Bet-Din – Bet-Din
Lideri” ünvanýyla anýlýrdý. Sanedrin’in diðer
üyeleri ise ikisinin karþýsýnda, yine rütbe sýrasýna
göre dizilerek yarým daire þeklinde otururlardý
(Rabenu Behaye).
18. Kabileleriniz için … tüm þehirlerinde – Ya
da “Tanrýn Aþem’in sana kabileleriniz için vermekte
olduðu tüm þehirlerinde…” (Saadya Gaon).
Her kabilenin ve her þehrin kendine ait bir
mahkemesi olmalýdýr (Sifre 144; Talmud –

Sanedrin 16b; Raþi). Ýlk bakýþta þehirlerde
mahkemeler olduðuna göre kabilelerde de olmasý
gerektiðini söylemeye gerek olmamalýdýr; ne de
olsa þehirler kabilelerin topraklarý içindedir. Ama
bunu söylemek iki nedenle gereklidir: [1] Bir
þehir, iki farklý kabile tarafýndan paylaþýlabilir.
Örneðin Yeruþalayim’in bir kýsmý Yeuda, bir kýsmý
da Binyamin kabilesine aittir. Dolayýsýyla ayný
þehir olmasýna raðmen, burada tek bir mahkeme
deðil, biri Yeuda diðeri de Binyamin kabilesine ait
iki mahkeme yer almalýdýr (ayrýca bkz. Talmud –
Sanedrin 16b, Tosafot o.a.). [2] “Kabile mahkemesi”, o kabilenin sýnýrlarý içindeki tüm þehir
mahkemelerinin bir üst mahkemesidir ve
kabilenin en üst düzeyli Hahamlarý’ndan oluþur.
Nitekim pasuktaki Ýbranice söz diziliþine göre
“yargýlasýnlar” sözcüðü “kabileleriniz için”den
hemen sonra gelmektedir. Bu da her kabilenin,
kendi içindeki yargý konularýný düzene sokmasý
gerektiðine iþaret eder (Talmud – Sanedrin 16b).
Her þehrin mensuplarý sadece kendi þehirlerindeki mahkemeye baþvurabilir; baþka þehrin
mahkemesine gidemez. Ancak isterlerse davalarýný üst mahkeme olan kabile mahkemesine
götürebilirler. Kabile mahkemesi kabilenin
tümünde yetki sahibidir. Týpký tüm mahkemelerin Büyük Sanedrin’in yetkisi altýnda olmasý
gibi, þehir mahkemeleri de kabile mahkemesinin
otoritesi altýndadýr ve kararlarý tüm kabileyi
baðlar. Yine de bir kabile mahkemesinin kararý,
baþka bir kabileyi baðlamaz ve bir kabilenin mensubu baþka bir kabilenin mahkemesine baþvuramaz (Ramban).
Buradaki kullaným nedeniyle Tora kanununa
göre iþlev gören mahkemelerin sadece EretsYisrael’de kurulabileceði, yargýçlarýn sadece
Erets-Yisrael’de atanabileceði sonucu çýkarýlabilirdi. Ancak Tora daha önce [cinayet davalarýyla ilgili olarak] “Bunlar sizin için nesilleriniz boyunca tüm yerleþim yerlerinizde kanuni hüküm olacaktýr” (Bamidbar 35:29) demiþti. Dolayýsýyla
Yahudiler’in yaþadýklarý her yerde Tora kanununda uzman olan yargýçlar atanmalýdýr. Ancak
pasuk “þehirlerinde” dediðine ve bu, özellikle
Erets-Yisrael’i kastettiðine göre, Erets-Yisrael ile
Diaspora arasýnda yine de fark vardýr. EretsYisrael’de Tora mahkemeleri her bölgede ve her
“þehirde” kurulmalýdýr. Diaspora’da ise belirli bir
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Kabileleriniz için, Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu tüm þehirlerinde kendine
yargýçlar ve polisler ata; halký adil bir yargýyla yargýlasýnlar.
œ Yönetim Kademeleri. Þu ana kadar açýklanan mitsvalarýn ortak yaný “Tanrý’nýn seçeceði
yer”in merkezi konumunu ve Bet-Amikdaþ’ýn,
Ülke’nin tümüne yayýlmýþ olan halkýn odak noktasý oluþunu vurgulamasýdýr. Buradan itibaren
Tora, Bet-Amikdaþ’ýn halkýn tümüne egemen olabilmesini saðlayacak kurumlardan bahsetmeye
baþlayacaktýr. Bunlar, yargýçlar (16:18-17:1),
krallar (17:14-20), Koenler (18:1-8) ve peygamberlerdir (18:14-22). Tüm bunlar Tora’nýn temsilcileri olarak görev yapacak ve yetkilerini
merkezden, yani Bet-Amikdaþ’tan alacaktýr.
Ülke’nin geneline yayýlacak olan bu kurumlar
Tora’nýn ve Bet-Amikdaþ’ýn etkisini halkýn
tümüne ulaþtýrma görevi taþýyacaktýr. Bu yönetim
kademeleri doðru bir þekilde iþlediði takdirde
halk da doðru ve düzenli, Tora’ya uygun bir
yaþam sürecektir. Ama yönetim kademesi bozulursa, bu halka da yansýyacaktýr (Sforno; Hirsch).
œ Yargýçlar. Tora daha önce “… iki tarafýn iddialarý mahkemeye kadar gelir” (Þemot 22:8) ve “…
[suçlu] mahkemece [belirlenen miktarý] öder”
(Þemot 21:22) ifadelerini kullanmýþ, ayrýca yargýda nelerden kaçýnýlmasý gerektiðine dair bazý
kurallar vermiþti (bkz. Þemot 23:1-3, 23:6-7,
Vayikra 19:15, Devarim 1:17). Tüm bunlar,
Yahudi Ulusu içinde bir kanuni düzenin olmasýný
gerektirir. Tora bu noktada söz konusu düzenle
ilgili açýklamalarda bulunmaktadýr (Ramban).
Tora’nýn bu konuya, Þaloþ Regalim’de tüm erkeklerin Yeruþalayim’e gelmesi hakkýndaki emrin
hemen arkasýndan yer vermesi bir mesaj içerir:
“Her ne kadar yýlda üç kez Bet-Amikdaþ’a geleceksen ve orada davalarýný çözümleyebileceðin
büyük otoritelerle görüþebileceksen de, kendi
þehirlerinde de kanuni düzeni saðlayacak
yargýçlar ve polisler atamalýsýn” (Ýbn Ezra;
Rabenu Behaye). Kral Yeoþafat zamanýnda
Yisrael’in tüm þehirlerinde mahkeme vardý (bkz.
Divre Ayamim II 19:5). Ýki konunun bitiþikliðinin bir nedeni de takvimi ve dolayýsýyla Þaloþ
Regalim’in tarihlerini belirleme yetkisinin merkezi
Bet-Din’e, yani Büyük Sanedrin’e ait olmasýdýr
(Baal Aturim; Meam Loez).
Yahudilik’te üç mahkeme düzeyi vardýr. 71 kiþilik
Büyük Sanedrin, 23 kiþilik Küçük Sanedrin ve üç

yargýçtan oluþan küçük mahkemeler. Bazý davalar
sadece Büyük Sanedrin tarafýndan görülebilir.
Bazýlarý ise Küçük Sanedrin tarafýndan görülebilir,
ama üç kiþilik Bet-Din tarafýndan görülemez.
Kalan davalar ise üç yargýçlý Bet-Dinler tarafýndan da ele alýnabilir. Bu þekilde belirli bir düzey
sýralamasý vardýr.
Tora’ya göre tek uzman kiþi bile yargýçlýk yapabilir; pasukta [tekil hitapla] söylendiði gibi:
“Akranýný adaletle yargýlamalýsýn” (Vayikra 19:15).
Ancak Hahamlarýmýz “Tek baþýna yargýlama;
çünkü bunu sadece Bir [olan Tanrý] yapabilir”
(Miþna – Pirke Avot 4:8) demiþler ve bir mahkemenin en az üç kiþiden oluþmasýna karar vermiþlerdir. Bu mahkemeler 120 Yahudi’nin bulunmadýðý þehirlerde kurulur. Ama bir þehirde biri
Tora’yý tümüyle öðretebilecek, diðeri de mantýklý
bir biçimde tartýþýp bu öðretiye cevap verebilecek
düzeyde iki otorite olmadýðý sürece, orada binlerce Yahudi varsa bile Bet-Din kurulamaz.
Bir Bet-Din, üçten daha az yargýca sahip olamaz,
çünkü iki farklý görüþ olabilmesi için iki yargýç
olmalýdýr ve görüþ ayrýlýðý durumunda karara
varabilmek için üye adedi tek sayý olmalýdýr [bu
nedenle üçüncü yargýç da gerekir]. Hahamlarýmýz bu sayýya Tora’dan da dayanak bulmuþlardýr. [Miþpatim peraþasýnda parasal bir dava
konusu içinde “mahkeme” sözcüðü üç kez kullanýlmaktadýr (bkz. Þemot 22:7-8).] Böylece
parasal davalara üç kiþilik bir Bet-Din bakar. Ýki
yargýcýn görev aldýðý bir Bet-Din’in kararý geçersizdir. [Tüm bunlara raðmen eðer iki davalý, tek
kiþinin kararýný üç kiþilik bir Bet-Din’in kararý gibi
baðlayýcý kabul edeceklerini beyan ettikleri
takdirde, bu tek yargýç davaya bakabilir.] Bunun
yanýnda Tora’nýn, ihlalinin kýrbaç cezasýný gerektirdiði bir yasaðýný ihlal ettiði iddiasýyla
yargýlanan bir kiþinin davasýna da üç yargýç bakar
(bkz. 25:1 açk.).
23 yargýçtan oluþan Küçük Sanedrin’in varlýðý
doðrudan Tora’dan kaynaklanan bir emirdir. 120
Yahudi veya fazlasýný içeren her þehirde böyle bir
Bet-Din olmalýdýr. Küçük Sanedrin þehir giriþinde
bir yerde bulunurdu. Bu bakýmdan [çevirimiz
boyunca “þehirleriniz” þeklinde çevirdiðimiz]
“kapýlarýnýz” sözcüðü bazý yerlerde mahkemeyi
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olmayan yargýçlar atanmasýnda pay sahibiyse,
Tanrý, adaletin her türlü sapmasýnda toplumu
sorumlu tutacaktýr (Or Ahayim).
Adil yargý, kanunun katý bir þekilde uygulanmasýný gerektirir. Rabi Akiva’nýn vurguladýðý
üzere kanun önünde merhamete yer yoktur; her
þey kuralýna uygun bir þekilde ele alýnmalýdýr.
Talmud’un Moþe Rabenu’dan aktardýðý gibi “Yasa,
daðý deler” (Talmud – Sanedrin 6b). Ama tüm
bunlar insanlardan oluþan bir yargý organý içindir.
Yargýç Tanrý olduðunda ise, adalet, merhameti de
içerir (Rabenu Behaye).
“Yargýlasýnlar” sözcüðü, bu ve buna baðlý konulardaki tüm yetkiyi yargýçlara vermektedir:
“Onlarýn üzerinde otoritelerini kursunlar” (krþ.
Sifre). Mahkeme, dava edilen bir kiþiyi duruþmaya çaðýrma – ve bazý zamanlarda onu buna
mecbur etme – yetkisine sahiptir. Mahkeme
celbi, suç iþlenmesi durumunda þahitlerin sözleri
doðrultusunda, iki tarafýn anlaþmazlýðý durumunda ise davacýnýn iddialarý doðrultusunda gönderilir (Hirsch).
19. Yargýyý saptýrma – “Suçluyu temize çýkarma”
(bkz. Þemot 23:6, Vayikra 19:15). Alternatif
olarak “Yargýyý [taraflardan birine] meylettirme”;
yani “kararýný verirken taraflý davranma”.
Bu pasukta, atanacak olan her bir yargýca hitap
edilmektedir (Ýbn Ezra). Alternatif olarak bu
uyarý, tüm Yisrael’e yönelik de olabilir. Buna göre
yargýçlýk makamýna yaraþmayacak, uzman ve
uygun olmayan bir yargýç atamak yasaktýr, zira
bu, yargýnýn sapmasýna yol açacaktýr (Rabenu
Behaye; Hirsch).
Ayrýcalýk yapma – Bkz. 1:17. Tam çeviriyle “yüz
tanýma”. Aslýnda ilk bakýþta bu sözler de önceki
[alternatif çeviride yer verilen] “meylettirme” ile
ayný anlamý veriyor gibidir. Ama ikisi arasýnda
yine de fark vardýr. Önceki ifade karar aþamasýndan bahsetmekteyken, buradaki sözler, daha
önceki bir aþama olan ifadelerin dinlenmesi
sýrasýnda taraflardan birine yakýnlýk göstermeyi
yasaklamaktadýr (Ýmre Þefer). Buna göre bir

yargýç, ifadeleri dinlerken taraflardan birine
yumuþak, diðerine katý konuþamaz, birini ayakta
tutarken diðerinin oturmasýna izin veremez
(Midraþ – Tanhuma 7). Zira ayrýcalýk görmeyen
taraf yargýcýn bu tutumu karþýsýnda iddialarýný
rahat bir þekilde dile getiremeyecektir (Talmud –
Þevuot 30b; Raþi).
Rüþvet alma – Rüþvetin normal etkisi, yargýcý
taraflardan birine meylettirmektir. Oysa bunu
ayrýca söylemeye gerek olmamalýdýr; zira pasuðun
baþýnda bu zaten dile getirilmiþtir. Böylece
buradaki “rüþvet alma” sözleri özellikle adil yargýda bulunma niyetinde olan yargýçlara yöneliktir:
“Adil bir karar verme niyetiyle bile rüþvet alma!”
(Sifre 144; Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
Sýradaki ifadelerde de bunun nedeninden
bahsedilmektedir: “Çünkü rüþvet bilgelerin gözlerini köreltir ve doðru sözleri çarpýtýr” – ve bu, yargýyý
adilce yapma niyetinde olanlar için bile geçerlidir
(krþ. Þemot 23:8).
Bilgelerin gözlerini köreltir – Rüþvet alan
birinin, kalbini rüþveti veren tarafa meylettirmemesi ve kararý onun lehine çevirme eðiliminde olmamasý artýk olanaksýzdýr (Talmud –
Ketubot 105; Raþi). “Bilgenin gözü kafasýndadýr”
(Koelet 2:14). Baþka bir deyiþle bilge kiþi, olaylarý
mantýk silsileleriyle belirler, bir þeyi görmeden
bile kafasýyla çözümleyebilme yeteneðine sahiptir.
Ama rüþvet bu yeteneði köreltir (Daat Mikra).
Doðru sözleri – Targum Onkelos; Raþi. Ýbranice
Divre Tsadikim. Aslýnda bu bir isim tamlamasýdýr
ve tam karþýlýðý “dürüstlerin sözleri” þeklindedir
(The Living Torah). Yine de burada rüþvet alan
yargýçtan bahsedildiðine göre onun “dürüst” biri
olduðunu söylemek güçtür (Mesiah Ýlemim; Gur
Arye). Dolayýsýyla burada ifade “doðru sözler” þeklinde anlaþýlmalýdýr ve Tora’nýn sözlerini kastetmektedir. Rüþvet, Tora’nýn doðru ve gerçek sözlerinin bile çarpýtýlmasýna neden olabilir. Bkz.
Þemot 23:8 açk.
Alternatif olarak “dürüstler” ile, davanýn haklý
tarafý kastediliyor da olabilir. O zaman “dürüstlerin sözleri” çevirisi de mümkündür. Rüþvet alan
bir yargýç, haklý tarafýn ifadelerini de çarpýtabilir
(Daat Mikra).

sofetim_vayikra.qxd 18.06.2012 14:56 Page 5

Þofetim 359

16:19

19

Yargýyý saptýrma, [kimseye] ayrýcalýk yapma ve rüþvet alma, çünkü rüþvet bilgelerin
gözlerini köreltir ve doðru sözleri çarpýtýr.
bölgeden sorumlu mahkemeler kurulur, ama
þehir mahkemesi kurulmaz (Talmud – Makot 7a).
Yine de Moþe Rabenu’dan baþlayýp Sanedrin var
olduðu sürece devam eden Semiha zinciri (bkz.
Bamidbar 27:18) günümüzde artýk kopmuþ
olduðu için, yargýç atama mitsvasý Tora’ya göre
artýk baðlayýcý deðildir [zira Büyük Sanedrin
sadece bu zincirin parçasý olan otoritelerden
teþkil edebilir] (Ramban). Diaspora’daki
mahkemelerin bir farký da bunlarýn sadece
parasal davalara bakma yetkisine sahip
olmalarýdýr. Baþak bir deyiþle bu mahkemeler
idam ve kýrbaç cezasý gerektiren davalara bakmaya yetkili deðildir ve bu yetki sadece EretsYisrael’in içindeki mahkemelere aittir.

ustabaþlarý için de kullanýlmýþtýr (Hirsch; bkz.
Þemot 5:6)].
Buradaki asýl konu yargýdýr ve polisler birer yargýç
olmamalarýna raðmen, yargýçlara baðlý görev yaptýklarý için burada onlara da yer verilmiþtir.
Yargýçlarla polisler birbirlerine baðýmlýdýr.
Yargýçlar olmadýðý takdirde polislerin hiçbir yetkisi yoktur. Polisler olmadýðý takdirde yargýçlarýn
hiçbir etkisi yoktur (Rabenu Behaye).

Yargýçlar – Ýbranice Þofetim. Tora konusunda en
üst düzey uzmanlýða eriþmiþ olup herhangi bir
konuda yapýlmasý gerekeni öðretme ya da bir
davayý karara baðlama yetkisine sahip Hahamlar.

Ata – Mitsvat Ase No. 203 (Sefer Ahinuh).
Yargýçlarýn ne gibi vasýflara sahip olmasý gerektiðine Tora’da daha önce deðinilmiþti (Þemot
18:21-26; bkz. 1:15). Yargýçlarý atama görevi,
Moþe Rabenu tarafýndan yetkilendirilmiþ ve her
nesilde bir sonraki yargýçlarý yetkilendirerek
nesilden nesle ilerlemiþ Büyük Sanedrin’e aittir.
Büyük Sanedrin, Ülke’nin tümüne görevliler gönderir, üstün Tora bilgisine ve Tanrý korkusuna
sahip, alçakgönüllü, mantýklý, olgun ve insanlar
tarafýndan saygý gören kiþileri belirleyerek onlarý
kendi þehirlerinde yargýç olarak atarlardý.
Rütbeleri yükseldikçe bu yargýçlar, sýrasýyla
Tapýnak Daðý’nýn giriþindeki, Azara’nýn giriþindeki Küçük Sanedrinler’e ve nihayet Liþkat
Agazit’teki Büyük Sanedrin’e kadar çýkabilirdi
(Yad – Sanedrin 2:8). Küçük ve elbette Büyük
Sanedrin üyesi olabilecek yargýçlarýn Tora
konusunda üst düzeyli uzmanlar, týp, matematik
ve astronomi konusunda bilgi sahibi olmalarý
gerekirdi. Bunun yanýnda, hilelerine aldanmamalarý için büyücü ve putperestlerin her türlü
metoduna aþina olmalýydýlar. Ayrýca tercümanlarýn hatalý olabilecek çevirilerinin olasý
yanýltýcýlýðýna düþmemeleri için çok sayýda dil
bilmeleri gerekirdi (Meam Loez; bkz. 19:15 açk.,
Tanýklýðýna göre k.b.). Yargýçlarýn nitelikleri
konusunda baþka sýnýrlama ve gereklilikler de
vardýr.

Polisler – Ýbranice Þoterim. Yargýçlarýn verdikleri
kararlarýn uygulanmasýný saðlayan, bunun için
gerekirse kuvvet kullanma yetkisine sahip
memurlar (Midraþ – Tanhuma 2; Raþi; krþ. Ýbn
Ezra; bkz. 1:15). Ya da “denetçiler”. Ya da “yaptýrýmcýlar”. Bu kiþiler asayiþi saðlamanýn yanýnda
pazaryerlerini dolaþýp ölçü ve aðýrlýklarýn kesinliðini kontrol etmek gibi görevlere de sahiptir.
Yaptýklarý her þeyde yargýçlarýn emri altýndadýrlar.
[Ayný sözcük, Mýsýr’da angaryacýlarýn emirlerinin
yerine getirilmesini garanti alma görevindeki

Halký adil bir yargýyla yargýlasýnlar – Bundan
sonraki pasuklar yargýçlara hitaben ikinci tekil
þahsa seslenmektedir. Eðer buradaki sözler de
yargýçlara hitaben söylenmiþ olsaydý, sýradaki
pasuklarda olduðu gibi ikinci tekil þahýs kullanýlýrdý: “Halký adil bir yargýyla yargýlayýn”. Ama
öyle olmadýðýna göre, hitap, yetkililerin þahsýnda
toplumun tümüne yöneliktir ve verilen bir mesaj
da þöyledir: “Halký adilce yargýlayabilecek uzman
ve dürüst yargýçlar atamalýsýnýz” (Sifre 144; Raþi;
Mizrahi; Sifte Hahamim). Eðer cemaat kalifiye

Kendine – Musar ustalarý bu sözcüðün üzerinde
dururlar. Pasuktaki “þehirlerinde” þeklinde
çevrilen sözcük, daha yaygýn anlamýyla
“kapýlarýnda” anlamýna gelir. Böylece pasuk her
bireye seslenerek “kendi kapýlarýna yargýçlar ve
polisler ata” demektedir. Ýnsanýn “kapýlarý”, yani
dünyaya açýlan iletiþim noktalarý, gözleri, kulaklarý ve aðzýdýr. Kiþi bunlara “yargýçlar ve polisler
atamalý”, baþka bir deyiþle tüm bu duyu organlarýný kontrol altýnda tutmalýdýr. Gözlerini uygunsuz manzaralardan sakýnmalý, kulaklarýný Laþon
Ara, dedikodu ve kötü konuþmalara kapatmalý,
ayný þekilde aðzýný bunlar için kullanmayýp,
ondan sadece güzel sözler çýkarmalý, kendisini
insan olarak özel kýlan bu organýný Tora sözlerine
vakfetmelidir. Kendisini, doðru þeylere bakýp bakmadýðý, doðru sözlere kulak verip vermediði,
Tanrý’yý memnun edecek türde konuþmalar yapýp
yapmadýðý konusunda da sürekli “yargýlamalýdýr”.
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Adaletten þaþmadýklarý sürece, bu Ülke mirasý
gelecek nesillerin elinde kalmaya devam edecektir. Ama adalet eksikliði, bu mirasý ellerinde tutmalarýnýn önünde engel teþkil edecektir (Sforno;
bkz. Yeþayau 57:17).
Talmud “bu sayede yaþayacaksýn” ifadesinde,
adaleti saptýran bir yargýcýn kendi hayatýný tehlikeye soktuðu imasý görür (Talmud – Sanedrin 7a).
Prag’lý Maaral, Tanrý’nýn, adalete bilinçli bir þekilde zarar veren yargýca karþý çok sert davranmasýnýn sebebini, bazý durumlarda bir kiþiyi
parasýndan etmenin ölüm-kalým meselesi halini
alabilmesi olarak açýklar.
21-22. Putperest Uygulamalar. Tora burada
bazý putperest uygulamalar konusunda bir kez
daha uyarýda bulunmaktadýr. Bu, yargýç ve
polisler atama emrinin hemen ardýndan verilmektedir, zira yargýçlarýn ve polislerin her þeyden önce temin etmeleri gereken, putpereslikten
tamamen uzak ve arýnmýþ bir toplumdur (krþ. Ýbn
Ezra).
p. 21, aþera dikmekten ve Mizbeah’tan bahsetmektedir. Aþera putperest uygulamanýn bir
parçasý olarak olumsuz bir þeydir. Mizbeah ise,
aksine, insanlarýn günahlarý için onarým elde
etmekte kullanýlan bir araçtýr; olumludur.
Hahamlarýmýz, yargýç atama emrinden sonra
gelen bu pasuðun iki prensibe iþaret ettiðini belirtirler: “Uygun olmayan kiþileri yargýç olarak
atayan, Yisrael’de aþera dikmiþ gibidir. Ama
gerçek Talmide Hahamim atayan, onu Mizbeah’ýn
yanýna dikmiþ gibidir [yani týpký Mizbeah gibi,
gerçek, uygun karakterli ve konularýnda uzman
Hahamlar da halkýn günahlarý için onarým
saðlarlar]” (Talmud – Sanedrin 7b; Raþi o.a.).
Sforno iki konu arasýnda üç benzerlik görür. Tora
burada üç konuda yasaklamada bulunmaktadýr:
[1] Aþera (p. 21), [2] anýt (p. 22) ve [3] kusurlu
hayvanlar (17:1). Bunlarýn üçü de fiziksel açýdan
hoþ yanlarý olmasýna raðmen, manevi açýdan
olumsuzdur. [1] Aþera tapýnaklara güzellik katma
amacýyla dikilirdi. Dolayýsýyla dýþarýdan güzeldir;

ama yine de Tora’nýn belirlediði kutsiyet ölçütlerine göre iticidir, zira putperestliðe ait bir uygulamadýr. Bu, yargýçlarýn seçimi konusunda bir ders
verir: Yargýcýn fiziksel özelliklerine deðil, öncelikle uzmanlýðýna ve adalet duygusuna bakýlmalýdýr
(ancak bkz. 21:7 açk.). [2] Anýt, Atalar zamanýnda Tanrý’nýn olumlu baktýðý bir þeydi (bkz. p. 22
açk.), zira diken kiþinin Tanrý’ya sürekli
baðlýlýðýný simgeliyordu. Ancak insanýn Tanrý’ya
baðlýlýðýný kendi yöntemiyle ifade etmesinde kullanýlan anýtlar, Altýn Buzaðý olayýnýn ardýndan
gözden düþmüþtür; zira [aslýnda Tanrý’ya ulaþma
niyetiyle baþlayan, ama sonra çýðýrýndan çýkan]
bu olay, insanýn Tanrý’ya olan baðlýlýðýný kendi
kriterlerine göre göstermesinin ideal olmadýðýný
ve bunun tamamen yozlaþabileceðini ortaya koymuþtur. Böylece sözün geliþi, “anýt” uygulamasýnýn sicili lekelidir. Buna paralel olarak, sicili
tamamen temiz olan bir bilge, geçmiþinde bazý
olumsuzluklar bulunan bir bilgeye göre önceliklidir. [3] Bir hayvan çok güzel görünse bile, eðer
onu korban olmaktan alýkoyan, ama güzelliðini
bozmayan bir kusuru varsa korban olabilme özelliðini yitirir. Kendisi yüz lira etse bile, korban söz
konusu olduðunda, bir lira deðerinde ama
kusursuz bir hayvan bile ondan iyidir. Benzer þekilde, bir bilge çok bilgili olsa bile, eðer karakterinde bazý sorunlar söz konusuysa, yüksek
karakter özelliklerine sahip baþka bir bilge ona
göre önceliklidir.
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Adaleti – adaleti takip et; bu sayede yaþayacak ve Tanrýn Aþem’in sana vermekte
olduðu Ülke’yi miras alacaksýn.
20. Adaleti; adaleti takip et – Ya da “adaletin,
adaletin peþinde ol” (krþ. Targum Onkelos). Eðer
“adilce, adilce yargýla” denseydi, bu sözlerin
yargýçlara yönelik olduðu anlaþýlýrdý. Ama burada
“takip et” denmektedir; dolayýsýyla bu, halkýn
bireylerine yönelik bir hitaptýr. Böylece burada
davalý taraflara (Ýbn Ezra), bulabildikleri en yetkili ve üst düzeyli mahkemeyi tercih etmeleri
söylenmektedir (Sefer Zikaron; Mesiah Ýlemim;
Gur Arye). Her ne kadar yetkili herhangi bir
mahkemeye baþvurabilirlerse de, taraflar en bilgili, tecrübeli ve Tanrý’ya baðlý yargýçlarýn bulunduðu mahkemeye gitmek için çaba göstermelidirler (Sifre 144; Sanedrin 32b; Raþi).
Ýbranice Tsedek Tsedek Tirdof. Ýki kez kullanýlan
“Tsedek – Adalet” sözcüðü, basit bakýþla, anlamda
güçlendirme amacý taþýyor olmasýnýn yanýnda
(Ýbn Ezra) baþka mesajlar da içerir: [1] “Davada
kazandýðýnda adaleti nasýl istekle takip edersen,
kaybettiðinde de adaleti ayný þekilde takip
etmelisin” (a.k.; Rabenu Behaye). [2] “Hayatýn
boyunca adaletten hiç þaþma; her seferinde,
tekrar tekrar adaletin arkasýnda ol” (Ýbn Ezra).
[3] “Adalet sadece yargýçlarýn sorumlu olduðu bir
þey deðil; sen de adaleti elde etmek için elinden
geleni yapmalý, olabildiðince üst düzeyli
yargýçlara baþvurmalýsýn (Ramban). [4] “Hem
sözlerinde hem de hareketlerinde adil ve doðrucu
ol” (Rabenu Behaye). [5] “Adaleti, adalet adýna
takip et. Baþka her türlü düþünce adaletin üstünlüðü karþýsýnda düþük düzeyde kalmalýdýr”
(Hirsch). [6] “Adaleti adil bir þekilde takip et.”
Yahudilik, adaleti elde etme amacýyla bile olsa
Makyavelci bir yaklaþýmý kabul etmez. Doðru
amaçlar, yanlýþ yollarý haklý çýkarmaz (Pþisha’lý
Rabi Bunam). Haklý hedeflere haklý yollarla
ulaþýlmalýdýr (Meam Loez).
Talmud, sözcüðün iki kez kullanýmýnýn kanuni bir
açýlýmýný aktarýr: “Biri davanýn görülmesi için,
diðeri uzlaþma için.” Her türlü sivil davada
yargýcýn öncelikle uzlaþma olasýlýðýný ortaya sunmasý bir mitsvadýr (Talmud – Sanedrin 6b; bkz.
6:18 açk.). Eðer bu olmazsa, o zaman dava,
kanunun gerektirdiði þekilde görülür. Böylece
pasuk “adalet” sözcüðünü iki kez kullanmakla
adaletin tamamen tarafsýz bir þekilde tecelli

ettirilmesinin, mahkemedeki her iki olasýlýk için
de geçerli olduðunu vurgulamaktadýr. Baþka bir
deyiþle uzlaþma olasýlýðý kullanýldýðýnda da
yargýcýn taraflardan birine ayrýcalýk göstermesi
yasaktýr (Hirsch).
Tora’daki “Tsedek – Adalet” kavramý, bireyin ve
toplumun her türlü iliþkisinin Tanrý’nýn
Torasý’nýn talepleri doðrultusunda þekillendirilmesi anlamýna gelir. Yisrael’in tek görevi
adaleti bu anlamda aralýksýz olarak ve tam bir
adanmýþlýkla takip etmektir. Bunu yaptýðýnda,
hem bedensel varlýðýný (“yaþayacaksýn”) hem de
politik varlýðýný (“miras alacaksýn”) garanti altýna
almak için gereken her þeyi yerine getirmiþ olur.
Tora’nýn buradaki “miras alacaksýn” sözlerini
sadece Erets-Yisrael’e giren tek nesil için deðil,
sonraki nesiller için de söylediði dikkat çekicidir
(bkz. s.a.). Buradan çok önemli bir kavram
öðrenilmektedir: Ülke’nin miras olarak elde
kalmasý, her an þarta baðlý olan bir durumdur ve
Yahudi Devleti, Ülke’deki miras hakkýný, sürekli
olarak adaleti takip etme suretiyle yenilemekle
yükümlüdür (a.k.).
Bu sayede yaþayacak … Ülke’yi miras alacaksýn – Bundan hemen önceki “adaleti; adaleti takip
et” ifadesi dava taraflarýna, yani bireylere hitap
etmektedir (bkz. ö.a.). Dolayýsýyla þimdiki sözler
onun bir devamý olamaz; zira Ülke’nin miras alýnmasýndan bahsedildiðine göre, burada bireylere
deðil bir bütün olarak halka seslenilmektedir.
Öyleyse þimdiki sözler yine bir bütün olarak
halka hitap eden bir emre baðlý olmalýdýr (Mesiah
Ýlemim; Gur Arye). Bu, peraþanýn en baþýndaki
dürüst yargýçlar atama emridir. Böylece Tora bir
mesaj vermektedir: Dürüst yargýçlar atamak,
Bene-Yisrael’in hayatta kalmalarý ve ülkelerinde
yerleþmelerinde doðrudan pay sahibidir (Sifre
144; Raþi). Yisrael, Ülke’deki devamlýlýðýný
garanti altýna almak için atalarýnýn dürüstlüðüne
ve Tanrý’ya baðlýlýðýna güvenemez; Tanrý’nýn
emirlerine ve adalete her nesilde bizzat baðlý
kalmak durumundadýr (Meam Loez).
Ýbn Ezra’ya göre “yaþayacaksýn” Erets-Yisrael’e
girecek olan ilk nesle, “Ülke’yi miras alacaksýn” ise
bir sonraki nesle hitaben söylenmektedir.
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Putperest uygulamalardan bahis içinde
Mizbeah’tan söz edilmesi, bir kanunu da öðretir.
Kurala göre Mizbeah kullanýlmaz hale geldiði
takdirde gömülmelidir. Ayný þekilde, bir
Yahudi’ye ait put ya da putperestlik gereçleri de
gömülmelidir (Talmud – Avoda Zara 52a). Her ne
kadar ikisi tamamen zýtsa da, ikisi hakkýndaki
uygulama, zýt nedenlere dayanmasýna raðmen
aynýdýr. Mizbeah kutsiyeti nedeniyle gömülür,
putperestlik gereçleri ise dünya üzerinde býrakmama amacýyla gömülür.

bir þekilde kullanýlýrdý. Aslýnda Kenaaniler BetAmikdaþ’takine benzer þekle sahip mizbeahlar da
kullanýrlardý; ama Tanrý bundan “nefret etmez”;
zira mizbeah, putperestlik kavramý ortaya çýkmadan bile önce, henüz Adam Ariþon zamanýndan beri mevcut bir ibadet aracýydý. Ýbadette
anýta yer verme fikri, ibadeti merkezi olmayýp
farklý yerlere daðýlmýþ olan putperestliðe ait bir
icattý ve anýtlar, mizbeahlardan çok daha fazla ve
yaygýndý (Ramban; Mizrahi). Tanrý ibadet amaçlý
anýtlardan bu nedenle nefret eder.

22. Kendine ... anýt dikme – Mitsvat Lo Taase
No. 290 (Sefer Ahinuh). Anýt, Matseva, tek
büyük bir taþla yapýlmýþ bir sunak türüdür (bkz.
7:5 açk., 12:3 açk.; Raþi; Radak, Þeraþim; Ýbn
Canah; Sefer Mitsvot Gadol, Lo Taase 44). Bazý
kaynaklara göre bu taþlar, üzerinde korban yapmak üzere kullanýlýrdý. Ramban’a göre ise bu
taþlar, yanýndaki aþeralarla birlikte tapýnaðýn giriþinde yer alýrdý ve putperest rahipler onun üzerine çýkarlardý. Baþkalarý ise bunun putperest
ibadette toplanma merkezi haline getirilen bir
yapý olduðu görüþündedir (Yad – Avodat Kohavim
6:6; Ralbag; Sefer Ahinuh).

Öte yandan Yaakov Avinu’nun anýt diktiði bazý
örnekler mevcuttur (bkz. Bereþit 28:18, 31:45 ve
35:14). Moþe Rabenu da kabileleri temsilen on
iki anýt dikmiþtir (Þemot 24:4). Dolayýsýyla
Tanrý’nýn bir dönem anýtlarý olumlu karþýladýðý,
ama Kenaaniler’in bunu putperestliðe alet
etmelerinden beri anýtlarýn “nefret edilir” hale
geldiði söylenebilir (Sifre 146; Raþi). Yine de Rabi
Yitshak Abravanel’in iþaret ettiði üzere, Yaakov,
diktiði anýtlarýn hiçbirinde ibadet etmemiþtir. Bu
anýtlar, belirli bir hatýrlatýcý iþaret olarak dikilmiþti. Bu nedenle Tanrý için bu anýtlar olumsuz
nitelikli deðildi.

Eðer putperest amaçla dikilen bir anýttan
bahsediliyorsa, sýradaki ifade “Tanrýn Aþem [bundan] nefret eder” gereksiz durmaktadýr; zira
Tanrý’nýn günah olan her þeyden nefret ettiði
açýktýr. Dolayýsýyla burada, hakkýnda “herhalde
bundan nefret etmez” diye düþünülebilecek bir
durumdan bahsedilmektedir: “Üzerinde Aþem’e
korban yapmak için bile olsa böyle bir anýt dikme;
çünkü Tanrý bundan her þekilde nefret eder –
O’na ibadet amaçlý bile olsa” (krþ. Raþi; Devek
Tov). Alternatif olarak “Ülke’nin miras alýnmasýndan sonra bamalarýn yasak olduðu
dönemde (bkz. 12:8-11 açk.), sabit bir merkezi
Mizbeah olacaðý için, üzerinde Tanrý için korban
yakmak üzere bir anýt-sunak dikme” (Raþbam).

“Kendine, Tanrýn Aþem’in nefret ettiði bir anýt
dikme” ifadesi de buna uygundur. Baþka bir deyiþle dikilmesi yasak olan, “Tanrý’nýn nefret ettiði
türde”, yani ibadet amaçlý bir anýttýr; ama baþka
bir amaçla anýt dikilebilir (Ýbn Ezra). Bu doðrultuda, Yahudilik, mezar yerlerinin iþaretlenmesi
amacýyla anýtlar dikilmesini, ölü nedeniyle tame
olmamalarý gereken Koenler için uyarýcý olmalarý
açýsýndan “gerekli” bir uygulama olarak görür
(Midraþ Agadol; bkz. Vayikra 15:31 açk.).

Nefret ettiði – Ya da “çünkü Tanrý [bundan] nefret
eder” (The Living Torah). Tanrý Kendisi’ne ibadet
için sadece topraktan ya da taþlardan yapýlmýþ bir
Mizbeah’ýn yapýlmasýný emretmiþtir (Þemot
20:21-22). Bu kutsal ibadet için tek taþtan oluþan
bir anýt yapýlmasýný ise emretmiþ deðildir; çünkü
bu tip anýtlar Kenaaniler tarafýndan çok yaygýn

Rabi Samson Raphael Hirsch konuya farklý bir
açýdan yaklaþýr. Öncelikle anýt ile mizbeah arasýnda temel bir fark vardýr. Anýt tek bir kaya
parçasýndan yapýlýr. Kaya, Tanrý’nýn yarattýðý bir
þeydir ve anýt, onun, olduðu gibi kullanýlmasý
açýsýndan Tanrý’nýn eserini simgeler. Mizbeah ise
birçok taþ parçasýnýn belirli bir þekle sokularak
birleþtirilmesi ile yapýlýr. Baþka bir deyiþle insanýn
doðayý deðiþtirerek “kendi eserini” oluþturmasýnýn bir sonucudur. Böylece mizbeah insanýn
eserini simgeler. Tora verilmeden önce Tanrý’ya
tam teslimiyetin bireysel ve toplumsal yaþamda
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16:21-22

[58. Aþera ve Anýtlar]
21

Kendine aþera, [ya da] Tanrýn Aþem’in, kendine yapacaðýn Mizbeahý’nýn yanýnda herhangi bir aðaç dikme.
22
Kendine Tanrýn Aþem’in nefret ettiði bir anýt dikme.
21. Aþera … dikme – Aþera putperest amaçlarla
dikilmiþ, bazý durumlarda tapýnmanýn doðrudan
hedefi olan bir aðaçtýr (bkz. Þemot 34:13 açk.).
Bir görüþe göre bunlar putperestlerin sunaklarýn
yanýna çaktýklarý bir aðaç kütüðü ya da direktir
(Daat Mikra). Putperestler genelde tapýnaklarýnýn giriþlerine güzel görünüm için aðaçlar
dikerlerdi – ki bunlar da aþera olarak adlandýrýlýr.
Dolayýsýyla belki de bu aðaçlarýn aþera olarak
adlandýrýlmasý, gelip geçenin bu aðaçlarý görmesi
nedeniyle “Þur – Görmek / Gözlemek” köküyle
baðlantýlýdýr (Ramban; krþ. Bamidbar 24:17). Bir
baþka olasýlýk da ismin, aðacýn geliþiminin ve
bereketinin, yani sözün geliþi “mutluluðunun”,
(Ýbranice Oþer) yanýna dikildiði puta baðlý
oluþunu temsil etmesidir. Putperestler, putun
yanýna dikilen aþeranýn geliþim göstermesini,
putun hayat ve mutluluk verici özelliðine baðlarlardý (Hirsch). Tora burada, Tanrý’nýn Mizbeahý
için onur ve güzellik saðlayacaðý düþüncesiyle bile
olsa Mizbeah’ýn yanýna aþera dikmeyi, bunun putperestlere özgü bir uygulama olmasý nedeniyle
yasaklamaktadýr (Ramban; krþ. Þofetim 6:25).
Bu, ibadet yerleriyle ilgili genel bir bakýþ açýsý
saðlar. Bir sinagogun deðerini belirleyen, onun
güzel ve görkemli bir yapý olup olmamasý deðil,
içinde Tora’nýn öðrenim ve uygulanma düzeyidir.
Tanrý’ya ve Tora’ya baðlýlýðý kuvvetlendiren bir
içerik yoksa, [ve Tanrý korusun, Tora’ya aykýrý
davranýþlar varsa,] güzellik ve görkemin Tanrý
için ne deðeri olabilir? Ama bu içerik varsa,
görkeme de yer vardýr; týpký Bet-Amikdaþ’ta
olduðu gibi.
Tora basitçe “aðaç dikme” demek varken “Aþera
dikme” dediðine göre, dikim anýndan itibaren
putperest amaca hizmet etmesine niyetlenilmiþ
bir aðacýn dikilmesini yasaklamaktadýr. Baþka bir
deyiþle bir kiþi bu niyetle aðaç diktiði anda, bu
aðaca hiç ibadet etmese bile Tora’nýn bir yasaðýný
ihlal etmiþ olur (Sifre 145; Raþi).
Kendine yapacaðýn – Ya da “kendin için
yapacaðýn”. Mizbeah korban iþlemlerinin gerçekleþtirildiði yerdir. Çeþitli vesilelerle belirtildiði
üzere korban insanla Tanrý’nýn yakýnlaþmasýný
simgeler ve bir bakýma insanýn yerini alýr. Kiþi,
hayvana yapýlan þeylerin aslýnda kendisine yapýlmasý gerektiðini düþünmelidir – yani bir bakýma
Mizbeah’ta yakýlan, kan iþlemleri yapýlan, bizzat

insanýn kendisidir. Tüm korban kavramý insanýn
kendisini Tanrý’ya tamamen teslim etmesini, tüm
benliðini O’nun için feda etmesini simgeler.
Mizbeah insanýn “kendisi içindir” (krþ. Hirsch).
Mizbeahý’nýn yanýnda – Bu, aþerayý da tamamlar
þekilde çevrilebilirdi: “Tanrýn Aþem’in kendine
yapacaðýn Mizbeahý’nýn yanýnda kendine aþera [ya
da] herhangi bir aðaç dikme.” Ancak mantýken bu
çeviri doðru deðildir; zira putperestlik, koþulsuz
bir þekilde yasaktýr. Baþka bir deyiþle aþera dikme
açýsýndan Mizbeah’ýn yanýyla, dünyanýn baþka bir
yeri arasýnda bir fark olmamalýdýr. Dolayýsýyla
pasukta iki farklý yasak vardýr: [1] “Aþera dikme”
ve [2] “Mizbeah’ýn yanýnda [putperest amaçlý
olmasa bile] herhangi bir aðaç dikme” (Talmud –
Tamid 28b). Böylelikle pasukta Mizbeah’ýn yakýnlarýna aðaç dikmek yasaklanmaktadýr. Fakat
sadece bu yasaklanýyor olsaydý “Mizbeah’ýn yanýnda aðaç dikme” demek yeterli olurdu. Yani “herhangi bir” anlamýndaki Kol sözcüðü fazladýr ve ek
bir yasaðý da ima etmektedir (Kitsur Mizrahi).
Hahamlarýmýz’ýn öðrettiklerine göre bu sözcükle,
Mizbeah’ýn yakýnlarýna herhangi bir bina inþa
etmek de [hatta çadýr dikmek de] yasaklanmaktadýr. Toparlarsak, Mizbeah’ýn yakýnlarýnda, yani
tüm Bet-Amikdaþ bölgesinde aðaç dikmek veya
Bet-Amikdaþ’a ait olmayan bir yapý inþa etmek
yasaktýr (Sifre 145; Raþi). Her ne kadar Tora putperestlerin aþeralarýnýn yok edilmesini emretmiþse de (7:5), “Ama Tanrý’yý onurlandýrmak için
aþera dikmekte sakýnca olmamalý” düþüncesine
yer vermemek için buradaki yasaðý verme gereði
duymuþtur (Daat Mikra).
Bet-Amikdaþ’ta aðaç dikme yasaðý, Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 289 (Sefer
Ahinuh).
Basit anlamda ise Mizbeah’ýn yanýna aþera dikmek, baþka bir yere dikmeye göre daha aðýr bir
günah olarak deðerlendirilebilir; zira Mizbeah’ta
korban yapýldýðýnda bu, aþeraya yönelik bir ibadet
gibi görülecektir (krþ. Raþbam) [Bu bakýþla, bu
açýklama baþlýðýnýn giriþinde verilen çeviri de
mümkündür]. Ayrýca sunaðýn yanýna aþera dikmek bir Kenaani uygulamasýydý. Baal adlý put için
kurduklarý sunaklarýn yanýna aþeralar dikerlerdi
(Daat Zekenim). Bir alternatife göre “aþera olarak
herhangi bir aðaç dikme” (Targum Onkelos).
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Ýðrençtir o – “Bu kesim iðrençtir” (Ramban).
Sifre’de belirtildiðine göre bu pasuktaki “herhangi
bir kötü þey” ve “iðrenç” sözcükleri, Mizbeah’a
çýkarýlmasý en baþtan itibaren yasak ya da korban
olabilme özelliðini kaybetmiþ olan her türlü hayvaný kapsar.

yanýnda kanýtlarý da birlikte getirmelidir. Burada
da þahitler enine boyuna sorgulanýr (krþ. 13:15
açk.). Burada da suçlu sadece suçu iþlediði anda
ne yaptýðýnýn farkýnda olduðu kesin olarak belirlendikten sonra cezalandýrýlabilir. Tüm bunlar
aþaðýdaki pasuklarda ima edilmektedir (Hirsch).

2-5. Bireysel putperestlik. Putperestlik
konusuna girmiþ olan Tora, kusurlu hayvanlarýn
korban edilmesi yasaðý hakkýnda bir parantez
cümlesi verdikten sonra, baþtaki konuya devam
etmekte, bireysel putperestliðin cezasýný açýklamaktadýr (Ýbn Ezra). Bunun her þehirde yargýç
atama konusundaki emri takip etmesi önem taþýr
zira bu kanun açýsýndan bir istisna söz konusudur.
Her þehrin sakinleri, sadece kendi þehirlerindeki
mahkemelerin otoritesi altýndadýr. Putperestlik
söz konusu olduðunda ise durum farklýdýr. Bir kiþi
bu günahý baþka bir þehirde iþlediði takdirde, o
þehrin mahkemesinde yargýlanýp cezalandýrýlýr
(Yargý iþlemi baþka yerde yapýlsa bile, ceza o
þehirde uygulanýr; bkz. p. 5 açk.). Bundan sonraki konular da benzer bir istisnai özelliðe sahiptir.
Mahkeme içinde görüþ ayrýlýðý nedeniyle karar
alýnamadýðýnda bu da Yeruþalayim’deki yüksek
mahkemeye intikal ettirilecektir (p. 8-9). Yine,
asi bir Haham’ýn cezasý da Yeruþalayim’de yerine
getirilir (p. 13 açk.) (Sforno).

2. Þehirlerinden – Tam çeviriyle “kapýlarýndan”
(bkz. 12:12 açk.).

Genel olarak Tora’nýn burada ceza hukukuna
deðindiðini söylemek de yanlýþ olmaz. Buna göre
Tora önce yargý sisteminin oturtulmasýný emrettikten sonra þimdi ceza hukukuna geçmektedir.
Ulusun temsilciliðini yapan organlar, Tora’nýn
herhangi bir mitsvasýnýn ihlali durumunda
günahkârý yargýlamak ve uygun cezayý vermekle
yükümlüdür. Tora bunun için en aðýr günahý
örnek seçmiþtir: Putperestlik. Tora’nýn ceza
hukukunu gerektiren her türlü ihlalinde olduðu
gibi, bu en aðýr ihlalde de ayný prosedür izlenmelidir. Süreç, her þeyden önce þahitlerin olay
hakkýnda bildiride bulunmasýyla baþlar ve
mahkemenin yargýya dair faaliyetine ancak bundan sonra geçilir. Tamamen ihbara dayanan
engizisyon mahkemeleriyle taban tabana zýt bir
þekilde Yahudi mahkemelerinde þahitlerin bildirisi,

Aþem’in Gözü’nde kötü olaný yapýp – Her ne
kadar konu bireysel putperestlik ise de, buradaki
ifade bunun ötesinde çok daha geniþ bir yelpazeyi
kastediyor görünmektedir. Tanrý’nýn yasaklamýþ
olduðu her þey “O’nun gözünde kötü”dür ve
“Antlaþmasý’nýn ihlali” sýnýfýndadýr. Buna baðlý
olarak Bet-Din bir suçluyu ancak “Aþem’in
Gözü’nde kötü olaný yaptýðý” ve bunu yaparken
de “Antlaþmasýný ihlal ettiði”nin bilincinde
olduðu takdirde cezalandýrabilir. Baþka bir deyiþle
cezanýn verilebilmesi için günahkâr, günahý
iþlediði sýrada yasaðýn kaynaðýný ve cezasýný biliyor olmalýdýr. Bu da, ancak þahitlerin olay sýrasýndaki açýk uyarýsý, günahkârýn da, “bu uyarýyý duyduðunu, ama günahý, ‘günah’ olduðunu ve bu
yüzden cezayý hak edeceðini bilmesine raðmen
yine de iþleyeceðini” açýk bir þekilde belirtmesi ile
kesinlik kazanabilir. Bu yüzden mahkemede
þahitlere uyarý aþamasý ile ilgili çok sayýda soru
sorulur: “Onu uyardýnýz mý? Uyarýyý duyup kabul
etti mi? vs.” (Talmud – Sanedrin 40b; Hirsch).
Antlaþmasý’ný – “Sizinle Sinay’da yapmýþ olduðu
ve baþka ilahlara ibadet etmeme þartýný da içeren
antlaþmayý” (Raþi). Alternatif olarak: On Emir’i
(Daat Mikra; bkz. 4:13). “Antlaþma” tüm Tora’yý
kasteder ve puta tapan biri Tora’nýn tüm emirlerini ihlal etmiþ sayýlýr (Sforno).
Adam ya da kadýn – Bu ayrýntýya girmeye gerek
vardýr, zira Ýr Anidahat konusunda kanunun
iþlemesi için provokatörlerin erkek olmasý gerektiði belirtilmiþti. Ama provokatörlerin kadýn
olduðu bir durumda, þehrin tümü putperestliðe
kaysa bile, o þehir Ýr Anidahat konumuna girmez
(bkz. 13:14 açk.). Ayný kuralýn bireysel putperestlik durumunda da geçerli olduðunu
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17:1-2

[59. Kusurlu Korban]

17

1

Tanrýn Aþem Adýna, kusuru – herhangi bir kötü þey – olan boða ya da davar yavrusu
kesme, zira Tanrýn Aþem için iðrençtir o.
[60. Putperestlik Cezalarý]
2

Aranda, Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu þehirlerinden birinde, Tanrýn Aþem’in
Gözü’nde kötü olaný yapýp Antlaþmasý’ný ihlal eden bir adam ya da kadýn bulunursa –
açýða çýkmasý için gereken yönergeler henüz
yoktu. Bu açýdan Tanrý’ya yönelik hizmetin en
bariz yöntemi, O’nun doðaya ve tarihe tam
hâkimiyetinin vurgulanmasý þeklindeydi. Bu açýdan ibadette anýtlarýn kullanýlmasýna yer vardý,
zira anýt, Tanrý’nýn eserini, O’nun tüm doðaya
hâkimiyetini vurgular. Ancak Tora’nýn verilmesiyle birlikte, Tanrý’nýn sýrf kuvvetinin ve
kudretinin vurgulanmasý Tanrý’nýn Gözü’ndeki
deðerini yitirmiþ, hatta bu, O’nun “nefret ettiði”
bir þey halini almýþtýr. Artýk bu vurgu, yanýnda
Tanrý’nýn Ýsteði’ne tam bir teslimiyet ve Tora’nýn
hayatýn her alanýnda harfiyen uygulanmasý
olmadýðý sürece “nefret edilen” bir þeydir.
Yisrael’in görevi Tanrý’yý sadece tanýmak ve
gücünü takdir etmek deðil, bunu aktif bir þekilde
ifade etmek üzere O’nun egemenliðini de kabul
etmek ve O’nun emrettiði þekilde yaþamaktýr.
Tanrý’yý tanýmak, O’nun Ýsteði’ni yerine getirmeyi
gerektirir. Dolayýsýyla Yisrael’in görevini tanýmlayan simge, Tanrý’nýn yarattýðý doðayý vurgulayan anýt deðil, insanýn aktivitesini vurgulayan
mizbeahtýr.

17.
1. Kusuru … olan – Tanrý’nýn nefret ettiði uygulamalarýn bir devamý olarak, putperestlikle
doðrudan alakalý olmasa da Tanrý’nýn Onuru’na
uygun olmayan türdeki bir baþka uygulamadan
bahsedilmektedir: Kusurlu hayvanlarý korban
olarak kullanmak (Ýbn Ezra). Daha önce de belirtildiði üzere korban kavramý, insanýn kendisini
tüm benliðiyle Tanrý’nýn verdiði yükümlülüðe teslim ediþini simgeler. Bu teslimiyet Yahudi’nin tüm
benliðini sarmalýdýr ve Tanrý’nýn Ýsteði’ne “her
yönden” uymalýdýr – en ufak bir kusur olduðu
takdirde geçerliliðini yitirir (Hirsch).
Herhangi bir kötü þey – Targum Yonatan’ýn
belirttiði þekilde, bu ifadeyle, hýrsýzlýk ya da baþka
bir kanunsuz yolla elde edilmiþ hayvanlarý belirtiyor olabilir. Yine de basit anlamda bu, genel
olarak hayvaný geçersiz kýlacak bedensel
kusurlarý kastetmektedir (Ýbn Ezra; bkz. Vayikra
22:22-24). Ancak Tora daha önce benzer bir

ifadede “herhangi bir kötü kusur” demiþti. Burada
ise bir deðiþiklik vardýr: “Davar – Þey” sözcüðü
kullanýlmaktadýr. Bu sözcük ayný zamanda “söz”
anlamýna gelir. Dolayýsýyla burada ayný zamanda
bir korbaný “herhangi bir kötü söz” yoluyla geçersiz
hale getirmekten de bahsedilmektedir. Bu, korbaný Pigul haline getirme konusundaki yasaktýr
(Sifre 147; Raþi).
Pigul, sözcük anlamý olarak “iðrenç”, “çürük” gibi
olumsuz kelimelerle karþýlanabilir. Bu sözcük,
iþlemleri sýrasýndaki kötü bir niyet nedeniyle
geçerliliðini yitiren bir korbaný tanýmlar.
Bahsedilen, korbanýn [Mizbeah’taki kan prosedürünün gerçekleþtirilmesi, etinin yenmesi gibi]
iþlemlerini, yapýlýp tamamlanmasý gereken
sürenin ötesinde yapma konusundaki bir art
niyettir. Tora Pigul konusunu daha önce Vayikra
7:18 ve 19:5-8’de ele almýþ, bu geçersiz konuma
girmiþ korbanýn etini yemenin Karet cezasýný
gerektirecek kadar aðýr bir suç olduðunu belirtmiþti. Burada ise Tora, bir hayvaný Pigul konumuna sokacak türdeki kötü niyeti yasaklamaktadýr.
Ýþte, böyle bir kötü niyet, hayvaný sadece “sözle
dile getirildiði zaman” Pigul haline getirdiði için
(Talmud – Zevahim 41b, Raþi o.a.), burada “herhangi bir kötü söz” denmektedir. Bu açýdan
Vayikra 7:18 ve 19:5-8’deki Pigul konulu açýklamalarýmýz da niyetin sözle dile getirilmesi þartý
göz önünde tutularak deðerlendirilmelidir. Bu
pasuk, Talmud’un Zevahim kýsmýnda (36a-b)
baþka birçok kanun için de temel teþkil eder.
Davar yavrusu – Ýbranice Se. Bu, hem kuzu hem
de oðlak anlamýna gelebilir. Tora burada “boða ve
davar yavrusu” diyerek bu kuralýn, büyükbaþ ve
küçükbaþ hayvanlarýn hem yetiþkinleri hem de
yavrularý için geçerli olduðunu belirtmektedir
(krþ. Vayikra 22:23).
Kesme – Kusurlu hayvanlarýn korban edilmesi
daha önce yasaklanmýþtý (bkz. Vayikra 22:22-24).
Orada kalýcý kusurlardan bahsedilmiþti. Burada
ise geçici bedensel kusura sahip bir hayvanýn bile,
bu kusur geçmediði sürece korban edilemeyeceði
söylenmektedir. Mitsvat Lo Taase No. 291 (Sefer
Ahinuh).
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olacaktýr (p. 6)” (Ýbn Ezra). Anlatanlar olayýn
þahitleridir, dinleyen de bu þahitlerin ifadesini
alan Bet-Din’dir. Bunu yaptýktan sonra þahitler
araþtýrmalar ve sorgulardan geçirilecektir (bkz.
13:15 açk.). Bir suçlama ne kadar gerçeði yansýtýr
görünürse görünsün, mahkeme, enine boyuna
araþtýrma yapmadýðý sürece bir günahkârý cezalandýrma yetkisine sahip deðildir.
Çok iyi bir þekilde – Ya da “iyice; derinlemesine”
(krþ. Ýbn Ezra). Ýbranice Etev. Bu sözcüðün
sayýsal deðeri 26’dýr – ki bu ayný zamanda
Tanrý’nýn Ýsmi’nin de sayýsal deðeridir. Böylece
pasuk ayný zamanda, “Tanrý’yý arayýn” mesajý
içermektedir. Yargýçlar, davayý gördükleri sýrada
Þehina’nýn da onlarýn yanýnda olduðunun bilincinde, kararlarýný doðru bir þekilde vermesine
yardýmcý olmasý için Tanrý’ya dua etmelidirler
(Rabenu Behaye).
Gerçek [ve] doðru olduðu … tespit edilirse –
Krþ. 13:15 ve o.a. Tam çeviriyle “Ve iþte! Gerçek!
Söz doðru[ymuþ]! Yisrael’de bu iðrençlik yapýlmýþ!”.
Alternatif olarak “ve iþte; gerçek! Konu saðlam
dayanaklara sahip…” (Rashi – Sapirstein Edition).
Ya da “[iki þahidin] tanýklýðý [birbirine] uyumluysa”
(Aktav Veakabala; The Living Torah).
5. [Þehrin] Kapýlarýna çýkaracaksýn – Yani “o
adam ya da kadýnýn putperestlik günahýný iþlediði
þehrin kapýlarýna çýkaracaksýn”. Günahý iþleyen
kiþi baþka bir yerde yargýlanmýþsa bile, idam cezasý kendi þehrinin hemen çýkýþýnda uygulanýr (krþ.
Hirsch). Bu, p. 2’de de “þehirler/kapýlar”
sözcüðünün kullanýlmasýndan öðrenilir. Dolayýsýyla
günah hangi “þehirde” iþlenmiþse, infaz da o
“þehirde” yapýlmalýdýr (Sifre 148; Talmud –
Ketubot 45b; Raþi). Ancak bu, Erets-Yisrael için
geçerlidir. Eðer günah Erets-Yisrael dýþýnda
Yahudi olmayanlarýn çoðunlukta olduðu bir yerde

iþlenmiþse ve orada idam cezasýna hükmetme
yetkisine sahip bir Bet-Din varsa, infaz o BetDin’in kapýsýnda gerçekleþtirilir (Ramban).
Ýnfazýn tam da günahýn iþlendiði yerde yapýlmasýnýn bir mesajý vardýr. Putperestler, taptýklarý
putun kendilerini kurtaracaðýna inanýrlar. Ama
iþte puta tapan bu kiþi puta taptýðý yerin ta kendisinde idam edilecektir ve put onu hiçbir þekilde
kurtaramayacaktýr (Sforno).
Adamý ya da kadýný – Buradaki tekrar, bu kýsýmda tanýmlanan prosedürün sadece bireysel putperestlik günahý için geçerli olduðunun altýný
çizme amaçlýdýr. Günahkâr, sadece böyle bir
durumda 23 yargýçtan oluþan Küçük Sanedrin
tarafýndan yargýlanýr ve cezasý Sekila’dýr. Öte yandan eðer tüm bir þehir putperestliðe kýþkýrtýlýp Ýr
Anidahat konumuna girmiþse, yargý 71 yargýçtan
oluþan Büyük Sanedrin’e düþer ve idam cezasý de
Ereg’dir (krþ. Talmud – Sanedrin 16b; Hirsch; bkz.
13:13-19 ve 13:16 açk.).
Onlarý – Yani idam mahkûmunu. Tora “adam ya
da kadýn” dediði için, ikisini kapsayan tek bir
kelime olmasý açýsýndan “onlarý” demektedir ve
asýl anlam “adam ya da kadýndan hangisi günah
iþlemiþse onu” þeklindedir (Ýbn Ezra). Benzer bir
kullaným Vayikra 20:14’te de vardýr.
Taþa tutacaksýn – Tam çeviriyle “onlarý taþlarla
taþlayacaksýn”. Tora daha önce bireysel putperestliðin idamla cezalandýrýlacaðýný söylemiþti
(Þemot 22:19). Burada ise idamýn Sekila yöntemiyle yapýldýðýný belirtmektedir (Ramban).
Tora her ne kadar “taþa tutacaksýn” diyorsa da
uygulamada bu aþamaya pek gelinmezdi. Geniþ
bilgi için bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te
Ýdam Cezasý.
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[ki bu kiþi] gidip baþkalarýnýn ilahlarýna ibadet edip onlara eðilmiþ, ya da [kendilerine
tapýnýlmasýný] emretmediðim güneþe, aya veya gökyüzü topluluðunun tümüne [tapýnmýþtýr] –
4
[olay] sana anlatýldýðý zaman, dinle ve çok iyi bir þekilde araþtýr. Ve eðer konunun
gerçek [ve] doðru olduðu, Yisrael’de bu iðrençliðin yapýldýðý tespit edilirse,
5
bu kötü þeyi yapmýþ olan o adamý ya da o kadýný [þehrin] kapýlarýna çýkaracaksýn –
adamý ya da kadýný. Onlarý taþa tutacaksýn ve ölecekler.
düþünebilirdik. Böyle olmadýðýný vurgulamak için
Tora “adam ya da kadýn” demektedir. Bireysel
olarak puta tapan kiþinin cinsiyeti bir þeyi
deðiþtirmez (Sifre 148; Ramban).
Bulunursa – Ýbranice Ki Yimatse. Ya da tam
çeviriyle “bulunduðunda”. Buradaki anlam
“arama sonucu bulmak” deðil, “rastgele görmek”
þeklindedir. Bu, þahitlerin hakkýnda tanýklýk
ettikleri olay sýrasýnda tamamen objektif bir konumda oluþlarýna iþaret eder (Hirsch).
Bu bölümde, “bulan” kiþilerin iki ya da daha fazla
þahit olduðu söylenmektedir. Bu, Tora’nýn geneli
için örnek teþkil eder. Buna göre Tora’da herhangi bir suç olayýna tanýklýðý belirtme amacýyla
“bulunursa” sözcüðü kullanýldýðýnda daima en az
iki þahit kastedilir (Sifre; bkz. 21:1, 22:22, 24:7).
3. Gidip – Bu sözcük, yazýlmasa pasuðun genel
anlamýnda bir deðiþiklik olmayacaðýna göre, bariz
olarak fazladýr. Ancak bu sözcük, yapýlan eylemin
cinsini ifade etmektedir. Günah iþlemek Yisrael
Ulusu’nun herhangi bir bireyinin doðasýnýn bir
parçasý deðildir. Ve eðer biri yine de bunu yapmýþsa, olmasý gereken manevi konumdan uzaklaþmýþ, uzaklara “gitmiþtir” (Hirsch).
Baþkalarýnýn ilahlarýna – Pasuk önce insanlarýn
yaptýðý heykellerden bahsetmekte, sonra
Tanrý’nýn yaptýðý güneþ, ay ve gök cisimlerini
sýralamaktadýr: “Ýnsan-iþi þeylere tapmanýn yasak
olmasý gibi, Benim eserim olmalarýna raðmen
güneþ, ay ve gök cisimlerine de tapýnmanýz yasaktýr” (Ýbn Ezra).
[Kendilerine tapýnýlmasýný] Emretmediðim –
Raþi; Ýbn Ezra; Raþbam. Tam çeviriyle sadece
“emretmediðim” ya da “emretmiþ olmadýðým”. Ýbranice Aþer Lo Tsiviti. Ýfade “Aþer ‘Lo’ Tsiviti –
‘Yapma’ Diye Emrettiðim” þeklinde de anlaþýlabilir.
Zira Tanrý, gök cisimlerine tapýnmayý yasaklamýþtýr (Þemot 20:4) (Rabenu Behaye; krþ.
Talmud – Megila 9a).
Tanrý böyle bir emir vermediðini özellikle vurgulamaktadýr, zira dünyada putperestliðin baþlangýcý

“Güneþ, ay ve yýldýzlar Tanrý’nýn dünyayý yönetmekle görevlendirdiði birer bakan niteliðinde ve
bir kralýn görevlilerini onurlandýrmak, kralý
onurlandýrmanýn bir gereðidir” þeklindeki hatalý
düþünceyle olmuþtur (Yad – Avodat Kohavim,
Perek 1; bkz. Bereþit 4:26 açk.) [Bu düþüncenin
yansýmalarý bugün bile birçok yabancý dilde gün
isimlerine yansýmýþtýr. Örneðin Sunday = Güneþ
günü; Monday = Ay günü vs. Ýngilizce gün isimlerinin istinasýz hepsi birer pagan ilahýnýn ismini
taþýr.] Ýþte Tanrý, Kendisi için böyle bir
düþüncenin son derece yanlýþ olduðunu vurgulamaktadýr. Sadece ve sadece O’na ibadet edilebilir
(Rabenu Behaye).
Yine de Rabi Samson Raphael Hirsch, bir noktaya dikkati çeker. Putperestlik terimi, sadece
tapýnmanýn hedefindeki ilahýn, örneðin güneþ ya
da ayýn, kendisine ait “baðýmsýz” bir ilahlýk gücü
olduðuna inanýlarak yapýlan tapýnma durumu
için kullanýlabilir. Ama eðer gök cisimlerine saygý
göstermenin amacý Tanrý’yý onurlandýrmak ise,
bunun katýþýksýz bir putperestlik olduðunu söylemek güçtür. Bu yüzden ifadeyi þöyle açýklar: “[Bu
kiþi, doðadaki etkin konumlarýný] Benim
emretmediðim[i farzettiði, yani Bana baðýmlý olmayýp
kendilerine ait birer ilahlýk güçleri olduðunu sandýðý]
güneþe, aya veya gökyüzü topluluðunun tümüne
[tapmýþsa]…”.
Alternatif olarak “[herhangi bir þeyi kendi inisiyatifleriyle yapabilecek birer yönetici olarak] atamýþ
olmadýðým. Aksine onlarý dýþýna çýkamayacaklarý
kurallarla sýnýrladým. Putperestlerin ve yýldýzlara
tapanlarýn düþüncelerinin aksine tüm bu gök
cisimleri kendi istekleri doðrultusunda iyilik ya
da kötülük yapabilecek, kendilerine tapanlara
avantajlar saðlayacak konumda deðiller”
(Sforno).
Güneþ, ay… – Bkz. 4:19.
4. Anlatýldýðý zaman dinle – “Böyle bir olay sana
aleni olmayan bir þekilde anlatýldýðý zaman, sen
bunu mahkeme düzeyine çýkar ve aleni bir þekilde
dinle. Ama her durumda suçlunun idamý, en az
iki þahidin tanýklýðý olduðu takdirde mümkün
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“bahsettiðiniz olay sýrasýnda siz baþka yerde bizimleydiniz” sözleriyle onlarýn foyasýný ortaya
çýkarýrsa, diðer tarafta yüz kiþi olduðuna bakýlmaz, komp-locu yüz þahit, diðer iki kiþinin ifadesi doðrultusunda cezalandýrýlýr. Zira bu pasuðun
öðrettiði gibi, nasýl ki iki kiþiden oluþan bir
þahitler grubu “tek bir þahitlik” anlamýna geliyorsa, ayný þekilde üç [ya da daha çok] kiþiden
oluþan bir þahitler grubu da ayný þekilde “tek bir
þahitlik” anlamýna gelir [ve Gezerat Akatuv
niteliðindeki özel bir kural olarak, Edim Zomemin
davalarýnda, ilk grubu yalancý çýkaran ikinci
grubun sözleri daha güvenilir kabul edilir (bkz.
19:18 açk.).]. Sonuç olarak üç þahidin iki þahidi
yalanlayabilmesi gibi, iki þahit de üç þahidi yalanlayabilir (Talmud – Makot 5b).
Her þahit grubunun “tek bir þahitlik” anlamýna
gelmesi baþka kurallarýn da temelidir. Örneðin
“Yalancý þahitlerden oluþan bir þahit grubu, tüm
üyelerinin ‘komplocu’ olduðu ispatlanmadýðý
sürece, ‘komplocu’ konumu almaz” (a.y.). Baþka
bir deyiþle, bu açýdan da bir “grup” olmanýn etkisi
vardýr. Söz gelimi, yüz tanýktan oluþan bir þahitler
grubuna karþý baþka þahitler gelip, bunlarýn doksan dokuzu hakkýnda “bahsettiðiniz zaman siz
bizimle baþka yerdeydiniz!” derlerse, ama kalan
tek þahit için aynýsýný söyleyemezlerse, “Edim
Zomemin” yaftasý, diðer doksan dokuz kiþiye de
yapýþmaz (Raþi). Ancak elbette grup içinde
yalancý olduðu tespit edilmiþ olanlar, yine de
“yalancý þahit”tir ve günahlarýndan teþuva yaptýklarý kesin olarak açýklýk kazanana kadar baþka
konularda da þahit olabilme özelliklerini kaybederler (Rashi – Sapirstein Edition).
Baþka bir örnek de tek grubun geçerliliðiyle ilgilidir. Eðer grubun içindeki þahitlerden biri herhangi bir sebeple þahitliðe uygun deðilse, grubun
tümünün þahitliði düþer; zira “bir kýsmý düþen
þahitliðin tümü düþer” (Talmud – Kiduþin 73a) ve
bu pasukta görüldüðü gibi, bu kural, en aðýr
günah olan putperestlik durumunda bile
doðrudur (Sforno) [Ama bu kural sadece þahitler
en baþtan itibaren þahitliðe niyetlendikleri
takdirde doðrudur. Öte yandan eðer iki þahit bir
olaya tanýk olmuþ ve suçluyu uyarmalarýna raðmen suç yine de iþlenmiþse, bu arada tesadüfen
orada bulunan ve þahitliðe uygun olmayan bir
kiþi de olaya tanýk olmuþsa, en baþtan itibaren
þahitliðe niyetlenmiþ olmayan bu kiþinin ifadesi,

baþtan itibaren þahitliðe niyetlenen diðer ikisinin
þahitliðini düþürmez] (Daat Zekenim).
Baþka bir örnek ise cezaya baðlýdýr. Üç kiþilik bir
þahit grubu yalancý þahitlik ettiyse, üçü birden
cezalandýrýlýr. “Sadece ikisi ifade verseydi bu da
‘þahitlik’ sýnýfýnda olurdu; üçüncü adam bir þey
eklemiþ sayýlmaz, o yüzden onu cezalandýrmayalým” denmez. Bu genel bir prensibi öðretir:
Günahkârlarla bir olan kiþi, günahkârlarla ayný
þekilde cezalandýrýlýr. Rabi Akiva tsadiklerin
ödülüne buradan kanýt getirirdi. Günahkârlarla
bir olan kiþi onlarla ayný þekilde cezalandýrýldýðýna göre, mitsva yapanlarla bir olan kiþi de þüphesiz onlarla ayný þekilde ödüllendirilecektir. Zira
mitsvalarýn ödülü, günahlarýn cezalandýrýlmasýna
göre 500 kat kuvvetlidir (Rabenu Behaye; bkz.
Þemot 20:6 açk.). Baþka birçok örnek de vardýr.
Tüm bunlar iþin kanuni kýsmýdýr. Ancak “iki
þahit “dendikten sonra “üç þahit” ifadesine neden
ihtiyaç olduðu konusu, pasuðun basit anlamý
doðrultusunda da açýklýk gerektirmektedir.
Ramban þöyle bir öneride bulunur. Ýki þahit
yeterlidir, ama ideal deðildir. Eðer bir olaya çok
sayýda kiþi tanýk olmuþsa, bu tanýklarýn hepsi, ya
da mümkün olduðu kadar çoðu dinlenmelidir;
zira bu þekilde olayýn ayrýntýlarý daha iyi bir þekilde açýklýða kavuþacaktýr. Baþka bir deyiþle, bu
açýdan üç, ikiden büyüktür; zira bu þahitlerin her
biri “bireysel tanýklýk” yapacaktýr – yani söylenenlerin her biri ek bir “delildir”. Ama baþka
tanýk bulunamýyorsa, Tora iki þahidin tanýklýðýný
yeterli kabul eder. [Öte yandan, önceki paragrafta belirtildiði üzere, eðer þahitler grup halinde
geliyorsa, üç kiþilik bir grup, iki kiþilik bir gruptan
daha kuvvetli deðildir.]
Tek þahidin tanýklýðýna göre öldürülmeyecektir
– En az iki þahidin gerektiði söylendiðine göre tek
þahidin tanýklýðýnýn yeterli olmadýðý zaten açýktýr.
Dolayýsýyla ifade “tek tek þahitler” þeklinde
anlaþýlmalýdýr. Þahitliðin geçerli olmasý için grubu
oluþturan þahitlerin bir ekip olarak hareket etmiþ
olmasý gerekir. Eðer iki þahit ayný olaya ayný anda
iki farklý yönden tanýk olmuþlarsa ama birbirlerinin varlýðýndan haberdar deðillerse, bu,
“þahitlik” için yeterli deðildir. Her biri tek þahit
olarak deðerlendirilir ve bu, karar için yeterli
deðildir. Dahasý iki þahit ayný pencereden ayný
olayý, birbirinin ardýndan görmüþse bile, birlikte
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Hükümlü, iki þahidin tanýklýðýna göre veya üç þahidin tanýklýðýna göre öldürülecektir; tek þahidin tanýklýðýna göre öldürülmeyecektir.
6. Hükümlü – Ya da “idam mahkûmu” (Targum
Onkelos). Tam çeviriyle “ölü”. Tora, idama
mahkûm kiþiyi ölmeden önce bile “ölü” olarak
tanýmlamaktadýr (benzer bir kullaným için bkz.
22:8). Bu, günahkârlar hakkýnda genel bir prensibe iþaret eder: “Kötüler yaþarken bile ölüdür”
(Talmud – Berahot 18b). Suç içeren bir yaþam,
“yaþam” kavramýyla uyum içinde deðildir
(Hirsch). Buna karþýlýk, “Tsadikler öldükten
sonra bile hayattadýr”. Örneðin Tora, Sara’nýn
ölümünden bahsettiði pasuða “Sara’nýn yaþamý”
sözleriyle baþlamýþtýr (bkz. Bereþit 23:1 açk.).
Ayrýca bkz. Bereþit 11:32.
Ýdam cezasýnýn verilebilmesi için [1] þahitlerin
olay sýrasýnda günahkârý uyarýrken sadece söz
konusu eylemin yasak olduðunu deðil, cezasýnýn
da idam olduðunu söylemiþ, [2] günahkârýn da
günahý bu bilinçle iþlediðini açýkça belirtmiþ
olmasýna dair gereklilik buradaki ifadeden öðrenilmektedir. Tora burada günahkârý “ölü” olarak
tanýmlamaktadýr, zira günahkâr, yapýlan uyarý ve
bildiri sonrasýnda kasten yaptýðýný açýkça
söylediði olay anýnda, ölüm cezasýný üstlenmiþ
durumdadýr (Talmud – Sanedrin 41a). Bundan
sonra onu idamdan kurtaracak tek þey, mahkemenin yine de idamýn uygulanmasýna engel olacak bir ayrýntý arama yükümlülüðü doðrultusunda hafifletici bir sebep bulmasýdýr. Ve eðer olay
sýrasýnda gerektiði þekilde uyarýlmamýþ ya da
þahitler tarafýndan görülmemiþse ve bu yüzden
cezalandýrýlmasý mümkün deðilse bile, Tanrý
katýnda bu kiþi “ölü”dür (Or Ahayim).
Bu, Tora’nýn kanunlarýný anlama konusunda
temel prensiplerden biridir. Birçok durumda, sýrf
teknik nedenler nedeniyle kötülük iþlemiþ olan
bir kiþinin cezadan kaçabilmesi ya da bir kiþinin
parasal zarara uðramasý adaletin tecelli etmemesi
gibi algýlanabilir. Ancak suçlunun insanlardan
oluþan bir mahkeme tarafýndan cezalandýrýlamamasý, adaletin tamamen kaybý anlamýna gelmez.
Tanrý’nýn, suçluyu cezalandýrmak için sayýsýz yolu
vardýr. Mahkemede kanýt yetersizliði nedeniyle
düzeltilemeyen parasal bir haksýzlýk durumunda
bile, Tanrý olaylarý, davada kazançlý çýkanýn bir
þekilde kayba uðramasýna, kaybedenin de kaybýný
telafi edebilmesine yol açacak þekilde düzenleyebilir. Ya da belki de davada kaybeden kiþi, daha
önceki baþka bir olayda haksýz kazanç saðlamýþtýr
ve Tanrý ondan bu haksýz kazancý geri almak için
mahkemedeki teknik yetersizliði bir araç olarak
kullanmýþtýr. Sonuç olarak asýl yargýnýn Tanrý
katýnda olduðu unutulmamalýdýr.

Ýki þahidin … veya üç þahidin – Talmud
(Sanedrin 37b) bu pasuktan, bir kiþinin sadece ve
sadece olayý “gözleriyle” görmüþ olan þahitlerin
ifadesi doðrultusunda yargýlanabileceðini öðrenir.
Tahmin ya da çevresel kanýtlar, suçun neredeyse
kesinlikle kanýtlanmasý durumunda bile, karar
için hiçbir þekilde yeterli deðildir.
Buradaki kullaným ilginçtir. Ýki þahidin sözleri
yeterliyse, üç þahidin sözlerinin de haydi haydi
yeterli olduðu açýk deðil midir? Öyleyse Tora
bunu neden ayrýca belirtme gereði duymuþtur?
Kanuni anlamda bu, þahitlik konusunda temel
bir kuralý öðretir. Tora’da “Edut – Þahitlik”
konusu özel bir konuma sahiptir. Þahitlerin tek
tek verdikleri ifadeler birer delil sýnýfýndadýr, ama
þahitlik sýnýfýnda da olmasý için, ayný olayý ayný
þekilde anlatan þahit “gruplarý” gerekir. Bir grup
en az iki kiþiden oluþur. Tora “iki þahidin veya üç
þahidin” demekle, asýl önemli olanýn “þahitliðin
niteliði” olduðuna iþaret etmektedir – gruplarýn
kaç kiþiden oluþtuðunun ise önemi yoktur. Buna
göre bir mahkemede iki þahitten oluþan bir grupla,
üç ya da daha fazla þahitten oluþan bir grup birbirine denktir (Raþi). Yüz þahitten oluþan bir
grubun tanýklýðý bile iki þahitten oluþan bir grup
tarafýndan düþürülebilir. Yine, eðer iki þahitten
oluþan bir grubun þahitliðine karþý, daha fazla
þahitten oluþan bir grup aksi yönde þahitlik
verirse, ikinci grup yüz kiþiden oluþuyorsa bile, ilk
gruba göre daha kuvvetli kabul edilmez.
Mahkemenin bakýþý açýsýndan burada iki “þahitlik
grubu” vardýr ve ikisinin ifadeleri birbiriyle
çeliþiyorsa, her iki ifade de ayný düzeyde henüz
kanýtlanmamýþ kabul edilir.
Bu prensibin birçok gerektirmesi vardýr.
Bunlardan biri “Edim Zomemin – Komplocu
Tanýklar” ile ilgilidir. Bahsedilenler, aslýnda olayýn
þahidi olmamalarýna raðmen þahitmiþ gibi ifade
veren, ama sonradan baþka þahitler tarafýndan
“Siz nasýl böyle bir ifade verebilirsiniz? Olay
zamanýnda siz bambaþka bir yerde bizimleydiniz!”
þeklinde yalanlanan þahitlerdir (bkz. 19:16-21 ve
5:17 açk.). Tora, böyle komplocu þahitlerin,
suçladýklarý kiþi hangi ceza istemiyle yargýlanýyorsa o cezaya çarptýrýlmalarýný emreder (bkz.
19:19). Ancak bunun da kurallarý vardýr ve bu
kurallardan biri, yukarýda belirtilen prensiple
baðlantýlýdýr. Eðer yüz komplocu þahitten oluþan
bir grup varsa ve sadece iki geçerli þahitten
oluþan baþka bir grup, bu yüz kiþi için de
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anlamda “hayret verici”dir (Hirsch). Tora böyle
durumlarda, konuyu yüksek mahkemeye
getirmeyi emretmektedir.
Ýbn Ezra’ya göre de bu hitap yerel yargýçlara
yöneliktir, ama önceki pasuklarda idam konusu
ele alýndýðý için, burada belirli bir idam sanýðýnýn
durumundaki belirsizlikten bahsedilmektedir.
Buna göre pasuktaki “kanla kan arasýnda” ifadesi
de özellikle idam istemli davalarý kastetmektedir
(bkz. s.a.).
Bir kan lekesinin niteliði konusunda – Çeviri,
Raþi’nin açýklamasý doðrultusunda serbesttir.
Tam çeviriyle “kanla kan arasýnda”.
Kadýnýn rahminden kaynaklanan âdet ve benzeri
kanamalar, onu Nida konumuna sokar. Ancak
her akýntý kadýný temea yapmayabilir. Bunun için,
akýntýnýn ne zaman olduðu, hangi zemin üzerinde
hangi renk tonunda görüldüðü vb. çok farklý
kriterler göz önünde tutulur (bkz. Vayikra 15:19
açk.). Ayrýca âdet kanamasý, doðumdan kaynaklanan kanama (Vayikra 12:4 açk.) ve bir
kadýný zava konumuna sokan kanamanýn (bkz.
Vayikra 15:19-28 ve 15:25-28 açk.) her biri farklý niteliktedir ve [Tora’nýn salt metnine göre]
onlarla ilgili kanun da farklýdýr [ancak bunlarýn
hepsi için günümüzdeki uygulama aynýdýr (bkz.
Vayikra Kitabý s. 290)]. Bu konularda ancak
uzman kiþiler karar verebilir. Böylece ifade “Eðer
âdet kanýna benzer bir akýntý lekesinin bir kadýný
temea yapacak [dolayýsýyla arýnana kadar kocasýyla iliþkisini yasaklayacak] türde olup olmadýðý
konusunda kararsýzsan” demektedir (Talmud –
Nida 19a; Raþi; Talmud – Sanedrin 87a, Raþi o.a.).
“Kanla kan arasýnda” ifadesi farklý þekillerde de
açýklanýr: “Masum kanla suçlu kan arasýnda”.
Buna göre, bir cinayet davasý sonrasýndaki idam
istemli bir yargýlamadan söz ediliyor olabilir.
Olasýlýkla, öldürülen kiþi “masum kan”, katil de
“suçlu kan”dýr. Böylece, sözün geliþi, öldürülen ile
öldüren arasýndaki davada bir belirsizlik olunca
da konu yüksek mahkemeye getirilmelidir (krþ.
Ýbn Ezra). Alternatif olarak “bir cinayetin kasýtlý

olup olmadýðý konusunda” (Raþbam; Daat Mikra).
Dava kararlarý konusunda – Çeviri, Raþi’nin
açýklamasý doðrultusunda serbesttir. Tam
çeviriyle “yasayla yasa arasýnda” ya da “kararla
karar arasýnda”. Yani “sanýðýn suçlu olup olmadýðý
konusunda” (Hirsch).
Bazýlarýna göre burada, parasal konulu davalardaki belirsizliklerden bahsedilmektedir (Ýbn Ezra;
Raþbam). Davalýnýn ya da sanýðýn para ödeme
cezasýna çarptýrýlýp çarptýrýlmayacaðý konusunda
karara varýlamamýþtýr ve konu yüksek mahkemeye getirilecektir.
Alternatif olarak “dava türü ile dava türü arasýnda”. Yani “bir olayýn hangi tür dava kapsamýna
girdiði konusunda belirsizlik varsa – idam mý,
para ödemesi mi yoksa bedensel ceza mý?”
(Talmud – Sanedrin 87a).
Tsaraat lekeleri konusunda – Çeviri, Raþi’nin
açýklamasý doðrultusunda serbesttir (ayrýca
Raþbam). Tam çeviriyle “yarayla yara arasýnda” ya
da “lekeyle leke arasýnda”.
Tsaraat konusu Vayikra Perek 13-14’te etraflýca
ele alýnmýþtý. Orada görüldüðü üzere, deri
üzerinde beliren bazý lekeler tsraat sýnýfýnda olup
insaný tame yaparken, bazýlarý ise tsaraat sýnýfýnda
deðil, sadece tuma etkisi olmayan deri bozukluklarýdýr. Bu konudaki belirsizlikler için de üst
mahkemeye baþvurulmalýdýr (Talmud – Nida 19a;
Raþi).
Alternatif olarak burada bahsedilen, farklý tsaraat
türleri olabilir. Zira hem insanlardaki, hem
giysilerdeki hem de evlerdeki tsaraat lekeleri
kendi aralarýnda farklýlýklar gösterir (Talmud –
Sanedrin 87a).
Ýbn Ezra burada özellikle “yara” anlamýna yoðunlaþýr. Bu durumda bedensel zararlarý konu eden
davalardan bahsedilmektedir. Böylece Ýbn
Ezra’ya göre pasuk üç tür davadaki belirsizlikleri
ele almaktadýr: [1] Ýdam istemli davalar; [2]
Parasal anlaþmazlýklar; [3] Zarar konulu davalar.
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre ise pasuk,
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Onu öldürmek için onun üstünde ilk önce þahitlerin eli olmalýdýr; tüm halkýn eli ise
daha sonra. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
[61. Yüksek Mahkeme]
8

Bir yargý konusu senin için belirsizse – bir kan lekesinin niteliði konusunda, dava
kararlarý konusunda, tsaraat lekeleri konusunda þehirlerinde anlaþmazlýklar [söz
konusuysa] – kalkýp Tanrýn Aþem’in seçeceði yere çýkmalýsýn.
olmadýklarý için yine her biri tek þahit olarak
deðerlendirilir. Yine de bu kural, özellikle bu
pasukta söylendiði gibi, sadece idam istemli
davalar için geçerlidir. Parasal davalarda ise burada tanýmlanan türdeki þahitlik geçerlidir. Bunun
yanýnda idam istemli davalarda bile, eðer birbirinden habersiz iki þahit ayný anda ayný
cinayete tanýk oluyorsa ve her ikisinin de
gördüðü üçüncü bir kiþi katili uyardýðýnda her
ikisi de bunu duymuþsa, üçü tek bir þahit
grubunu oluþturur (Talmud – Makot 6b).
7. Þahitlerin eli – “Þahitlerden her birinin eli”
(Ýbn Ezra). Eðer idam kararý uygulanmadan önce
þahitlerden biri elini herhangi bir sebeple kaybederse, idam uygulanmaz, zira pasukta “þahitlerin
eli” denmektedir. Eðer el yoksa idam da yoktur.
Ama bu sadece þahidin elinin daha önce var
olduðu durum için geçerlidir. Eðer þahidin eli
suçun iþlendiði sýrada da yok idiyse, o zaman
idam yine de uygulanýr (Talmud – Sanedrin 45b).
Halkýn eli ise daha sonra – Bkz. p. 5 açk.
Yahudilik’te “cellatlýk “diye bir meslek yoktur.
Mahkemenin kararýný uygulama görevi, olaya ilk
elden tanýk olan þahitlere aittir. Halkýn geri
kalaný ise olayý ikinci elden bilmektedir,
dolayýsýyla sadece þahitler idamý gerçekleþtiremediði zaman resme dâhil olur (Rambam).
Arandan kötülüðü yok etmelisin – “Yisrael
içinden kötülük yapanlarý ayýkla” (Sifre). Ya da
“bunu yapmakla, arandan kötülüðü yok edeceksin”.
Sanedrin’in bir insanýn idamýna karar vermesi
ancak son derece titiz bir araþtýrma sonrasýnda ve
çok seyrek meydana gelen bir olaydýr. Bu, her
Yahudi’nin, böyle bir durumda merhametli
davranmanýn sadece yersiz deðil, ayný zamanda
yanlýþ olduðunu anlamasý için yeterli olmalýdýr.
Tora idam cezasýný “kötülüðün halkýn içinden
kaldýrýlmasý” olarak tanýmlayarak bu cezanýn
amacýný açýklamaktadýr: Ýdam, herhangi bir
suçluya karþý intikam amacýný gütmez. Amaç,
oluruna býrakýldýðý takdirde yayýlabilecek bir
kötülüðün, toplumun kolektif bilincinden silinmesidir (Rabi Zalman Sorotzkin).

8-11. Kanunda Belirsizlikler. Bu bölümde, yargý
düzenine dair kanunlara devam edilmektedir:
“Her þehirde yargýçlar atayacaksýnýz ve oradaki
davalarda bu yargýçlar sorumlu olacak. Yine de,
eðer herhangi bir davada kanunun nasýl olduðu
tam olarak hatýrlanmýyorsa, bu yargýçlar kendi
kafalarýnca mantýk yürütüp bir sonuca varma yoluna gitmemeli, konuyu iyi bilen merkezî yargý
organýna danýþmalýdýrlar. Zira yüksek mahkeme
hem konuya daha hâkimdir hem de yargýç sayýsý
bakýmýndan yerel mahkemelere göre daha kalabalýktýr” (Sforno).
Tora burada Yahudilik’in merkezi olan BetAmikdaþ’ta oturan en yüksek mahkemeyi, yani
Büyük Sanedrin’i ele almakta, ayrýca pasuklarla
Sanedrin’e en üst düzey yetkiyi vermektedir.
Gelenekler ve Tora’nýn yetkili yorumu onlarýn
eline emanet edilmiþtir, Tora’nýn ayakta tutulmasý için gereken her türlü düzenleme yetkisi de
onlara verilmiþtir. Bu nedenle halkýn tümü ve
diðer Hahamlar, herhangi bir kanunla ilgili olarak
pratikte ne yapýlacaðý konusunda, Büyük
Sanedrin’in kararýný kabul etmek zorundadýr
(Hirsch).
8. Senin için belirsizse – Ya da “karara varamýyorsan” (The Living Torah; krþ. Malbim), “senin
için kapalýysa” (Targum Onkelos; Raþi), “uzak ve
ayrýysa” (Targum Yonatan), “cevabý gizliyse”
(Saadya Gaon) veya “senin için çok zorsa”
(Septuaginta).
Ýbranice Pala kökü. Bu fiil, hayret belirtebilir.
Ancak temel anlamý, bir þeyin, olaylarýn normal
gidiþatýnýn dýþýnda, ayrý, örtülü, bilinmez vs.
olmasý þeklindedir. Burada, görevi, Tora’ya göre
bir karara vararak uygulama hakkýnda talimat
vermek olan bir otoriteden bahsedilmektedir.
Ancak önüne, Tora’nýn, daha önceden hiçbir
kuþku olmaksýzýn bildiði baþka konularý, uygulamalarý ve geleneðiyle bir türlü baðlantýsýný kuramadýðý özel ve yeni bir durum gelmiþtir. Kendi
bilgisi dâhilinde bu yeni durumu baðlayabileceði,
dayandýrabileceði ve buna göre karar verebileceði
bir olay ya da kanun bulamamýþtýr. Dolayýsýyla
bu durum onun gözünde belirsizdir – bir
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yüksek bir yerde bulunduðudur (Hirsch). Ancak
Talmud bunun yanýnda “Erets-Yisrael, diðer tüm
ülkelerden yüksektedir” de demektedir. Öyleyse
burada, olasýlýkla “manevi” yükseklik tanýmlanmaktadýr. Yine de bunu fiziksel açýdan açýklamak
da mümkündür. Dünya küre þeklinde olduðu için
aslýnda, yakýn çevresine göre daha yüksekte olan
her nokta, rakým açýsýndan dünyanýn en yüksek
yeri olmasa bile, “en üstte” sayýlabilir. Mesele,
yerküreye hangi açýdan baktýðýmýzdýr. Yahudilik’in
bakýþ açýsýna göre Bet-Amikdaþ yerkürenin en üst
noktasýdýr (Beer Agola 6; Talmud – Kiduþin 69a,
Maarþa o.a.).
Bu ifadeden, Büyük Sanedrin’in bulunduðu
“yer”in de önemli bir etken olduðu anlaþýlmaktadýr. Sanedrin, Bet-Amikdaþ’ta Liþkat Agazit adý
verilen özel bir dairede otururdu. Dolayýsýyla BetAmikdaþ sadece ibadetin deðil, ayný zamanda
Tora kanununun da merkezidir. Dahasý, Sanedrin,
yetkilerini Bet-Amikdaþ’tan alýr. Buna baðlý olarak
Bet-Amikdaþ yoksa, Büyük Sanedrin mevcutsa
bile, idam istemli yargýlara bakma yetkisi yoktur.
Ayný þekilde Büyük Sanedrin’in baþka yerlerdeki
temsilciliðini yapan Küçük Sanedrinler de idam
istemli davalara bakma yetkisini kaybeder. Ayrýca
bkz. s.p. açk., Levi-Koenler’e k.b.
9. O dönemde olacak – Talmud doðal olarak
sorar: “Bir kiþinin, baþka dönemdeki bir mahkemeye gitmesi mümkün müdür ki? [Öyleyse “o
dönemde olacak” sözlerine ne gerek vardýr?] Ve
cevabý þöyle verir: Senin dönemindeki kanuni
otorite kimse, ona itaat etmekle yükümlüsün.
Baþvurabileceðin baþka bir yer yok. Eðer önceki
dönemlerdeki otoriteler daha yüksek düzeyli
kiþiler idiyse bile, sen kendi dönemindeki mahkemenin otoritesi altýndasýn. Peygamber Þemuel
(bkz. Þemuel I) kendi döneminde neyse, Yiftah
da (bkz. Þofetim Perek 11) kendi döneminde
odur.” (Sifre 153; Talmud – Roþ Aþana 25b; Raþi).
Bkz. 19:17.
Baþvurulan merci, önceki nesilde verilen bir
kararla çeliþir görünen bir karar veriyorsa bile
onu dinlemek gerekir. Ancak diðer karar, Yahudi
toplumunun geneli tarafýndan kabul edilmiþ ise,
ona kimse karþý gelemez. Bu nedenle Miþna
tamamlandýktan sonra, oradaki kural ve kararlar
kesin ve deðiþmez bir nitelik kazanmýþtýr. Ayný
þey Talmud’un derlenmesinin tamamlanýþýnýn
sonrasý için de geçerlidir. Rambam’ýn belirttiði

gibi Talmud’un tamamlandýðý günden itibaren,
oradaki kanunlara aykýrý davranmak yasaktýr
(Yad – Mamrim 2:1).
Alternatif olarak “o dönemdeki yetkili yargý
mercii hangisiyse. Bu, Koenler’den oluþan bir BetDin olabilir, baþka bir Bet-Din olabilir, ya da tek
bir uzman yargýç olabilir. Hangisi varsa ona gitmelisin” (Rabi Þemuel David Luzzato; Daat
Mikra).
Levi-Koenler’e – Koenler Leviler’den farklý
kanuni statüde olmalarýna raðmen Levi kabilesine mensupturlar (Targum Yonatan; Raþi; Beer
Mayim Hayim). Koen sözcüðünün sözlük anlamý
“yüksek görevli” þeklindedir; dolayýsýyla her türlü
yüksek görevliden bahsedildiði yanýlgýsýna
düþülmemesi için burada kastedilenin Levi
kabilesine mensup olan Aaron’un soyundan
gelen bildiðimiz Koenler olduðu belirtilmektedir
(krþ. Ýbn Ezra).
Yüksek mahkemeden bahseden bu pasukta
Koenler’den ve onlarýn Levi kabilesine mensup
oluþlarýndan özellikle bahsedilmesi, Büyük
Sanedrin’de Koen ve Levi üyelerin de olmasýnýn
önem taþýdýðýna iþaret eder (Sifre; Yad – Sanedrin
2:2). Zaten Koenler ve Leviler halk içindeki rolleri gereði üst düzeyli Tora otoriteleriydi;
dolayýsýyla Sanedrin’de Koen ve Levi üyelerin
olmasý bir sürpriz olmaz (krþ. Divre Ayamim II
19:8). Koenler’in “Levi” kabilesine aidiyetinin
vurgulanmasý da boþuna deðildir; zira bu kabile
bireyleri, Tora için hayatlarýný ortaya koymuþtur
(Hirsch). Öte yandan, bu vazgeçilmez bir
gereklilik deðildir ve Sanedrin üyesi olabilecek
düzeyde bir Koen ya da Levi olmadýðý zamanlarda
böyle bir zorunluluk yoktur (Sifre).
Bu kullanýma farklý bir perspektif sunabilecek bir
bilgi de Miþna’da yer almaktadýr. Buna göre BetAmikdaþ’ta sadece Koenler’den oluþan bir Bet-Din
vardý (Miþna – Ketubot 1:5). Ancak olasýlýkla bu
Bet-Din sadece Koenler’le ilgili konulara bakardý
(Rabi Pinhas Keati o.a.).
Tora’nýn Koenler’le Sanedrin’i baðdaþtýrmasý
kuvvetli bir mesaj içerir. Moþe Rabenu’nun
yazdýðý orijinal Tora, Aron Aberit’in yanýnda yer
alýrdý (bkz. 31:26; bkz. Þemot 25:11 açk.). Burasý
sadece Koen Gadol’un girebildiði bir yer olduðuna
göre, Yazýlý Tora’nýn temel bekçileri Koenler’di.
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O dönemde olacak Levi-Koenler’e ve yargýca gelip açýklama isteyeceksin ve sana yargý
kararýný açýklayacaklar.
verdiði üç örnekle – [1] bir kadýný kocasýna
yasaklayabilecek bir kan lekesi, [2] bir davalýnýn
/ sanýðýn suçlu olup olmadýðý konusundaki karar
ve [3] tame olup olmadýðý anlaþýlamayan bir
tsaraat lekesi – üç temel kanun türündeki
belirsizlikleri ele almaktadýr: [1] “Ýsur VeEter –
Yasaklar / Yasak Olmayanlar” kanunu, [2] “Dine
Mamonot / Dine Nefaþot – Parasal Davalar /
Ýdam Ýstemli Davalar” kanunu ve [3] “Tuma
VeTaara – Tuma Ve Saflýk” kanunu.
Þehirlerinde anlaþmazlýklar [söz konusuysa] –
Yani “þehrindeki mahkemede [bu konularda]
anlaþmazlýk varsa” (krþ. Targum Onkelos; Raþi).
Bu, bahsedilen belirsizliðin sebebidir. Belirli bir
konuda mahkemeye baþvurulmuþtur, ama
yargýçlar karar birliðine varamadýklarý için konu
belirsizliðini korumaya devam etmektedir
(Mizrahi; Gur Arye). Buna göre pasuðun baþýndaki “senin için belirsizse” sözleri normal bir vatandaþa hitaben söylenmektedir. Ancak genel yapý
itibariyle, doðrudan yerel yargýçlara hitap edildiði
de söylenebilir – ki nitekim buradaki açýklamalar
boyunca bu görüþün hâkim olduðu görülmektedir.
Ýbranice Divre Rivot Biþareha. “Divre Rivot –
Anlaþmazlýk / Kavga vs. Sözleri” ifadesi sadece
anlaþmazlýðý belirtme amacýnda olsaydý tekil
olarak yazýlmasý yeterli olurdu. Çoðul yazýlýþý, her
bir sözcüðün baþka dava türlerini de ima ettiðini
gösterir. “Divre – Sözler”, aðýzdan çýkarýlan söze
baðlý kanunlarý kasteder. Bunlar, insanlarýn vaat
yoluyla Bet-Amikdaþ’a ait ve dolayýsýyla kutsal
kýldýklarý türde baðýþlardýr. Söz konusu baðýþlar
farklý þekillerde olabilir: [1] Herem, [2] Ekdeþ ve
[3] Deðerleme (bunlar için bkz. Vayikra Perek
27). “Rivot – Anlaþmazlýklar” sözcüðü, kavgalar
ve tartýþmalara baðlý kanunlardýr: [1] Sota
kanunu – karý-koca arasýndaki anlaþmazlýk (bkz.
Bamidbar 5:11 v.d.), [2] Egla Arufa – faili meçhul
bir cinayetle ilgili kanun – ki bu cinayet de
olasýlýkla katille kurban arasýndaki bir kavganýn
sonucudur (bkz. 21:1 v.d.) ve [3] bir metsoranýn
arýndýrýlma süreci – ki tsaraat rahatsýzlýðý da,
insanlar arasýnda kavganýn sebebi olan Laþon
Ara’nýn bir sonucudur (bkz. Vayikra Perek 14).
“Biþareha – Kapýlarýnda / Þehirlerinde” ise fakirlere verilmesi gereken Leket (Vayikra 19:9), Þihha
(24:19) ve Pea (Vayikra 19:9) paylarýný kasteder,
zira Tora fakirlerin bunu “kapýlarda / þehirlerde”
yiyeceklerini söylemiþtir (26:12). Böylelikle
pasuk Alaha’ya baðlý olarak haklarýnda belirsizlik

doðabilecek diðer konularý da ima etmektedir.
Bunlar hakkýndaki belirsizlikler de yüksek
mahkemede çözümlenecektir (Talmud – Sanedrin
87a). Bu açýklama doðrultusunda ifade “ya da
þehrinde [baþka konularda da] anlaþmazlýklar [söz
konusuysa]” þeklinde deðerlendirilebilir (Ramban;
Septuaginta).
Hasidizm ustalarý bu ifadeden bir ders çýkarýrlar:
“Eðer neden kan döküldüðü, neden hakkýnda
aðýr kararlarýn çýktýðý, neden yara ve darbeler
aldýðýný anlamýyorsan, bu senin için hayret
vericiyse
–
bil
ki,
bunun
nedeni,
þehirlerinde/kapýlarýnda anlaþmazlýk olmasýdýr.”
Toplum-içi barýþýn eksikliði, birçok olumsuzluðu
beraberinde getirir. Kendi içinde barýþýk olmayan
bir toplum, Tanrý’nýn özel korumasýný kaybedebilir. Bu nedenle barýþ çok yüksek bir deðerdir.
Hahamlarýmýz, Tufan Nesli yok edilmiþken, Babil
Kulesi’ni inþa ederek açýkça Tanrý’ya meydan
okuyan neslin neden sadece daðýlmayla cezalandýrýldýðýný sorarlar ve cevabý verirler: Tufan
Nesli’ni karakterize eden, cezalarýný mühürleyen
günah, soygundu (bkz. Bereþit 6:11-12 açk.).
Soygunun ve ahlaksýzlýðýn ön planda olduðu bir
toplumda barýþ olmasý mümkün deðildir. Öte
yandan Daðýlýþ Nesli, her ne kadar Tanrý’ya karþý
gelmiþse de, kendi aralarýnda kötü amaçla bile
olsa birlik içindeydiler (bkz. Bereþit 11:1). Bu
nedenle Tanrý onlarýn cezasýný daha hafif tutmuþtur.
Kalkýp – Deyimsel olarak her mahkeme
görüþmek üzere “oturur”. Her þehirdeki
mahkemeler her gün öðle saatlerine kadar otururdu ve bir davasý olan ya da kanun hakkýnda
bir sorusu olan herkes rahatça gelip Tora uzmanlarýna baþvurabilirdi. Ama bir Bet-Din, kendisinin
de çözümleyemediði bir durumla karþýlaþtýðý
zaman “oturmayý” býrakmalý, “kalkýp” daha üst
mahkemeye baþvurmalýydý (Hirsch).
Tanrýn Aþem’in seçeceði yere çýkmalýsýn –
Kullanýlan “çýkmalýsýn” fiili, Bet-Amikdaþ’ýn her
yerden yukarýda olduðuna iþaret eder (Sifre 152;
Talmud – Sanedrin 87a; Raþi). Hahamlarýmýz
bunu söylerken Yeruþalayim’den daha yüksek
rakýmlý yerlerin varlýðýndan – örneðin Hermon
daðý – elbette haberdardýlar; ama yine de bu
cümleyi söylemekten geri kalmamýþlardýr.
Dolayýsýyla ne demek istediklerini anlamak
gerekir: Basit olarak kastedilen, Büyük
Sanedrin’in görüþmeler için oturduðu merkezin,
Erets-Yisrael’deki tüm yerleþim yerlerinden daha
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söyledikleri Sözlü ve Yazýlý Tora’daki prensiplere
dayandýðý için “Haham” ünvanýný almýþlardýr.
[Aslýnda peygamberler de birer Tora otoritesi
olmalýdýr; dolayýsýyla eðer söyledikleri, Sözlü ve
Yazýlý Tora’ya dayanan birer kanun ise, elbette
birer Haham olarak onlar da dinlenmelidir. Ama
“peygamberlik” özelliði ile daha önce bilinmeyen
kanunlar verme amacýndaysalar, o zaman
peygamberliklerini kanýtlamalarý gerekir.]
Sana söyleyecekleri yargýya – Bir olasýlýða göre
önceki “sana öðretecekleri öðretiye” ifadesi, Yazýlý
Tora’yý, buradaki sözler ise Sözlü Tora’yý kastetmektedir. Yazýlý Tora Koenler’e, Sözlü Tora da
Sanedrin’e emanet edildiyse (bkz. p. 9 açk., LeviKoenler’e k.b.), buradaki ifadeler “[Koenler’in]
sana öðretecekleri öðretiye ve [Sanedrin’in] sana
söyleyecekleri yargýya göre davranmalýsýn” þeklinde
anlaþýlabilir (krþ. Daat Mikra). Nitekim tüm bu
konu içinde Koenler ve yargýçlar iki farklý baþvuru odaðý olarak sunulmaktadýr.
Saða veya sola sapmamalýsýn – Pasuðun sadece
“sapmamalýsýn” demesi yeterli olurdu. Fazladan
kullanýlan “saða veya sola” ifadesi bir prensibe
iþaret eder: “Saða ‘sol’, sola da ‘sað’ diyorsa bile –
ve elbette saða ‘sað’, sola da ‘sol’ dediðinde – onu
dinlemelisin” (Sifre 154; Raþi). Baþka bir deyiþle
“yargýçlarýn ‘sað’ dediði sana sol, ‘sol’ dediði de
sana sað gibi görünüyorsa bile, onlarýn kararýný
uygulamakla yükümlüsün. Örneðin [helev cinsi
içyaðý olduðunu düþündüðün bir yað için sana
bunun yenebilir olduðunu söylerlerse] ‘Bu helev!
Yenmesi yasak! Nasýl olur da yenebilir?!’ deme.
Aksine þöyle düþün: ‘Emri veren Tanrý, tüm emirlerini, O’nun yetkili kýldýðý kurulun verdiði talimatlar doðrultusunda uygulamamý emretti ve
Tora’yý bana, özellikle bu kurulun talimatýna göre
uygulamam için verdi – yanýlýyor görünseler
bile!” (Ramban).
Sanedrin’in bir dava hakkýnda verdiði talimatlardan ya da koyduðu kanunlardan þaþmamak,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 292 (Sefer Ahinuh). Tora’nýn bu emri çok

önemlidir. Elimizde yazýlý bir Tora vardýr. Ama
her þeyin sadece orada yazýlan metinle sýnýrlý
olduðunu düþünmek abestir. Her kanun metni,
uygulamada belirli bir yoruma ihtiyaç duyar.
Sadece yazýlý bir metne dayansa, Tora da birçok
farklý görüþe kaynak oluþturabilir – ki bu, farklý
farklý birçok Tora’nýn ortaya çýkmasý anlamýna
gelecektir! Oysa uygulamanýn standart olmamasý
düþünülemez. Her þeyden önce Yazýlý Tora’nýn
nasýl uygulanmasýný açýklayan geleneksel Sözlü
Tora vardýr. Ama bazý durumlarda, gerek günlük
hayatýn sürekli yenilenen ihtiyaçlarý gerekse de
baþka nedenler nedeniyle Sözlü Tora’nýn da açýklamadýðý uygulama detaylarýnýn olmasý doðaldýr.
Böyle durumlarda uygulamanýn nasýl olacaðýný
otoriteler, Yazýlý ve Sözlü Tora’da belirlenen
ölçütlere dayanacak þekilde belirleme “yetkisine”
ve “yükümlülüðüne” sahiptirler. Tora iþte böyle
bir durumda, Sanedrin’in tam yetkiye sahip
olduðunu vurgulamaktadýr. Ramban, bir ekleme
yaparak, Tanrý’nýn, Sanedrin’e, verdiði kararlarda
özel bir ilham bahþettiðini ve yanýlmalarýna pek
meydan vermediðini belirtir. Baþka bir deyiþle
genel olarak Sanedrin’in kararlarýnda hata payý
çok düþüktür. Ancak Sanedrin üyeleri de birer
insan, dolayýsýyla hataya açýk olduklarý için, Tora
hatanýn oluþabildiði durumlar için bir onarým
prosedürü öngörmüþtür (bkz. Vayikra 4:13-21).
Buna karþýlýk Talmud Yeruþalmi buradaki ifadeyi
tam tersi yönde de açýklar: “Eðer saða ‘sol’, sola
da ‘sað’ derlerse de onlarý dinlemek mi gerekir?!
[Hayýr!]… Sana saða ‘sað’, sola da ‘sol’ demelidirler” (Talmud Yeruþalmi – Orayot 1:1). Bu da
yukarýda verilen aksi yöndeki öðretinin sýnýrsýz
olmadýðýný gösterir. Baþka bir deyiþle ne olursa
olsun gözü kapalý dinlemek diye bir þey yoktur.
Eðer kiþinin yüzde yüz uzman olmadýðý bir
konuysa, o zaman elbette Sanedrin’in söylediði
sorgusuz sualsiz uygulanmalýdýr. Zira bu “senin
sað zannettiðin þeye ‘sol’, sol zannettiðin þeye ‘sað’
dedikleri” bir durumdur ve onlarýn uzmanlýðý
önceliklidir. Ancak eðer yasak olduðu çok bariz
bir durum söz konusuysa, örneðin, olmaz ya,
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Sana Aþem’in seçtiði o yerden açýklayacaklarý karara göre hareket etmeli, sana
öðretecekleri her þeyi titizlikle uygulamalýsýn.
11
Sana öðretecekleri öðretiye ve sana söyleyecekleri yargýya göre davranmalý, sana
açýklayacaklarý karardan saða veya sola sapmamalýsýn.
Nitekim Moþe Yazýlý Tora’yý Koenler’e emanet
etmiþtir (31:9). Dolayýsýyla Yazýlý Tora’ya dair
sorularýn doðrudan muhatabý Koenler’dir (bkz.
Hagay 2:11). Sanedrin ise Sözlü Tora’nýn aktif
temsilcileridir ve Sözlü Tora’ya dair sorular
onlarýn uzmanlýðýndadýr. Ýki grubun bir arada
olmasý Tora’nýn bu iki yönünün iç içe oluþunu
vurgular (Hirsch). Yine, Koenler ibadeti, Sanedrin
de kanunu simgeler. Bu da Yahudilik’te ikisinin
birbirine sýký sýkýya baðlý olduðunu gözler önüne
serer.
Koenler’le Sanedrin arasýndaki baðlantý bir
kanunun da kaynaðýdýr. Sanedrin sadece
Koenler’in “Koen” olarak görev yapabildikleri
zamanlarda – yani Bet-Amikdaþ’ýn mevcut olduðu
dönemlerde – yetki sahibidir (Talmud – Sanedrin
52a; Yad – Sanedrin 14:11). Pratikte ise Sanedrin
II. Bet-Amikdaþ yýkýlmadan kýrk yýl önce iptal
olmuþtur.
Yargýca – Büyük Sanedrin’in baþkanýnýn (Nasi)
þahsýnda tüm Sanedrin’den bahsedilmektedir
(Hirsch). Ýbn Ezra’ya göre ise, kastedilen, kraldýr.
Her ne kadar Miþna (Sanedrin 2:2) krallarýn
yargýçlýk yapamayacaðýný söylüyorsa da, kastettiði
Yisrael krallarýdýr. Ama David Hanedaný’na mensup Yeuda krallarý yargýçlýk yetkisine sahipti
(Daat Mikra). Örneðin Kral David’in iki taraf
arasýndaki anlaþmazlýkta yargýçlýk yaptýðý
görülmektedir (Þemuel II 15:2). Ayrýca Talmud,
David’in tuma/saflýk konusunda gelen sorularý da
çözümlediðini kaydeder (Talmud – Berahot 4a).
Yine, Kral Þelomo da yargýçlýðýyla ünlüdür
(Melahim II 3:16).
Açýklama isteyeceksin – Ýbranice Vedaraþta.
Krþ. Bereþit 25:22. Tam çeviriyle “araþtýracaksýn”.
Yargý kararýný – Tam çeviriyle “yargýnýn sözünü”.
Bu, hakkýnda belirsizlik olan kanun hakkýndaki
uygulama talimatýný belirtir (Sifre; Hirsch).
Açýklayacaklar – Tam çeviriyle “anlatacaklar”.
10. Karara göre – Tam çeviriyle “söze göre”.
Sýradaki pasukta da ayný þekilde.
Hareket etmeli – Tam çeviriyle “yapacaksýn”.
Eðer burada bir yargýca hitap ediliyorsa bu,
“davadaki kararýný, onlarýn sana açýklayacaklarý
karara göre vermelisin” anlamýndadýr (Daat Mikra).
Büyük Sanedrin’in kararlarýna riayet etmek,

Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No.
204 (Sefer Ahinuh).
Sana öðretecekleri her þeyi – Ya da “hakkýnda
sana talimat verecekleri her þeyi”. Sanedrin, kendisine yapýlan baþvuruya üç þekilde cevap verebilir.
Baþkalarýnýn tam olarak bilmediði ama gelenekte
mevcut olan bir uygulamanýn nasýl olmasý gerektiðini anlatabilir, uygulanacak kanunu Tora’nýn
belirlemiþ olduðu kýstaslar doðrultusunda analiz
ve mantýk yoluyla türetebilir, ya da mitsvalarýn
mevcudiyetini koruma amacýyla yeni bir düzenleme (Gezera ya da Takana) üretebilir (bkz. s.p.
açk., Mitsvot DeRabanan k.b.). Bunlarýn ilki
geleneðe baðlýdýr, “sana … açýklayacaklarý karar”
bunu kasteder. Yeni türetilen kanun ya da
üretilen düzenleme ise “talimat”týr. Ve yeni bir
talimatýn hayata geçmesi, talimatý alanýn bunu
titizlikle uygulamasýna baðlý olduðu için Tora
“titizlikle uygulamalýsýn” sözlerini özellikle talimatlar için kullanmaktadýr. Söz konusu üç karar
türüne, sýradaki pasukta da deðinilmektedir:
“Sana öðretecekleri öðretiye – mitsvalarýn korunmasý için yaptýklarý düzenlemelere, sana söyleyecekleri yargýya – türettikleri kanunlara – göre
davranmalý, sana açýklayacaklarý karardan –
gelenekle aktarýlagelmiþ uygulamadan – saða veya
sola sapmamalýsýn” (Hirsch).
11. Sana öðretecekleri öðretiye – Ya da “sana
öðretecekleri Tora’ya”. Bazý kaynaklara göre burada sadece önceki pasukta söylenen belirli bir
soruyla ilgili deðil, baþka her türlü konuda da
Sanedrin’in talimatýna uyulmasý emredilmektedir
(Rambam, Sefer Amitsvot 174).
Talmud bir Haham’la bir peygamber arasýndaki
farký þu örnekle açýklar: Bir kral iki kiþiyi yetkili
elçi olarak gönderir ve ellerine birer mektup
verir. Birinde “Eðer benim mührümü ve benim
verdiðim yetki belgesini göstermezse ona inanmayýn” yazýlýdýr. Diðerinde ise “Benim mührümü
göstermezse bile inanýn” denmektedir. Buna benzer þekilde, Tora peygamberin “peygamberliðine”
inanmadan önce kesin kanýtlar aranmasýný þart
koþmuþtur (bkz. Perek 13 açk.). Ama Tora
otoritelerinin kanuni kararlarýný uygulamak için
böyle bir þart yoktur (Talmud Yeruþalmi – Berahot
1:4), zira onlar belirli bir zincirin, belirli bir sistemin parçasýdýrlar. Belirli aþamalardan geçmiþ,
kendilerini, onlarý yetkilendiren önceki nesil
otoritelerine ispatlamýþ olduklarý ve elbette tüm
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Tora’nýn mitsvalarýnda ekleme ya da eksiltme
yapma yasaðýna aykýrý deðildir; zira bu kurallarýn
hiçbiri DeOrayta birer mitsva olarak eklenmekte
deðildir; bunlarýn her birinin DeRabanan olduðu
özellikle vurgulanýr.
Talmud kapandýðýndan beri, tüm ulusu baðlayacak düzeyde Gezeralar koyma yetkisi ortadan
kalkmýþtýr. Mevcut Gezeralar’ýn üzerine ekleme
yapýlamaz. Ama yerel düzeyde yetkili Bet-Dinler
gerekli gördükleri durumlarda bazý kýsýtlamalar
öngörebilirler ve cemaat buna uymakla yükümlüdür.
Gezera ve Takanalar belirli durumlarda geçerlilik
kazanacak þekilde konmuþtur; yani yürürlükte
olmadýklarý durumlar da mevcuttur. Bu durumlarýn hangileri olduðu, sadece otorite konumunda olan Hahamlar’ýn bilebildiði bir þeydir.
Dolayýsýyla bazen bir Haham herhangi bir kuralda hafif uygulamaya gidilebileceðini söylediðinde
[ya da aksi durumda], konu hakkýnda bilgisi
sýnýrlý olan kiþiler, arka plandaki tüm resmi deðil
de sadece kuralýn sade halini bildiklerinden,
Haham’ýn yanýldýðýný ya da yanlýþ bir talimat
verdiðini düþünme hatasýna düþebilirler. Oysa
herhangi bir konuda iþin uzmanýnýn söylediðine
nasýl güvenilirse, Yahudilik’teki bir uygulama
konusunda da bir Haham’ýn söylediðine güvenmek gerekir. O bu konuyu derinlemesine incelemeye yýllarýný vermiþtir ve bunu yapmamýþ olan
insanlarýn, herhangi bir kanunu Hahamlar’dan
daha iyi bildiðini düþünmesini haklý çýkaracak
hiçbir gerekçe yoktur. Ýþte Tora, tam olarak böyle
durumlar için “saða veya sola sapmamalýsýn” –
“sana sað görünen þeye ‘sol’, sana sol görünen
þeye ‘sað’ diyorsa bile onu dinlemelisin” demiþtir.
12-13. Zaken Mamre – “Asi Haham”. Tora
burada, Sanedrin’in öðrettiði kanuna karþý gelen
birinin idamý hak edeceðini söylemektedir. Basit
metne bakýldýðýnda, bunun herhangi biri için
geçerli olduðu, herhangi bir kiþi Sanedrin’in
emrine karþý geldiði zaman hemen idam edileceði
gibi bir izlenim doðmaktadýr. Oysa bu doðru
deðildir – ne kastedilen kiþinin nitelikleri açýsýndan ne de idamý haklý çýkaracak diðer ayrýntýlar
açýsýndan.
Konunun akýþý içinde bu kýsým, Sanedrin’in kararlarýna riayet etmeyi emreden kýsmýn bir
devamýdýr. [Ya da belki de p. 8’den itibaren söylenenlerin hepsi bu iki pasuktaki kanunun arka
planýný verme amaçlýdýr.] Böylece oradaki detaylar, bu pasuklarda bahsedilen kanunun da
çerçevesini belirler. Örneðin p. 8’deki “Bir yargý
konusu senin için belirsizse” sözleri, normal þartlarda yargýya aþina, Tora’yý bilen ve uygulanýþý

konusunda talimatlar verme yetkisine sahip olan
birinden bahsedildiðini, ama istisnai olarak onun
da çözümleyemediði bir durumun oluþtuðunu
belirtir. Baþka bir deyiþle bu kiþi Yisrael’in
Hahamlarý’ndan biridir, Sanedrin üyesi olabilecek
düzeydedir, elinde köklü bir kanuni gelenek mevcuttur ve Yisrael’in diðer tüm Hahamlarý gibi
Tora hakkýnda derin araþtýrmalar yapýp belirli bir
konuda nasýl davranýlacaðýna dair talimat verme
yetkisine sahiptir. Kýsacasý burada konu edilen,
normal bir vatandaþ deðil, yetkili bir Haham’dýr
[zira sýradan biri olmak bir yana, Tora öðrencisi
olsa bile, henüz Tora’yý derinlemesine bilmeyen
bir kiþi için sadece bu özel durum deðil, her þey
“belirsizdir”] (p. 8, Hirsch o.a.; krþ. Talmud –
Sanedrin 87a). Bu Haham bir kanun hakkýnda
Büyük Sanedrin’e baþvurmuþtur ve Sanedrin de
ona nasýl davranmasý gerektiðini açýklamýþtýr.
Ancak o bu talimatý dikkate almamýþ, Sanedrin’in
kararýna karþý çýkmýþ ve o kanunun uygulamasý
hakkýnda baþka bir talimat vermiþtir [ya da bu
baþka talimatý þahsen uygulamýþtýr] – ki bu talimat Sanedrin’in kararýyla uyumsuzdur (Yad –
Mamrim 3:4). Söz konusu kiþi, Talmud edebiyatýnda “Zaken Mamre – Asi Ýleri Gelen” olarak
adlandýrýlýr ve burada belirtilen idam cezasýna
çarptýrýlabilir.
Önceki pasuklarýn bu konuya ýþýk tuttuðu baþka
noktalar da vardýr. Örneðin p. 10’da “Sana
Aþem’in seçtiði o yerden söyleyecekleri söze göre
hareket etmeli, sana verecekleri talimatý titizlikle
uygulamalýsýn” denmiþti. “Aþem’in seçtiði yer”
ifadesi, asi bir Haham’ý yargýlama yetkisinin hangi
mahkemede olduðuna açýklýk getirir. Bu ifade
Bet-Amikdaþ’ý, dolayýsýyla oradaki Büyük
Sanedrin’i belirttiðine göre asi Haham da sadece
71 yargýçtan oluþan Büyük Sanedrin tarafýndan
yargýlanabilir (Talmud – Sota 7b, Raþi o.a.).
Benzer þekilde, asi bir Haham, sadece kasýtlý
ihlali Karet cezasýný, kasýtsýz ihlali de Hatat-korbaný getirmeyi gerektiren türdeki yasaklar
konusunda asilik yaptýðý takdirde idam edilir [bu
konudaki tek istisna tefilin mitsvasýdýr ve bu
Haham, tefilinle ilgili olarak da Sanedrin’in öðrettiðine aykýrý bir uygulama talimatý verirse ya da
bunu kendisi uygularsa idamý hak eder] (Yad –
Mamrim 3:5). Baþka mitsvalarda asilik yapsa bile
idam edilemez. Bu kanun, konunun en baþýndaki
“belirsizlik” sözcüðünden anlaþýlmaktadýr.
Vayikra 4:13’te, Sanedrin’in yaptýðý bir hata sonucu halk için “belirsiz” kalan bir yasaðýn toplu
halde bilinçsiz ihlali ele alýnmýþtý. Orada sözü
edilen yasak, kasýtlý iþlenmesi Karet cezasýný
gerektiren “yapma” þeklindeki bir emirdir (bkz.
o.a.) – ki bunun kasýtsýz iþlenmesi Hatat-korbaný
getirmeyi gerektirir. “Belirsizlik” temasý, iki konu

sofetim_vayikra.qxd 18.06.2012 14:56 Page 23

Þofetim 377

Sanedrin bundan sonra puta tapýlabileceðini,
Þabat günü ateþ yakýlabileceðini, ensest iliþkide
bir sorun olmadýðýný söylerse, bu gerçekten de
“sað olduðu kesin ve tartýþmasýz bir þeye ‘sol’, sol
olduðu kesin ve tartýþmasýz bir þeye de ‘sað’
demektir” ve elbette böyle bir durumda
Sanedrin’i dinlemek yasaktýr.
œ Mitsvot DeRabanan – “Hahamlar’ýn
Öngördükleri Kurallar”. Bu çalýþmanýn birçok
yerinde, bazý kurallarýn Tora’dan kaynaklanmayýp
Hahamlarýmýz’ca öngörülmüþ, yani DeRabanan
nitelikli kanunlar olduðu söylenmiþtir. Tanrý,
Tora öðrenimini uzmanlýk konusu haline getirmiþ
ve bir önceki nesil tarafýndan yetkilendirilmiþ
olan Hahamlar’a, bazý durumlarda ek kanunlar
ya da sýnýrlamalar koyma yetkisi vermiþtir. Bu
yetkinin bir kaynaðý, içinde bulunduðumuz
pasuktur: “Her türlü DeRabanan kanunun kaynaðý, [bu pasuktaki, ‘saða veya sola] sapmamalýsýn’
emridir” (Talmud – Berahot 19b).
Buna baðlý olarak, her ne kadar DeRabanan emirler DeOrayta mitsvalarla eþdeðer düzeyde
olmasalar da, uygulamada onlar kadar
baðlayýcýdýr ve bu baðlayýcýlýk, buradaki “sapmamalýsýnýz” þeklindeki DeOrayta emirden kaynaklanmaktadýr. “Düzey farký”, çeþitli prensiplerle ifade bulur. Örneðin DeOrayta bir mitsvada
þüphe söz konusuysa, uygulama aðýrlaþtýrýlýr [yani
uygulama hakkýndaki fikirlerin en aðýrýna göre
hareket edilir]; DeRabanan bir mitsvada þüphe
söz konusu ise uygulama hafif düzeyde tutulur
[yani en hafif fikir takip edilir]. Bunun bir örneði
berahalardýr (bkz. 8:10 açk., Yemek Berahalarý ve
Diðer Berahalar k.b. son paragraf). Düzey farkýnýn
bir baþka dýþavurumu da cezalardýr. Örneðin
Þabat günü 39 melaha kategorisine dâhil iþlerden
birini yapmak idam [ve idamýn uygulanamadýðý
zamanlarda Karet] cezasýný gerektirirken,
Hahamlarýmýz’ýn koyduklarý ek kýsýtlamalardan
birini ihlal etmek bu cezayý hak etmez. Bunun
gibi baþka farklýlýklar da vardýr.
DeRabanan kanunlar iki türlüdür:
[1] Gezera: Tora’nýn herhangi bir yasaðýnýn ihlaline alýþkanlýk ya da belirsizlik nedeniyle yol açabilecek bazý davranýþlarýn yasaklanmasý. Bunlara
Gezera adý verilir [Þabat kanunlarýyla ilgili konan
Gezeralar’a ise özel bir terimle “Þevut – Ýmtina”
adý verilir]. Hahamlarýmýz bu türdeki kanunlarý
koyma yetkisini “Nöbetim’i tutun” emrinden alýrlar (bkz. Vayikra 18:30 açk.). Bunun anlamý,
“Size verdiðim Emanetim’in korunmasý için
önlemler alýn” þeklindedir. Baþka bir deyiþle
Gezeralar “çit” niteliðindeki koruma kanunlarýdýr. Belirli bir Gezera bir cemaat için gerekli

17:11

iken baþka biri için gerekli olmayabilir. Farklý
cemaatler arasýndaki uygulama farklýlýklarýnýn
kaynaklarýndan biri de budur. Ancak bir Gezera
tüm otoriteler tarafýndan kabul gördüðü anda
artýk kimse ona karþý gelme yetkisine sahip
deðildir. Ve ayný þekilde, bir Gezera Yahudi
toplumunun geneli tarafýndan bir kez benimsendikten sonra, bu kanunlaþýr ve bunu bir
peygamber bile iptal edemez.
[2] Takana: Hahamlarýmýz, halk içinde uyumu
korumak ve pekiþtirmek için de, herhangi bir
mitsvada eksiklik ya da ekleme anlamýna
gelmeyen ek uygulamalarý öngörebilirler. Söz
konusu uygulamalar Tora’nýn yerine getirilmesini
daha güçlendirme amacýný da taþýr. Böyle uygulamalar Takanot (düzenlemeler) ve Minagim
(gelenekler) olarak adlandýrýlýr. Kimse bu uygulamalarý göz ardý etme yetkisine sahip deðildir.
Moþe, Yeoþua ve Ezra gibi birçok peygamber de
bazý Takana kanunlarý koymuþlardýr. Örneðin,
Moþe, her bayramda o bayramla ilgili kanunlarýn
öðrenilmesini öngören bir Takana koymuþtur
(Talmud – Megila 4a). Daha önce sözü geçen
Prozbol da bir Takana’dýr (bkz. 15:2 açk.).
Aslýnda Tora kanununa göre Hahamlar, koyduklarý kanunlarý topluma dayatma yetkisine bile
sahipti. Ama genel olarak bunu yapmamýþlar,
yeni kanunlarýn baðlayýcýlýðýný, onlarýn toplum
tarafýndan kabul görmesine baðlamýþlardýr.
Dolayýsýyla DeRabanan mitsvalarýn tümü,
toplumun geneli tarafýndan kabul gördüðü bilinen uygulamalardýr ve onlarý öngören BetDinler’den sayýca ve bilgice daha üstün bir BetDin tarafýndan iptal edilmedikçe baðlayýcýdýrlar.
Talmud, Hanuka kandilleri yakýlýrken hangi berahayý söylemek gerektiðini sorar ve cevaplar:
“Baruh Ata A-do-nay, E-lo-enu Meleh Aolam,
Aþer Kideþanu Bemitsvotav, Vetsivanu Leadlik
Ner Hanuka – Bizi Emirleriyle Kutsal / Özel Kýlmýþ
ve Bize Hanuka Kandilini Yakmayý Emretmiþ Olan
Sen, Tanrýmýz Aþem, Mübareksin”. Ve Talmud
hemen bir soru daha sorar: Tanrý Hanuka ile ilgili
emri nerede emretti ki?! [Hanuka Tora’nýn veriliþinden yaklaþýk 800 yýl sonra olmuþ olaylarýn
kutlamasýyken, bunu “Tanrý’nýn emrettiðini”
nasýl söyleyebiliriz?!] Cevap bu pasuktadýr: Evet,
söz konusu uygulamayý Hahamlar öngörmüþtür –
bu bir Takana’dýr – ama Hahamlar’ýn koyduðu
kanunlardan þaþmamayý da Bizzat Tanrý emretmiþtir! (Talmud – Þabat 23a).
Gezera ve Takanalar, Tora’nýn her çaðýn
gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak
Hahamlar’a verdiði kanun koyma yetkisinin bir
sonucudur. Önce de belirtildiði üzere, bu kanunlar
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hükümdarla ilgili kanunlarý öðretecektir (Hirsch).
Ýbn Ezra’ya göre önceki kýsýmda sözü geçen
“yargýç”, kralýn ta kendisidir. Bu durumda Tora
orada kraldan bahsettiði için, þimdi bu vesileyle
onunla ilgili kanunlara geçmektedir.
Bir kralýn atanmasýnýn Tanrý’nýn doðrudan bir
emri olup olmadýðý konusunda otoriteler arasýnda
farklý görüþler görülmektedir. Öncelikle ilk
Yahudi kral Þaul’un atanmasýyla ilgili olaylarýn
incelenmesi, bunun bir emir olmadýðý görüþünü
destekler görünmektedir. O sýrada halkýn lideri
olan Peygamber Þemuel’in, kral isteyen halka
tepki gösterdiðini görüyoruz. Tanah bu olayý þöyle
anlatýr:
“Yisrael’in tüm ileri gelenleri toplanýp Þemuel’e
[konuþmak üzere] Rama’ya geldiler. Ona ‘Ýþte; sen
yaþlandýn, oðullarýn da senin izinden gitmediler.
Þimdi bize tüm uluslar gibi bizi yargýlayacak bir kral
ata’ dediler. Þemuel [onlarýn] ‘Bizi yargýlayacak bir
kral ver bize’ diye söyledikleri sözleri hoþ karþýlamadý.
Þemuel, Tanrý’ya dua etti. Tanrý, Þemuel’e ‘Sana
söyleyecekleri her þeyde halkýn sözünü dinle’ dedi;
‘çünkü seni reddetmiþ deðiller, üzerlerine kral olmam
konusunda Beni reddettiler… Þimdi; sözlerini dinle.
Ancak öncelikle onlarý kesin olarak uyarmalý ve
üzerlerinde hüküm sürecek krala dair kanunlarý
açýklamalýsýn” (Þemuel I 8:4-9). Þemuel bu
kanunlarý, kralýn halka nasýl istediði þekilde
hükmedeceðini ve halkýn söz sahibi olamayacaðýný örneklerle açýklar. Ama halk onu dinlemez: “Halk Þemuel’in sözünü dinlemeyi reddetti ve
‘Hayýr!’ dediler. ‘Üzerimizde kral olsun ve biz de tüm
uluslar gibi olalým. Kralýmýz bizi yargýlasýn,
önümüzde çýkýp savaþýmýzý savaþsýn” (Þemuel I
8:19-20). Bunun ardýndan Tanrý, Þemuel’e bir
kral atamasýný emreder.
Tüm bu sözlere bakýlýrsa Bene-Yisrael’in bir kral
istemeleri ne Þemuel ne de Tanrý tarafýndan pek
hoþ karþýlanmýþ görünmemektedir. Öyleyse
Tora’da þimdi okuduðumuz kralýn atanmasýyla
ilgili emir nasýl anlaþýlmalýdýr?
Raþi bu konuya buradaki açýklamalarýnda deðinmemektedir; ama Þemuel kitabýndaki açýklamalarýnda, Þemuel’in bu baþvuruyu hoþ karþýla-

mamasýnýn nedenini halkýn “tüm uluslar gibi bizi
yargýlayacak bir kral” þeklindeki sözleri olduðunu
kaydeder. Þemuel’in hoþ karþýlamadýðý nokta da
“Bizi yargýlayacak bir kral ver bize” sözleridir.
Þemuel bir peygamberdir, ama ayný zamanda o
döneminde de halkýn en yetkili yargýcýdýr. Ve bir
yargýcýn yargýdaki kýstaslarý Tora kanunu
olmalýdýr; oysa kralýn yargýsýnda onun kiþisel
deðerlendirmelerinin ön plana çýkma tehlikesi
vardýr (Metsudat David). Bu açýklamaya göre kral
atamak gerçekten bir emirdir, ama Þemuel’in hoþ
karþýlamadýðý nokta, halkýn bunu isteyiþ þeklidir.
Halk hem krala fazladan bir yetki vermek istemektedir, hem de “diðer uluslar gibi olmak” istemektedir – ki Yisrael bunun tam tersi olmalýdýr.
Kendisi baþkalarýna benzemeyi deðil, baþkalarýna
örnek olmayý öncelik konusu haline getirmelidir.
Radak da, bu baþvuruyu Tanrý’nýn da hoþ karþýlamamasýný yine halkýn üslubuna baðlar. Halk
savaþlarý yönetecek bir kral istemiþtir; oysa o
zamana kadar muzaffer olduklarý savaþlarýn hepsinde zaferi onlara Tanrý getirmiþtir! Ýsteklerini
bu þekilde dile getirmeleri, Tanrý’ya güvensizlik
göstergesidir.
Ýbn Ezra’ya göre basitçe, Tora’nýn buradaki sözleri
kesin bir emri deðil, sadece halka tanýnan bir
hakký dile getirmektedir. Sforno da buradaki sözlerin bir izin niteliðinde olduðu görüþündedir.
Monarþi düzeninde krallýk babadan oðla geçer.
Oysa Tanrý, diðer uluslardaki böyle bir düzenin
Bene-Yisrael’de olmasýný istemiþ deðildir. Bir
kralýn nesilleri boyunca krallýðý elinde tutmasý
Tanrý’nýn hoþ karþýlamadýðý bir durumdur; ancak
halkýn gelecekte böyle bir istekte bulunacaðý
aþikârdýr. Ýþte Tanrý burada buna izin vermekte,
ama bu göreve sadece Tanrý’nýn seçeceði uygun
bir kiþinin atanabileceðini belirtmektedir. Baþka
bir deyiþle kral atamak bir emir deðil haktýr, ama
atandýðý zaman belirli ölçütlere uymak bir
emirdir. Nitekim Tora bu kýsýmda bu ölçütleri
sýralayacaktýr. Sforno daha da ileri giderek halkýn
kral istemesini bir günah olarak görür ve halkýn
baþýna kraldan kaynaklanarak gelen sorunlarýn
da bunun bir cezasý olduðunu öne sürer.
Sforno’ya göre bu açýdan kral atama konusundaki hak Ki Tetse peraþasýnýn baþýndaki esir yabancý
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Ve orada Tanrýn Aþem’e hizmet etmek üzere duran Koen’i veya yargýcý dinlemeyerek
küstahça davranan kiþi [olursa], o kiþi ölecektir. Yisrael’den kötülüðü yok etmelisin.
13
Tüm halk duyacak ve korkacak; bir daha küstahça davranmayacaklar.
arasýnda baðlantý kurar ve dolayýsýyla burada da
asi Haham, sadece bu tipteki bir yasaðý kasten
ihlal etmesi nedeniyle idama mahkûm edilebilir
(Talmud – Sanedrin 87a). Bu kural, eldeki mitsva
doðrudan Karet cezasýný gerektirmiyorsa, ama
yanlýþ uygulanmasý Karet cezasýný gerektiren bir
kuralýn çiðnenmesine yol açacaksa da geçerlidir.
Örneðin Sanedrin öyle karar vermemesine karþýn,
bir Haham bir yýlý kendi cemaatine artýk yýl
olarak sunarsa, bu yaptýðý tek baþýna Karet’i
gerektirmez. Ama yine de, örneðin Pesah yanlýþ
tarihte kutlanacak, buna baðlý olarak da doðru
tarihte Karet cezasýný gerektiren hamets yeme
günahýnýn iþlenmesi söz konusu olacaktýr. Böyle
bir durumda da bu kiþi “asi Haham” durumuna
düþer (Meam Loez).
Yine, p. 11’de “sana söyleyecekleri sözden saða veya
sola sapmamalýsýn” denmektedir. Buradaki “Min
Adavar – Sözden” ifadesi, tek kelimeyle Meadavar
þeklinde de yazýlabilirdi ve tamamen ayný basit
anlam çýkardý. Ancak Tora ismin –den halini ayrý
bir sözcük (Min) halinde yazarak ek bir anlamý
ima etmektedir: “Sözden” – yani sözün bir kýsmýndan. Bu da asi Haham’a dair baþka bir
kanunu öðretir. Böyle bir kiþi, sadece belirli bir
mitsvayý “kýsmen” geçersiz kýlacak þekilde talimat
verdiði takdirde idamý hak eder (Talmud – Orayot
4a). Örneðin bir Haham “Tora’da Þabat’la ilgili
hiçbir melaha yapma yasaðý yok” derse, asi
Haham sýnýfýna girmez [zira bu sözlerinin yalan
olduðu açýktýr ve normalde bir Yahudi bunu ciddiye almaz]. Ancak eðer “Tora’da Þabat günü
melaha yapma yasaðý var, ama ateþ yakmak bu
yasaklardan biri deðil” derse, asi Haham sýnýfýna
girer (krþ. Vayikra Kitabý, s. 51, sol sütunda [8]
nolu madde).
12. Hizmet etmek üzere duran – Yani “ayakta
duran”. Bet-Amikdaþ’taki tüm kutsal hizmet ayakta yapýlmalýdýr (Sifre; 18:5, Raþi o.a.).
Yargýcý – Sanedrin baþkanýný (Hirsch).
Küstahça davranan – The Living Torah. Ya da
“kasten davranan” (Targum Yonatan). Yani “Büyük
Sanedrin’in kararýna baþkaldýrma kastýyla
davranan” (Daat Mikra). Ya da “kötülükle
davranan” (Targum Onkelos) veya “kibirle
davranan” (Septuaginta).
Asi bir Haham’ýn idamý hak etmesi için gereken
þartlardan biri, büyük Sanedrin’in kararýyla uyumsuz bir eylemin “yapýlmasý” konusunda talimat
vermiþ [ya da bizzat yapmýþ] olmasýdýr [yani

Sanedrin yasaklamasýna raðmen bir hareketi aktif
olarak yapmýþtýr ya da yapýlmasý talimatýný vermiþtir] (Talmud – Sanedrin 86b). Ama eðer kendi
görüþünü sadece “öðretmiþse”, bunun pratikte
uygulanmasý gerektiðini söylemediði takdirde
idamý hak etmez.
O kiþi ölecektir – Bet-Din tarafýndan idam edilecektir. Tora’nýn geneli boyunca bir idamýn yöntemi açýklanmadýðý takdirde Henek’tir. Burada da
öyledir. Normalde ceza verebilmek için suçlunun
önceden uyarýlmasý gerekmesine karþýn, bu bir
istisnadýr ve asi Haham’ýn uyarýlmýþ olmasý gerekmez, zira kendisi, üst düzey bir otorite olarak
kuralýn pekâlâ bilincindedir (Meam Loez). [Bu
konuda baþka istisnalar da vardýr (bkz. 13:7
açk.).]
13. Tüm halk duyacak – Dolayýsýyla asi bir
Haham’ýn cezasý ilan edilmelidir. Ayrýca normal
þartlarda bir idam cezasýnýn, verildiði gün uygulanmasý gerekmesine raðmen, asi bir Haham’ýn
idamý, en yakýn Þaloþ Regalim bayramýna kadar
bekletilir ve tüm erkeklerin Yeruþalayim’e toplandýðý bu zamanda infaz edilir (Talmud –
Sanedrin 89a; Raþi). Ýnfazýn ardýndan bu kiþinin
günahý ve cezasý ülkenin tümüne duyurulur
(Meam Loez).
Bir daha küstahça davranmayacaklar – Burada
halký ne konuda caydýrma amacý olduðunu anlamak gerekir. Buradaki günah, asi Haham’ýn,
Sanedrin’in talimatýný göz ardý ederek, kanunu
kendi görüþüne göre uygulatmaktýr. Ama halkýn
genelini böyle bir günahtan caydýrmak söz
konusu olamaz, zira sýradan bir birey zaten böyle
bir þeyi yapamaz. Bu sadece yetkili bir Haham
tarafýndan yapýlabilir. Öyleyse burada, tanýmlanan günahýn týpatýp aynýsýnýn iþlenmesini
engelleme amacý olduðunu söylemek güçtür.
Rabenu Nisim buradaki olayýn, halkýn “kendi
derecesindeki olasý asice davranýþý” için bir örnek
olduðu açýklamasýnda bulunur. Baþka bir deyiþle
bireyler, üst düzeyli bir Haham’ýn, asiliðinin
bedelini nasýl ödediðini aklýnýn bir köþesine yazmalý, kendi düzeyinde Tora geleneðine baþ kaldýrmamalýdýr (Talmud – Sanedrin 89a, Rabenu Nisim
o.a.; Hirsch).
14-20. Yahudi Kral. Tora daha önce bir hükümdarýn kasýtsýz bir günah iþlemesi durumunda
getirmesi gereken korbandan bahsetmiþti. Bu,
Yisrael’de bir hükümdarýn olacaðýna iþaret
etmektedir. Ýþte Tora burada, söz konusu
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bir zafer olmalýdýr. Bu zaferi kazandýðý takdirde
gerisini Tanrý’ya býrakabilir (Hirsch).
Tüm uluslar gibi – Rabi Samson Raphael
Hirsch’e göre burada baþka uluslarýn kral atamasýndaki dürtünün Yahudiliðe uyarlanmasý söz
konusudur: “Senin için önemli olan fiziksel
kuvvet deðil manevi baþarýlardýr. Bu amaçla diðer
uluslarý bir kral atamaya iten dürtüyü, sen, senin
için önemli olan amaçlar için kullan. Baþka uluslar dýþarýya karþý güçlerini gösterme amacýyla
üzerlerine bir baþ atayýp ulusal yeteneklerin
tümünü onun emri altýnda toplarlar. Sen de
aynýsýný yap; ama amacýn dýþa deðil, içe yönelik
olsun. Baþýna öyle bir kral ata ki, Tanrý’ya kayýtsýz
þartsýz baðlý olsun; bu haliyle tüm halka örnek
olsun, Tora’yý el üstünde tutsun ve Yisrael’i
“Yisrael” – Tanrý’nýn Torasý’na sadýk ulus – olma
yönünde sürekli ilerletsin.” Nitekim, Tanah’ýn
Þofetim kitabýnda okuduðumuz üzere, kraldan
önceki dönemde Bene-Yisrael içinde ciddi
manevi ve ahlaki sapmalar meydana gelmiþtir
(bkz. Þofetim Perek 17-18 ve 19-21). Belki de
Þofetim kitabýnda birkaç kez tekrarlanan ve
kitabý kapatan “O günlerde Yisrael’de kral yoktu;
herkes kendine göre doðru gördüðü þekilde yapardý”
(Þofetim 17:6, 18:1; 21:25) sözleri, bu sapmalarýn
temelinde Tora yaþamý konusunda disiplin
saðlayacak bir kralýn eksikliðinden yakýnma
niteliðindedir. Bu durumda Peygamber Þemuel’in
halkýn kral isteðine neden tepki gösterdiði de
açýklýk kazanmaktadýr. [En baþta kral isteyen ileri
gelenler, doðru yaklaþýmla, halký “yargýlayacak”,
yani Tora yönünde geliþtirecek bir kral için
baþvuruda bulunmuþ olmalarýna raðmen, basit]
Halk, “savaþlarý idare edecek bir kral” istemiþtir
(krþ. Talmud – Sanedrin 20b). Yani diðer uluslarýn
önem verdiði noktayý ön planda tutmuþ, Yahudi
kralýn asýl iþlevinin halka Tora yönünde rehberlik
etmek olduðunu, savaþlardaki baþarýyý ise
Tanrý’nýn kazandýrdýðýný göz ardý etmiþtir.
Diyeceksin – Kral atamak Tora’nýn bir mitsvasý
olmasýna raðmen, bunun yürürlüðe girmesi için
ön þart, halkýn bunu istemesidir. Eðer Tanrý en

baþtan itibaren halkýn üstünde yüksek konumda
olacak bir kral belirlemiþ olsaydý halk bunu,
özgürlükleri kýsýtlayan bir dayatma olarak görebilirdi. Ama zamanla bunun bir ihtiyaç olduðunu
halk kendisi takdir edince, kralýn atanmasý doðal
bir geliþme olarak gerçekleþecektir (Hirsch).
Buradaki ifadenin anlamý hakkýnda görüþ ayrýlýðý
vardýr. Bu, bazýlarýna göre bir emirdir, bazýlarýna
göre ise bir ön bildiridir. Her durumda buradaki
fiil çekimi gelecek zamanlýdýr; dolayýsýyla gelecekte halkýn kral isteyeceðine dair bir kehanet
içermektedir ki gerçekten de öyle olmuþtur (Daat
Mikra).
15. Üzerine – Bu sözcük, kralýn halkýn tümünün
üzerinde olmasý gerektiðini vurgular. Bu
vazgeçilmez bir gerekliliktir ve sadece Tanrý
kralýn üstündedir. Bu doðrultuda, her ne kadar
Tora’nýn kendilerine saygý göstermeyi emrettiði
baþka kiþiler, örneðin ebeveyn ve Hahamlar,
onurlarýndan feragat etmek istedikleri takdirde
buna haklarý varsa da, kralýn böyle bir hakký yoktur ve onurundan feragat etmesi yasaktýr; çünkü
kral halkýn üzerine tam egemen olmalý, halkýn
üzerindeki otoritesini tam bir þekilde oturtmalýdýr. Halk krala karþý saygýda kusur etmemeli,
ondan açýkça korkmalýdýr (Talmud – Kiduþin
32b). Bunun pratik gerektirmeleri arasýnda kralýn
atýna binmek, tahtýna oturmak, asasýný kullanmak, onu týraþ olurken ya da yýkanýrken ya da
çýplakken görmek gibi konulardaki yasaklar
sayýlabilir (a.k. 22b). Bir peygamber bile kralýn
önünde eðilmekle yükümlüdür (Rabenu Behaye;
bkz. Melahim I 1:23). Kral, Bet-Amikdaþ’ta oturma yetkisi olan tek kiþidir. Buna raðmen Koen
Gadol’a Urim VeTumim’den cevap almak üzere
soru sorduðunda onun önünde ayakta durmalýdýr
(bkz. Bamidbar 27:21).
Buradaki “üzerinde” sözcüðü baþka bir konuya da
iþaret eder. Sadece kral deðil, halkýn üzerinde
yönetici olarak görev yapan herkes için buradaki
kurallar bir derecede geçerlidir. Örneðin bu tip
bir yönetim pozisyonuna sadece Yahudi olan biri
seçilebilir (Talmud – Kiduþin 76b). Dahasý bu kiþi
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Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye gelerek onu miras alýp içinde yerleþtiðin zaman “Çevremdeki tüm uluslar gibi üzerime bir kral atayayým” diyeceksin.
15
Üzerine, Tanrýn Aþem’in seçeceði bir kral ata. Üzerine kral olarak, [yalnýz] kardeþlerinin arasýndan [birini] atayabilirsin; kardeþin olmayan yabancý bir adamý üzerine yerleþtiremezsin.
kadýna dair kuralla paraleldir (bkz. 21:11). Her
ikisinde de Tanrý, kendi uygun görmediði, ama
insanlarýn doðalarýnýn bir sonucu olarak isteyeceði bir konuya izin vermekte, ama sonrasýnda
meydana gelecek olumsuz sonuçlara da hazýr
olmalarýný söylemektedir [burada Þemuel’in
uyarýlarýna, esir yabancý kadýnda da isyankâr bir
oðul olasýlýðýna (21:18-21) yer verilmektedir].
Ramban sadece Þemuel’den kral isteyen halkýn
sözlerinde deðil, Tora’nýn konuyu açan pasuðunda da “tüm uluslar gibi” ifadesinin geçmesi
üzerinde durur. Tanrý’nýn “tüm uluslar gibi bir
kral atayýn” demesi mantýklý deðildir; zira
Yahudiler’in yaþamýn kurallarýný öðrenmek için
tek baþvuru kaynaðý Tora’dýr, baþka uluslara özenmeleri, en azýndan Tanrý’nýn bakýþý açýsýndan söz
konusu olmamalýdýr. Bu nedenle Ramban,
Tora’nýn buradaki sözlerle, Þemuel zamanýnda
halkýn söyleyeceði sözlere gönderme yaptýðýný
belirtir. Tora bir nevi kehanetle, halkýn kral
isterken kullanacaðý sözleri buraya yazmýþtýr. Öte
yandan Ramban, çok açýk bir þekilde, Tora’nýn
bir kral atama konusundaki sözlerinin bir emir
olduðunu kaydeder. Bu emre göre halk kendi
baþýna kral atamamalý, dönemin liderlerine
baþvurarak uygun bir kral belirlemelerini istemelidir.
Gerçekten de kral atamanýn Tora’nýn bir emri
olmadýðýný söylemek güçtür. Nitekim Talmud
bunu, halkýn Erets-Yisrael’e girdikten sonra yapmasý gereken üç emrin ilki olarak tanýmlamaktadýr. Halk önce kral seçmeli, sonra Amalek’in
soyunu yok etmeli, sonra da Bet-Amikdaþ’ý inþa
etmelidir (Talmud – Sanedrin 20b). Alaha’ya göre
kral atamak bir mitsvadýr.
Bu açýdan Or Ahayim kral atamanýn iki farklý
þekilde olabileceðine iþaret eder. Ýlkine göre
kralýn iþlevi savaþlara kendi kahramanlýðý ve
zekâsýyla komuta etmek, destanlar yazmak ve
hem kendisine hem de halkýna þeref getirmek,
kahramanlýk türkülerine konu olmaktýr. Çoðu
ulus için bu böyledir. Ama Tanrý’nýn gözünde bu
hiç de marifet deðildir. Bir ulus bunlarý ön planda
tuttuðu takdirde, kral olarak baþýna geçireceði
kiþiyi kiþisel bütünlüðüne ve Tanrý’ya baðlýlýðýna
deðil, sadece savaþ kazanma becerisine göre

belirleyerek manevi açýdan sefil birini bile kral
seçmekte mahsur görmeyebilir. Yahudiler kol ve
zekâ gücünü övünç kaynaðý olarak baþköþeye
koymamalýdýrlar. Maddi ve manevi tüm kuvvet
ve kahramanlýk Tanrý’ya aittir. Tanrý ve Þemuel
halkýn isteðini iþte böyle bir kral istedikleri için
hoþ karþýlamamýþlardýr. Oysa Tanrý ikinci türde
bir kralý öngörür. Bu kralýn temel iþlevi halkýn
kalbini Tanrý’ya yönlendirmek, ülkesini Tora’ya
uygun bir þekilde yönetmek, dürüstlüðü, ahlaký,
Tora öðrenim ve uygulamasýný en ön planda tutmaktýr. Yisrael’e gerçek þeref ve görkemi getirecek olan budur. Savaþta kahramanlýk büyük bir
gereklilik deðildir; zira Tanrý, Tora’ya baðlý
yaþayan bir Yisrael’in barýþ ve refah içinde yaþayacaðýný garanti etmiþ, geçmiþ savaþlarla da bunu
kanýtlamýþtýr. Ýþte Tora sýradaki iki pasukta bu iki
farklý krala gönderme yapmaktadýr: “Ýleride
‘Çevremdeki tüm uluslar gibi üzerime bir kral
atayayým’ diyeceksin. Ama bu ilk tipteki bir kraldýr.
Senin kralýn diðer uluslarýn ön planda tuttuðu
kahramanlýk ve üstünlük deðerlerine göre deðil
Tanrý’ya baðlýlýðý hem kendi hem de ulusun hayatýnýn en önemli maddesi haline getirmesine göre
belirlenmelidir. Bu nedenle üzerine Tanrý’nýn
seçeceði bir kral atamalýsýn. Ve bu kral, sýradaki
pasuklarda açýklanan özellikleri taþýmalý, sayýlan
kanunlara sýký sýkýya baðlý kalmalýdýr. Tora, yaptýðý her þeyde onun rehberi olmalýdýr. Ýþte size kral
atamanýzý emrederken böyle bir kralý kastediyorum.”
14. Ülke’ye gelerek onu miras alýp içinde yerleþtiðin zaman – “Ülke’de bir süre yerleþik
yaþadýktan sonra devlet iþlerini düzene sokacak,
size yöneticilik edecek ve herkesin itaat edeceði
bir kralýn varlýðýna ihtiyaç duyacaksýnýz” (Daat
Mikra).
Bu sözler, Yahudi kralýn iþlevinin savaþ kazanmak
olmadýðýný açýk bir þekilde ortaya koymaktadýr.
Kral sadece Yisrael Tanrý’nýn yardýmýyla Ülke’ye
girip orayý tamamen ele geçirdikten ve huzurlu
bir þekilde yerleþtikten “sonra” atanacaktýr. Yani
bunlar için bir krala ihtiyaç yoktur. Yisrael’in
bunu baþarmasý için “Yisrael” ismine layýk bir
tutum içinde, Tanrý’nýn Torasý’na sadýk olmasý
yeterlidir. Yisrael’in asýl zaferi düþmanlarýna karþý
fiziksel deðil, Yetser Ara’ya karþý ahlaki ve manevi
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çok olmasýndan kasýt, güçlü bir ordu kurmaktýr.
Yahudi kral bu konuda aþýrýya kaçmamalýdýr.
“Sadece ordunun temel ihtiyacý olarak, savaþ
arabalarý ve süvariler için gereken miktarda at
sahibi olabilir” (Sifre 158; krþ. Talmud – Sanedrin
21b; krþ. Raþi).
Tam çeviriyle “kendisine atlar arttýrmasýn” [Fazla
kadýnla evlenme ve fazla para edinme konusundaki yasaklarda da tam çeviriler buna paraleldir].
Sýradaki ifadeyle birlikte tam çeviri “kendisine
atlar arttýrmasýn ve at çoðaltmak için halký Mýsýr’a
geri götürmesin” þeklindedir. Yani pasuk önce
çoðul olarak “atlar”, sonra da tekil olarak “at”
sözcüklerini kullanmýþtýr. Bir kral fazladan, gereksiz tek ata sahip olduðu takdirde bile Tora’nýn bu
emrini ihlal etmiþ olur. Tekil kullaným buna iþaret
eder. Çoðul kullaným ise, bunun gibi baþka gereksiz atlar varsa, her biri için ayrý ayrý ihlalin söz
konusu olduðunu belirtir (Talmud – Sanedrin 21b).
Ve … halký Mýsýr’a geri götürmemelidir – Ya da
“çok at sahibi olmamalýdýr ki halký, seçkin atlarýn
yetiþtirildiði Mýsýr’a geri götürmesin” (Raþi; Rabenu
Behaye; krþ. Melahim I 10:29). Baþka bir deyiþle,
en azýndan basit anlamda, kralýn çok at sahibi
olmamasýna dair kuralýn amacý, halkýn tekrar
Mýsýr’a geri götürülme durumunun ortaya çýkmasýný engellemektir (Mizrahi). Tanrý halký
Mýsýr’dan çýkarmýþken, halkýn sýrf at edinmek
için oraya dönmesi Hilul Aþem olacaktýr.
Peygamberler Uriya ile Yirmeyau’nun Mýsýr’a gittiklerini görüyoruz; ama Uriya canýný kurtarmak
(Yirmeyau 26:21), Yirmeyau da buna zorlandýðý
için (Yirmeyau 43:5-7) oraya gitmiþtir. Burada
yasaklanan ise gönüllü bir gidiþtir (Ýbn Ezra).
Her ne kadar pasuk halkýn Mýsýr’a geri götürülme
tehlikesini ön plana çýkarýyorsa da, kanuna göre,
bir kral atlarýnýn tümünü Erets-Yisrael’de ya da
söz gelimi Babil’de yetiþtirse bile, yine de gereðinden fazla at sahibi olmasý baþlý baþýna bir yasaktýr.
Bir kral çok sayýda savaþ arabasýna ve güçlü
süvarilere sahip olmasýna güvenmemelidir. Onun
tek güvencesi Tanrý olmalýdýr (Ramban). Pasukta
söylendiði gibi “Þunlar arabayla, bunlar da atlarla
[övünürler]; ama biz, Tanrýmýz Aþem’in Ýsmi’ni
zikr[edip dua] ederiz” (Teilim 20:8).
Tanrý … demiþti – Tora’da böyle bir emrin yazýlý
olduðunu görmüyoruz. Ýbn Ezra bunun sözlü bir

mitsva olup, Tora’ya kaydedilmemiþ olabileceðini
belirtir. Ramban da bunun “Tanrý bana size söylememi emretti” anlamýna gelebileceðini söyler.
Ýkinci bir alternatif olarak buradaki “demiþti”
sözcüðü, “diyor” þeklinde deðerlendirilebilir
(Ramban). Ayrýca burada Þemot 14:13’teki
“Tanrý’nýn bugün size saðlayacaðý kurtuluþa þahit
olacaksýnýz. Çünkü Mýsýr’ý görüþünüz [son olarak]
bugündür. Onlarý bir daha ebediyen görmeyeceksiniz” sözlerine gönderme yapýlýyor da olabilir.
Ancak Rabi Samson Raphael Hirsch Þemot’taki
bu sözlerin içerik itibariyle bir emirden çok,
güvence þeklinde olduðuna dikkati çeker. Ona
göre Tanrý Moþe’ye bu emri daha önceden vermiþ, ama emrin Tora’ya kaydedilmesi, ancak
burada, kral konusu vesilesiyle gerçekleþmiþtir.
Burasý, Tora’daki, Mýsýr’a geri dönmemekten
bahsedilen üç yerden biridir (Talmud Yeruþalmi –
Suka 5:1). Diðer ikisi 28:68 ve Þemot 14:13’tedir.
Yasaðýn temel niteliði, Mýsýr’a “yerleþme amacýyla” geri dönmeme þeklindedir. Ancak ticaret ya
da savaþ gibi sebeplerle oraya gidilebilir (Talmud
Yeruþalmi – Sanedrin 10:9). Bu durumda kralýn
Mýsýr’a sadece at ve savaþ arabalarý satýn almak
ve geri dönmek üzere adamlar göndermesi yasak
deðildir. Dolayýsýyla pasuðun içerdiði “atlarýný
çoðaltma amacýyla” ifadesini anlamak gerekir. Bu
“at satýn alma amacýyla” anlamýna geliyor olamaz, zira belirtildiði gibi ticaret yasak deðildir.
Mýsýr hem at cinsleri hem de doða þartlarý açýsýndan at yetiþtiriciliði için uygun bir yer olduðundan, bir kral “atlarýný çoðaltma” yani at yetiþtirme
amacýyla oraya yerleþecek görevliler göndermeyi
düþünebilir. Tora iþte bunu yasaklamaktadýr
(Ramban). Mýsýr topraklarýnda kalýcý ikamet
amacýyla yerleþme yasaðý Tora’nýn 613 emrine
dâhildir. Mitsvat Lo Taase No. 295 (Sefer Ahinuh).
Rabenu Behaye, bu emrin sadece ilk nesilleri
baðlayan geçici bir önlem olabileceði görüþünü
öne atar. Özellikle o dönemin Mýsýr halký ahlaksýzlýk ve putperestliðe son derece batmýþ olduðu
için böyle bir önlem gerekmiþtir. Tora ayný düþük
seviyenin Kenaan uluslarý için de geçerli
olduðunu söylemiþti (bkz. Vayikra 18:3 ve
18:24); ama baþka bir emir gereði halk onlarý
Erets-Yisrael’in üzerinde býrakmayacaðý için
onlarýn oluþturduðu tehlike daha düþüktür
(Ramban). Rabenu Behaye mitsvanýn geçici
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Ancak [bu kral] çok sayýda at sahibi olmamalý ve atlarýný çoðaltma amacýyla halký
Mýsýr’a geri götürmemelidir; [zira] Tanrý size “Bir daha bu yoldan geri dönmeyin” demiþti.
de alelade deðil, göreve uygun, seçkin biri
olmalýdýr. Bu, yargýçlar, tsedakalarýn toplanmasý
ve uygun yerlere ulaþtýrýlmasýyla görevli kiþiler,
mahkeme yazmanlarý, polis memurlarý gibi görevleri de içerir (Talmud Yeruþalmi – Kiduþin 4:5).
Tanrýn Aþem’in seçeceði – “Ve sana peygamber
ya da Urim VeTumim (bkz. Þemot 28:30) yoluyla
bildireceði bir kral atamalýsýnýz; kendi istediðiniz
herhangi birini deðil!” (Sifre; Ýbn Ezra; Yad –
Melahim 1:3). Gerçekten de ilk kral olan Þaul’un
atanmasý, peygamber Þemuel’in aracýlýðý ve Urim
VeTumim’in bildirisi ile yapýlmýþtýr (bkz. Þemuel I
10:20-21 ve 10:24). Buna karþýlýk, Kral
Þelomo’dan sonra On Kabile’nin ayrýlýp kurduðu
Yisrael Krallýðý’nýn ilk hükümdarý Yarovam,
Tanrý’dan haber alýnmadan atanmýþ, peygamber
Oþea da [Tanrý’nýn sözlerini aktararak] “Onlar
kral ilan ettiler, ama Ben’den deðil…” (Oþea 8:4)
sözleriyle bunu eleþtirmiþtir (Daat Mikra).
Ramban bir soru sorar: Eðer kralý Tanrý seçecekse, pasuðun “üzerine kardeþin olmayan yabancý
bir adamý yerleþtiremezsin” demesine ne gerek
vardýr? Seçimi Tanrý yapacaðýna göre inisiyatif
zaten insanlarda deðildir! Ama Tora burada iki
farklý durumdan bahsetmektedir: “Eðer Tanrý’nýn
sana peygamber ya da Urim VeTumim yoluyla
mesaj gönderdiði bir dönemde yaþama þansýna
sahipsen, bu mesaja uygun birini seçmelisin. Ama
eðer o kadar þanslý deðilsen ve Tanrý’dan mesaj
alamýyorsan, üzerine yabancý birini atayamazsýn”.
Bir kral – Bir kraldan bahsedildiði önceki ifade
nedeniyle açýk olmasýna raðmen Tora “kral”
sözcüðüne bir kez daha yer vermiþtir. Böylece
seçilecek kiþinin “kral” olmasý gerektiði vurgulanmaktadýr. Yani “Kral – ama kraliçe deðil”
(Sifre).
Ata – Yukarýda deðinilen görüþler doðrultusunda
bazýlarýna göre bu bir emir deðildir ve Tanrý
sadece Bene-Yisrael’e istedikleri takdirde bir kral
atayabileceklerini söylemektedir (Ýbn Ezra;
Sforno). Çevirimiz boyunca takip ettiðimiz ve
Rambam’ýn mitsva listesini temel alan Sefer
Ahinuh’a göre ise bu, yukarýda deðinilen birçok
otoritenin ve Talmud’un görüþü doðrultusunda
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No.
205.
Ýbranice Som Tasim. Bu ikileme, ardýndan baþka
atamalarý da gerektiren türde bir atamadan
bahsedildiðine iþaret eder. Bunun bir sonucu
olarak, kral öldüðü takdirde yerine bir baþkasý,

tercihen oðullarýndan biri atanacaktýr (Sifre; bkz.
p. 20). Buradaki ifadenin emir deðil de bir izin
olduðu görüþüne göre ise çeviri “elbette atayabilirsin” þeklinde olmalýdýr.
Kardeþlerinin arasýndan – Kralýn annesi ya da
babasýndan en az biri Yisrael Ailesi’ne mensup
olmalýdýr (Rabenu Behaye). Hem annesi hem de
babasý Ger olan [ya da Ger soyundan gelen] biri
kral olamaz. Ayrýca bu kiþi halkýn içinden olduðu
için halkýn doðasýný ve ihtiyaçlarýný yakýndan
bilen biri olacaktýr (Daat Mikra).
Kardeþin olmayan yabancý bir adamý –
“Kardeþin olmayan birini atayamazsýn; kardeþin
olsa bile yabancý birini atayamazsýn.” Yisrael
ailesinden, yani kardeþin olmayan birini kendi
üstüne ataman söz konusu olamaz. Ayrýca
Tora’nýn, hakkýnda ‘kardeþin’ sýfatýný kullandýðý
Edom ulusundan birini de seçemezsin” (Ýbn Ezra;
bkz. 23:8). Raþbam’a göre çeviri “[Savaþlarýnýzý
yönetmesi için kral olarak] Yabancý bir adamý atayamazsýn, çünkü kardeþin deðildir o; [ve seni putperestliðe sevkedebilir]” þeklindedir.
Yerleþtiremezsin – “Buna iznin yok” (Targum
Onkelos). Mitsvat Lo Taase No. 293. Sadece kral
deðil, Yahudiler’in üzerindeki her türlü yönetici
pozisyonuna Yahudi olmayan birini atamak
yasaktýr (Sefer Ahinuh).
16. Ancak – “Her ne kadar baþka uluslarýn yaptýðý gibi bir kral atayabileceksen de, bu kral diðer
uluslarýn krallarý gibi olmayacak, canýnýn çektiðini yapamayacak ve çeþitli kýsýtlamalarla baðlý olacak (Ramban). Bazý krallar atlarý [yani kuvvetli
bir orduyu (s.a.)], büyük bir harem kurmayý, bol
servet edinmeyi öncelik sýralamalarýnýn en baþýna
koyarlar. Ama Yisrael’in kralýnýn öncelik vermesi
gereken þey Tora ve Tanrý korkusudýr. Bu nedenle Tora ona ek bir Sefer-Tora yazmasýný ve yanýndan hiç ayýrmamasýný emretmektedir (p. 18-20).
Eðer bunlara uyarsa, krallýðý daim olacaktýr
(Rabenu Behaye)”.
Birçok kültürde “erkeklik”, fiziksel kuvvet, kadýn
ve para ekseninde döner. Tora, Yahudi kralýn – ve
onu örnek almasý gereken halkýn – böyle olmamasýný emretmektedir. Bu, Yahudilik’te bir deðer
ve marifet deðil, aksine hor görülen bir özelliktir.
Çok sayýda at sahibi olmamalý – Mitsvat Lo
Taase No. 294 (Sefer Ahinuh).
Eski dönemlerde bir ordunun gücünü belirleyen,
atlý süvari ve araba miktarýydý. Dolayýsýyla atlarýn
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bilinen Þelomo bile bu konuda yanýlgýya
düþmüþtür. Kaldý ki, sebepler verildiði zaman bile,
bunlar sadece mitsvalarý uygulamak için birer
motivasyon amacý taþýr; ama bu sebepler geçerliliðini yitirse bile mitsvanýn hükmü ayný þekilde
devam eder.
Çok fazla altýn ve gümüþ de edinmemelidir –
“Sadece ihtiyaçlarýný karþýlamakla yükümlü
olduðu kiþilere, örneðin hükümet görevlilerine ve
askerlere verecek kadar. [Bu, tüm ordu harcamalarýný da içerir.] Daha fazlasý deðil” (Sifre 159;
Talmud – Sanedrin 21a; Raþi o.a.; Raþi b.a.).
Ancak bir Yahudi kral kendisine büyük hazineler
biriktirme hakkýna sahip deðildir (Rabenu
Behaye). Fazla para tutkusu, kralýn halka gereksiz vergilerle yük vermesine yol açabilecektir.
Kral Þelomo’nun halka aþýrý vergiler yüklediði,
halkýn onun oðlu Rehavam’a yaptýðý þikâyetten
anlaþýlmaktadýr (Ýbn Ezra; bkz. Melahim I 12:10).
Servet, ateþe benzer. Ne kadar odun olursa ateþ
de o kadar güçlü olur (Rabenu Behaye).
Çok at edinmek ve çok kadýnla evlenmek
konusundaki yasaklardan farklý olarak, servet
edinme konusunda ek bir sözcük kullanmýþtýr:
“Meod – Fazla”. Kralýn hem konumunu korumak
hem de görevlerini yerine getirmek için belirli bir
servete ihtiyacý vardýr. Tora bunu deðil, bunun
“fazlasýný” yasaklamaktadýr (Hirsch). Ayrýca
diðer ikisinde yasaðýn sebebi açýklanmýþken,
burada sebep verilmemektedir. Zira para hýrsý
baþlý baþýna bir problemdir. Bu hýrs hem en aðýr
hýrslardandýr hem de hiçbir zaman doymaz:
“Parayý seveni para doyurmaz” (Koelet 5:9). Bu
nedenle kralýn aþýrý servet edinmesi, hiçbir sebep
belirtilmeksizin kesin olarak yasaklanmýþtýr (a.k.).
Rabenu Behaye’ye göre ise bu yasaðýn sebebi,
biraz aþaðýda geçen “kendisini kardeþlerinden üstün
görmesin” ifadesiyle açýklanmaktadýr. Böylece Tora
üç yasaða üç sebep vermiþtir: Atlarý arttýrmak
halký Mýsýr’a geri götürme tehlikesini beraberinde
getirir. Çok kadýnla evlenmek, kralýn kalbini
çelebilir. Çok servet edinmek, kibirlenmesine
neden olabilir (Daat Zekenim). Öyleyse Kral
Þelomo’nun burada kralý baðlayan üç kýsýtlamanýn üçünde da hataya düþtüðü anlaþýlmaktadýr.

Büyük servet edinmek için halka büyük vergiler
yüklemiþ, bu þekilde kardeþlerinin üzerine aðýrlýk verme hakkýný kendisinde görmüþtür (a.k.).
18. Kraliyet tahtýna çýkmasýyla birlikte –
“Hükümdarlýðýnýn baþlangýcýnda” (Ýbn Ezra).
Kralýn ilk icraat olarak kendisine bir Sefer-Tora
yazmasý, her þeyden önce Tora’nýn kendisine de
verildiðini, bir kral olmasýna raðmen kanunun
üstünde olmadýðýný, aksine tüm yaþamýný
Tora’nýn yönlendireceðini ve kral olarak
görevinin, Tora’nýn halk tarafýndan uygulanmasýný temin etmek olduðunu ifade eder (Hirsch).
Çeviri Türkçe’ye uygun yapýlmýþtýr. Tam çeviriyle
“Ve olacak; kraliyet tahtýnýn üstüne oturduðu gibi”.
Buradaki “ve olacak” sözcükleri fazladýr ve bir ima
içerir: “Eðer önceki pasuklarda verilen kurallara
riayet ederse, krallýðýnýn sürekliliðine hak
kazanacaktýr. Yaþamý boyunca, ‘tahtýna oturduðu
[günkü] gibi’ hüküm sürecektir” (Sifre 160; Raþi).
Bu, “Kise – Sandalye / Taht” sözcüðünde de ima
edilmektedir. Bu sözcük Kaf-Sameh-Alef harfleriyle
yazýlýr – ki bu harfler, “Kesef – Para / Gümüþ”, “Sus
– At” ve “Ýþa – Kadýn” sözcüklerinin baþ harfleridir.
Bu üç sözcük, önceki pasuklarda kralýn aþýrýya
kaçmamasý yönünde uyarýldýðý üç konunun ta
kendisidir. Eðer kral bu üç þeyin “üstüne oturursa”,
yani bu yöndeki dürtülerini bastýrabilirse, krallýðý
da daim olacaktýr (Meam Loez).
Tora’nýn ikinci bir kopyasýný – Targum Onkelos.
Ýbn Ezra. Ýbranice Miþne Tora. Ya da “bu Tora’dan
iki tane” (Raþi). Tam çeviriyle “Tora’nýn Tekrarý”
anlamýna gelebilen bu ifade birçok kaynakta
Devarim kitabýný tanýmlar, çünkü bu kitapta
Tora’nýn baþka yerlerinde deðinilmiþ olan kurallara ve olaylara, [yeni noktalara deðinme amacýyla] tekrar yer verilmektedir. Ancak burada
sadece Devarim kitabý deðil, Tora’nýn tümünden
bahsedilmektedir (Sifre 160).
Tora’nýn 613 emrinden biri Tora’nýn bir kopyasýný
yazmaktýr (bkz. 31:19). Burada kralýn, buna ek
olarak ikinci bir Sefer-Tora yazmasý emredilmektedir (Meam Loez). Böylece kral iki tane Sefer
Tora yazmakla yükümlüdür. Bunlarýn biri hazine
odasýnda yer almalýdýr, diðerini ise sürekli olarak
yanýnda taþýmalýdýr. Babasýndan kalan ikinci bir
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[Kralýn] Çok sayýda karýsý da olmamalýdýr ki kalbi [doðru yoldan] sapmasýn. Ve çok
fazla altýn ve gümüþ de edinmemelidir.
18
Kraliyet tahtýna çýkmasýyla birlikte bu Tora’nýn ikinci bir kopyasýný Levi-Koenler’in
huzurunda bir tomar üstüne yazmalýdýr.
olduðuna dair tezini, nesiller boyunca Mýsýr’da
birçok Yahudi cemaatinin varlýðýyla açýklar. Eðer
bu yanlýþ olsaydý, elbette büyük Hahamlar bunu
protesto ederlerdi. Ama öyle olmamýþtýr [Bizzat
Rambam, Mýsýr’da yaþardý. Ancak Kaftor Vaferah
adlý eserin yazarý Rabi Aþtori Farhi þöyle yazar:
“Mýsýr’dayken, Rambam’ýn torunlarýndan olan
Rabi Þemuel’in aðzýndan duyduðuma göre,
Rambam mektuplarýnýn sonunda ismini yazdýktan sonra ‘Her gün üç adet “yapma” þeklinde
mitsvayý ihlal eden’ sýfatýný eklermiþ”. Bu, Mýsýr’a
dönmemekten bahseden üç ifadeyi ima etmektedir (bkz. önceki paragrafýn baþý)]. Ancak Rabenu
Behaye, bunun tüm nesilleri baðlayan bir mitsva
olduðu þeklindeki görüþe de yer verir. Yine de
bunun sadece doðrudan “Erets-Yisrael’den gelip”
Mýsýr’a yerleþme konusunda bir yasak olabileceðini öne sürer. Bu sonuç pasuktan da çýkarýlabilir:
“Bir daha bu yoldan geri dönmeyin.” Ama Rabenu
Behaye’ye göre, baþka yerlerden Mýsýr’a [yerleþmek için bile] gelinebilir.
Bu yoldan geri dönmeyin – Bkz. ö.a. Rabi Samson
Raphael Hirsch bu ifadeyi, “þu ana kadar yaptýðýnýz
þekilde” olarak açýklar [“yol” ~ tarz]. Tarih boyunca Mýsýr, Erets-Yisrael’deki zorluklardan kaçýp
sýðýnýlan bir yer olarak iþlev görmüþtür. Avraam
kýtlýkta oraya gitmiþ, Yitshak oraya gitmek istemiþ
[ama Tanrý buna izin vermemiþ], Yaakov ve
oðullarý da yine kýtlýk nedeniyle Mýsýr’a yerleþmiþtir.
Öyleyse Tora burada, Erets-Yisrael’de bir Yahudi
devleti olduðu sürece Mýsýr’a gidip yerleþmeyi
yasaklamaktadý. Özellikle de atlarla ilgili baðýmlýlýk, savaþ zamanýnda Mýsýr’ýn âlicenaplýðýna muhtaç olmak anlamýna gelecektir. Ve eðer oradan atlar
gelecekse, Tanrý’nýn “iðrenç” olarak nitelediði Mýsýr
kültürü de içeri girmenin yolunu bulacaktýr.
Böylece II. Bet-Amikdaþ döneminde Ýskenderiye’de
bulunan Yahudi cemaati, Tora’nýn bu emrini
açýkça ihlal etmekteydi (bkz. Talmud – Suka 51b).
Öte yandan eðer Erets-Yisrael’de baðýmsýz bir
Yahudi Devleti yoksa Mýsýr’a yerleþmek yasak
olmayacaktýr. Nitekim Mýsýr’da yüzyýllar boyunca
birçok Yahudi cemaati yer almýþtýr.
17. Çok sayýda karýsý da olmamalýdýr – Mitsvat
Lo Taase No. 296 (Sefer Ahinuh). Her ne kadar
poligamiye izin veriliyor ve krallar için bu normal
bir durum idiyse de, bir kral en çok on sekiz
kadýnla evlenebilir. Bu sayý Kral David’den öðrenilmektedir. David’in altý karýsý vardý (Þemuel II

3:2-5) ve Tanrý, Peygamber Natan aracýlýðýyla
onu azarlarken þöyle demiþti: “… [sana bahþettiðim tüm þeyler] azsa, sana bunlar gibi ve bunlar
gibi eklerim” (Þemuel II 12:8). Ýki kez geçen “bunlar gibi” ifadesi, David’in, en çok, elindekilerin iki
katý kadarýna daha hakký olabileceðini belirtmektedir. Altý karýsý varsa, bunun iki katý kadarýný
daha alabilir; yani toplamda on sekiz (Talmud –
Sanedrin 21a; Raþi; Yad – Melahim 3:2).
Kalbi [doðru yoldan] sapmasýn – Zira çok sayýda kadýnla evlenmek, kralýn, arzularýnýn peþine
takýlmasýna neden olabilir (Ýbn Ezra). Ayrýca sayý
bir yana, kadýnlarýn erkekler üzerinde etkili
olduklarý bilinmeyen bir þey deðildir. Bunun ilk
örneði, ilk kadýn olan Hava’dýr. Ve eðer kral
üzerinde etkiye sahip kadýnlarýn sayýsý yüksek
olursa, bu etkinin gerçekleþme olasýlýðý da artacaktýr (krþ. Rabenu Behaye). Tora “kadýnlar
onun kalbini çelecek” deðil, “kalbi sapmasýn”
demektedir. Baþka bir deyiþle kralýn eþlerinin
bunu aktif olarak yapmasýna bile gerek yoktur.
Fazla eþ edinmiþ olmak, kendi baþýna bir kralý
manevi rolünden alýkoymak için yeterlidir (Hirsch).
Rabi Yitshak þöyle der: Tora’nýn [mitsvalarýnýn]
sebepleri neden açýklanmamýþtýr? [Þu sebeple:]
Ýþte, iki [ya da üç (bkz. s.a.)] mitsvanýn sebebi
açýklandý ve dünyanýn en büyüklerinden biri bile
bunlarda yanlýþa düþtü. Pasuk “Çok sayýda karýsý
da olmamalýdýr ki kalbi [doðru yoldan] sapmasýn”
diyor. Kral Þelomo “Ben çok sayýda kadýnla
evleneceðim ve yine de doðru yoldan sapmayacaðým” demiþ, bin kadýnla evlenmiþtir (Melahim I
11:3). Ama iþte, yanýlmýþtýr. Pasukta söylendiði
gibi: “Þelomo’nun yaþlýlýðýnda, eþleri onun kalbini,
baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýna çeldiler ve kalbi,
babasý David’in kalbi gibi tümüyle Tanrýsý Aþem’le
birlikte deðildi...” (Melahim I 11:4-10). Yine pasuk,
“[Kral] Çok sayýda at sahibi olmamalý ve atlarýný
çoðaltma amacýyla halký Mýsýr’a geri götürmemelidir”
demektedir. Kral Þelomo “Ben çok sayýda at
sahibi olacaðým ve halký Mýsýr’a geri götürmeyeceðim” demiþ, ama sonunda yine Mýsýr’da kendisine ait atlarýn yetiþtirilip arabalarýn hazýrlandýðý
bir otonom bölgesi vardý (bkz. Melahim I 10:2829; Ramban) (Talmud – Sanedrin 21b).
Bu örnekler, Tora’nýn mitsvalarýn nedenini neden
açýklamadýðýný ortaya koymaktadýr. Ýnsanlar bu
sebeplerin kendileri için geçerli olmadýðýný
düþünerek mitsvalarýn onlarý baðlamadýðýný iddia
edebilirler. Oysa gelmiþ geçmiþ en bilge kiþi olarak
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çekinmeyi öðrenecektir”. Yani “Bu sayede Tanrý’dan
çekinmeyi öðrenecektir; böylece bu Tora’nýn tüm
sözlerini ve hükümlerini gözetecektir. Ve hepsinde hedef, bunlarý yapmasý, uygulamasýdýr”.
Bunlarýn hepsinin temelinde kralýn Tora’yý her
gün okuyup öðrenmesi yer almaktadýr.
Buradan eðitim konusunda bir prensip öðrenilir:
Tora öðrenimi Tanrý korkusuna götürür; Tanrý
korkusu, mitsvalarýn gözetilmesine [ve uygulama
fýrsatlarýnýn kaçýrýlmamasýna] götürür; mitsvalarýn
gözetilmesi de uygulamaya götürür (Sifre; Vilna’lý
Gaon). Tora’nýn ciddi bir þekilde öðrenilmesi,
Tanrý’nýn görkemini ortaya koyar ve bunun doðal
sonucu, insanýn Tanrý’ya karþý derin bir saygýdan
kaynaklanan çekinme ve korku duygularý hissetmesidir (Sforno).
Ýbn Ezra ise buradaki ifadeyi “Tora’nýn tüm sözlerine ve hükümlerine bekçilik etmelidir” þeklinde açýklar. Bu, kralýn en önemli görevlerinden
birine iþaret etmektedir. Kral, elindeki hükümdarlýk gücünü, Tora’nýn eðilip bükülmeden öðrenilip uygulanmasýný saðlamaya yönlendirmekle
yükümlüdür.
20. Kendisini kardeþlerinden üstün görmesin –
Tam çeviriyle “kalbi kardeþlerinden yükselmesin”.
Kral, Tora’nýn hükmünü üzerinden attýðý
takdirde olacaðý budur (Ýbn Ezra). Rabenu
Behaye ve Daat Zekenim’e göre bu, kralýn çok
altýn ve gümüþ peþinde olmasý konusundaki
yasaðýn amacýdýr [nitekim maddi bolluðun insaný
kibire götürebileceði Tora tarafýndan daha önce
de söylenmiþtir (8:11-14)]. Kendisine ek bir Tora
yazmasýnýn ve onu hayatý boyunca yanýnda tutup
okumasýnýn amacý da “emirden saða veya sola sapmasýn” sözleriyle açýklanmaktadýr.
Bir kralýn, yüksek konumu nedeniyle biraz
gururlu olmasý anlaþýlabilir. Ama Tora ona bile
gururlu olmayý yasakladýðýna göre, böyle bir gururu taþýmak için hiçbir bahanesi olmayan normal
insanlar için de bu haydi haydi yasaktýr. Gurur ve
þeref sadece Tanrý’ya mahsustur ve insanlar
sadece O’na yönelik hizmetleriyle gurur duyabilirler (Ramban).

Emirden – Tora’nýn emirleri önceki pasukta
“Tora’nýn tüm sözleri ve bu hükümleri” ifadesiyle
belirtildiðine göre burada peygamberlerin talimatlarýndan bahsedilmektedir (Mizrahi). Kral,
[týpký herhangi bir Yahudi gibi,] bir peygamberin
nispeten hafif emirlerini bile gözardý edemez
(Raþi).
Sapmasýn – Eðer Tora’yý öðrenmezse mitsvanýn
ne olduðunu bilemeyecek, yoldan sapacaktýr (Ýbn
Ezra).
Bu sayede – “Bunlarý yaparsa, krallýðý üzerindeki
günleri uzun olacaktýr.” Ama bu ifade, aksini de
ima eder: “Ve bunlarý yapmazsa, krallýðý uzun
ömürlü olmayacaktýr.”
Krallýðý – Yani devleti.
Hem o hem oðullarý – Buradan öðrenildiði
üzere, bir kralýn krallýða uygun bir oðlu olduðu
takdirde o öldükten sonra tahta çýkma önceliði o
oðla aittir (Sifre 162; Tosefta – Þekalim 2:15;
Talmud – Orayot 11b; Raþi). Bu kural, her türlü
yönetim görevi için geçerlidir. Böyle bir görevlinin,
yerini almaya uygun bir oðlu olduðu takdirde, bu
oðul baþka herkese göre önceliklidir (Sifre).
David’in hanedanýna mensup krallar, özel mesh
yaðýyla meshedilir (bkz. Þemot 30:22-33 açk.).
Ama krallýk bir tür miras olduðu için, babasýnýn
ardýndan kral olan bir kiþinin meshedilmesine
gerek yoktur; krallýðýn ona ait olduðu açýktýr.
Yine de bu sadece halk içinde kralýn kim olmasý
gerektiði hakkýnda görüþ birliði varsa doðrudur.
Krallýðý hakkýnda bu pasukta söylendiði gibi,
“Yisrael’in içinde” – yani Yisrael’in bütününün
içinde (Talmud – Orayot 11b) olmalýdýr. Öte yandan eðer krallýðýn kime ait olmasý gerektiði halkýn
gözünde belirgin deðilse, babasýnýn ardýndan kral
olan biri de meshedilir. Bu nedenle Kral Þelomo,
Kral David’in açýkça belirlediði veliahtý olmasýna
raðmen, kardeþlerinden Adoniya’nýn da krallýðýný
ilan etme peþinde olmasý nedeniyle (Melahim I
1:5), asýl kralýn kendisi olduðunun iþareti olarak
meshedilmiþtir (Melahim I 1:39).
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[Tora daima kralýn] Yanýnda olmalý ve [kral,] hayatýnýn tüm günlerinde [bu tomarý]
okumalýdýr. Bu sayede Tanrýsý Aþem’den çekinmeyi öðrenecek, bu Tora’nýn tüm sözlerini ve
bu hükümleri gözetip uygulayacaktýr
20
ki kendisini kardeþlerinden üstün görmesin ve emirden saða veya sola sapmasýn. Bu
sayede Yisrael’in içinde, krallýðý üzerindeki günlerini uzun kýlacaktýr – hem o hem oðullarý.
kopya varsa bile o kendi kopyasýný ayrýca yazmakla yükümlüdür.
Kralýn yanýnda taþýdýðý kopya küçük bir tomardý
ve onu koluna baðlayarak, gittiði her yere onu da
götürürdü. Savaþa çýktýðýnda, geri geldiðinde,
yargýç sandalyesine oturduðunda sürekli yanýnda
tutmalýydý ve hayatý boyunca onu sürekli okumalýydý. Bu Sefer-Tora’yý tuvalete ya da banyoya
girdiðinde çýkarmasý gerekirdi. Sýradaki pasukta
söylendiði gibi “[Tora daima] yanýnda olmalý …
[bu tomarý] okumalýdýr”. Tora’yý okumak nerede
uygunsa orada yanýnda olmalýdýr, nerede uygun
deðilse, orada yanýnda olmamalýdýr (Talmud –
Sanedrin 21a). Daat Zekenim kralýn koluna
baðladýðý Tora’nýn aslýnda sadece On Emir metnini içeriyor olma ihtimalinden bahseder; zira On
Emir, Tora’nýn tümünün özüdür.
Levi-Koenler’in huzurunda – Bet-Amikdaþ’ýn
avlusunda (Azara) Koenler’e ve Sanedrin’e
emanet edilmiþ bir ana Sefer-Tora kopyasý yer
almaktaydý (bkz. 31:11 açk.). Kral kendi SeferTorasý’ný bu Sefer-Tora’ya uygun bir þekilde 71
kiþilik Sanedrin’in denetimi altýnda yazmalýydý
(Tosefta – Sanedrin 4:4; Talmud Yeruþalmi –
Sanedrin 2:6; Yad – Melahim 3:1; Hirsch).
Koenler’le Sanedrin arasýndaki bað için bkz. p. 9 açk.
Tomar – Ýbranice Sefer. Tam olarak “kitap”.
Ancak eskiden tüm kitaplar bildiðimiz deri parþömen tomarlar þeklinde yazýlýrdý (The Living Torah).
Yazmalýdýr – Mitsvat Ase No. 206. Normal bir
kral muazzam otorite sahibidir. Kimse ona karþý
gelemez, saygýsýzlýk edemez ve onu azarlayamaz.
O istediði takdirde herhangi bir kiþinin canýnýn
alýnmasýný bile emredebilir. Tora, Yahudi kralýn
bu þekilde keyfi ve mutlak otorite sahibi olmasýný
istememiþtir. Yahudi kral kendi Sefer-Torasý’ný
yazýp sürekli yanýnda taþýmakla kendisinden
yukarýda Tanrý’nýn var olduðunu sürekli olarak
kendisine hatýrlatacaktýr (Sefer Ahinuh).
19. [Tora] … [bu tomarý] – Ýbn Ezra. Bu
eklemeler temelde dilbilgisi kurallarýna dayanmaktadýr. Pasuktaki fiillerin çekiminde kullanýlan
þahýs eklerine göre, “yanýnda olmalý” ifadesi diþil
bir sözcük için söylenmiþken, “onu okumalýdýr”
sözleri eril bir nesneyi kastetmektedir. Dolayýsýyla
ilk ifade diþil bir sözcük olan Tora’ya, ikincisi ise
eril bir sözcük olan kitaba [~“tomar”] yöneliktir.

Ancak bu dilbilgisel açýklamanýn içindeki mesaj
da önemlidir. Tora sadece kralýn sürekli yanýnda
taþýdýðý bir aksesuar olmamalýdýr. O bunu kendi
benliðinin bir parçasý haline getirmelidir –
Tora’nýn sadece fiziksel kitabý deðil, tüm içeriði
hep onun yanýnda olmalýdýr (Ramban).
Hayatýnýn tüm günlerinde – Eksiksiz olarak,
gece ve gündüz (Sifre; krþ. 16:3 açk.). Bu, Tora
öðrenimi konusunda önemli bir noktaya iþaret
eder. Bir kral ülkenin yönetimi ve daha birçok
konuyla sürekli ilgilenmek zorundadýr. Ama
Tanrý buna raðmen onu gece-gündüz Tora’yý
okuyup öðrenmekle yükümlü tutmuþtur. Ve bu,
olasý en meþgul kiþi olan kral için bile doðruysa,
meþgaleleri onunkilerin yanýnda önemsiz kalan
diðer tüm Yahudiler için de haydi haydi doðrudur
(Talmud Yeruþalmi – Sanedrin 2:6).
Hatam Sofer bu ifadeyi eðitsel bir bakýþla yorumlar. Kral, baþýna her ne gelirse gelsin bununla
nasýl baþa çýkacaðýný çözümlemek için Tora’ya
baþvurmalýdýr. Böylece ifade þöyle de anlaþýlabilir:
“Hayatýnýn tüm günlerinde [meydana gelen olaylarýn önemini ve onlara nasýl tepki göstereceðini
öðrenmek için, bu tomarý] okumalýdýr”.
Tanrýsý Aþem’den çekinmeyi öðrenecek – Krþ.
4:10 ve 14:23.
Tora’nýn tüm sözlerini – Sýradaki “bu hükümleri”
ifadesi Tora’nýn tüm emirlerini kastetmektedir.
Burada emirlerin hepsi “hüküm” olarak tanýmlanmaktadýr, zira baþka bir kral normalde kanunu
kendi canýnýn çektiði þekilde belirlerken, Yahudi
kral tamamen Tora’nýn egemenliði altýndadýr ve
diðer krallarla karþýlaþtýrýldýðýnda onun için en
basit emir bile “Tanrý’nýn hükmü” sýnýfýndadýr.
Öte yandan, eðer tüm emirler sýradaki ifadeye
toplanmýþsa, buradaki “Tora’nýn tüm sözlerini”
ifadesi emirleri deðil, baþka bir noktayý kastediyor olmalýdýr. Anlaþýldýðý kadarýyla Tora’nýn tarihi
olaylarý anlatan kýsýmlarýndan bahsedilmektedir.
Kral, geçmiþteki bazý olaylarý anlatan Tora’yý
derinlemesine inceleyip anlatýlan her þeyden
dersler çýkarmalý, halkýnýn tarihini görüp bu
dünyadaki varoluþ amacýný anlamalýdýr. Krallýðýný
doðru bir þekilde idare etmesi buna baðlý olacaktýr (Hirsch).
Gözetip uygulayacaktýr – Tam çeviriyle “Bu
sayede, onlarý yapmak için bu Tora’nýn tüm sözlerini
ve bu hükümleri gözetmek üzere Tanrýsý Aþem’den
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Raþi’ye göre “kalanýn mirasý” ile bu üç ulusun
topraklarý kastedilmektedir. Leviler’in “Beþ’in
mirasýnda” ve “kalanýn mirasýnda” payý yoktur.
Sihon ve Og’un topraklarýnda da payý yoktur,
çünkü Moþe buralarý zaten Reuven, Gad ve yarýMenaþe kabilelerine vermiþtir (Bamidbar Perek
32). [2] Ramban bu soruya cevaben þu pasuðu
hatýrlatýr: “Tanrý seni, atalarýna, sana vereceðine
dair yemin ettiði, Kenaani, Hiti, Emori, Hivi ve
Yevusi’nin ülkesine – süt ve balýn aktýðý ülkeye getireceði zaman…” (Þemot 13:5). Bu pasukta beþ ulus
sayýlmaktadýr; zira sadece bu uluslarýn topraklarý
“süt ve balýn aktýðý” tanýmýna uymaktadýr.
Ramban’a göre “Beþ’in mirasý” budur. Ama yedi
Kenaan ulusundan geriye kalan ikisi, Perizi ve
Girgaþi’nin topraklarý diðerleri gibi verimli
deðildir ve Ramban, bu kýsýmdaki ürünlerin bu
nedenle Bikurim mitsvasýndan muaf olduðunu
öne sürer. “Kalanýn mirasý” budur. Böylece Tora,
Leviler’in sadece verimli olan “Beþ’in mirasý”nda
deðil, verimsiz olmasýna raðmen “Kalanýn
mirasý”nda bile paylarý olmadýðýný söylemektedir.
[3] Baþka bir görüþe göre pasuktaki “kardeþlerinin
arasýnda” sözleri önem taþýmaktadýr. Burada Levi
kabilesinin atasý Levi’den ve kardeþlerinden
bahsedilmektedir. Levi, Yaakov ile Lea’nýn
üçüncü oðludur ve hem anne hem de baba
tarafýndan toplam beþ kardeþi vardýr: Reuven,
Þimon, Yeuda, Yisahar ve Zevulun. “Beþ’in
mirasý” bu beþ kabilenin topraklarýdýr. Diðer
kabilelerin topraklarý ise “Kalanýn mirasý”dýr.
Leviler’in bu topraklarýn hiçbirinde payý olmayacaktýr (Behor Þor; Daat Zekenim; Rabenu
Behaye).
2. [Bir Levi kabilesi mensubunun] – “Levi
kabilesinin ve ona dâhil olan Koenler’in” (Daat
Mikra).
Ona söz vermiþ olduðu gibi – Tam çeviriyle “ona
söylemiþ olduðu gibi”. Yani “Aaron’a söylemiþ
olduðu gibi”. Bkz. 18:20.
Tanrý’dýr onun mirasý – Yani “Tanrý’nýn ona
baðýþladýðý armaðanlardýr onun mirasý” (Targum
Onkelos).

3-5. Koenler’e Ait Paylar. Tora burada daha
önce hiç deðinmediði yeni bir kanunu öðretmektedir. Buna göre, kutsal amaçlý olmayan hayvan
kesimlerinden üç kýsým – sað kol, alt çene ve
iþkembe – Koenler’in hakkýdýr. Tora buna daha
önce deðinmemiþtir, zira çöl yolculuðu boyunca
bu kanuna ihtiyaç olmamýþtýr. Zira hatýrlanacaðý
üzere çölde et yemenin tek yolu, bir hayvaný
Þelamim-korbaný olarak Miþkan’a getirmek ve
orada korban olarak iþlemlerini tamamladýktan
sonra korban sahibine kalan etleri yemekti. Yani
yenen tüm etler kutsal nitelikliydi. Buradaki emir
ise kutsal amaçlý olmayan hayvan kesimini
ilgilendirmektedir ve buna ancak Erets-Yisrael’e
girildikten sonra baþlanacaktýr. [Aslýnda Tora,
yine ancak Erets-Yisrael’e girildikten sonra anlam
kazanacak olan Teruma ve Maaserler konusundaki emirleri daha önce vermiþti (Bamidbar 18:8).
Ancak bu iki payýn ve orada sayýlan diðer paylarýn hepsinin ortak yaný kutsal nitelikli
olmalarýdýr; burada sözü edilen üç pay ise kutsal
nitelikli olmadýðý için orada sayýlmamýþtýr]
(Ramban).
Erets-Yisrael’e giriþle birlikte halkýn tek bir
merkeze odaklanmýþ olduðu çöl yaþamý sona erip
herkes kendi topraðýna daðýlacaktýr. Bu durum,
çölde hayvan kesimleri sadece korban amaçlý
yapýlýrken, Erets-Yisrael’e girildikten sonra yiyecek amaçlý kesimlerin yapýlmasý için de izin çýkmasýný beraberinde getirmiþti (bkz. 12:20 v.d.).
Bu deðiþimin etkisi Koenler’in konumunda da
belirgin bir deðiþikliðe yol açmýþtýr. Onlar da
yapýlacak bu kutsal nitelikli olmayan kesimlerden
yine kutsal nitelikli olmayan paylar alacaklardýr.
Koenler bu kez paylarýný arada Bet-Amikdaþ
olmaksýzýn alacaklardýr. Bunlar doðruda “halktan
Koen’e” verilen armaðanlardýr. Bu nedenle de söz
konusu paylar “Matanot – Armaðanlar” olarak
adlandýrýlýr (Hirsch).
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18:1-2

[63. Koenler]
1

Levi-Koenler’in [ve] tüm Levi kabilesinin, Yisrael[’in geri kalaný] ile birlikte payý ve
[toprak] mirasý olmayacak. Tanrý’nýn yakýlan-korbanlarýný ve Mirasý’ný yiyeceklerdir;
2
ama [bir Levi kabilesi mensubunun,] kardeþlerinin arasýnda [toprak] mirasý olmayacaktýr. [Tanrý’nýn] Ona söz vermiþ olduðu gibi Tanrý’dýr onun mirasý.

18.
œ Koenler. Yüksek Mahkeme ile hükümdarla
ilgili kanunlarý açýkladýktan sonra, Tora,
Koenler’e geçmektedir. Bu ailenin öncelikli görevi Bet-Amikdaþ’taki ibadetin yanýnda, mensubu
olduðu Levi kabilesinin tümünün yaptýðý gibi
halka Tora eðitimi vermektir. Koenler Tora’nýn
baþlýca koruyucularýdýr (Ýbn Ezra). Bu nedenle
kendileri Tora öðrenimi konusunda büyük gayret
göstermelidirler. Eðer ekim-dikimle uðraþmalarý
gerekecekse, Tora’yý derinlemesine öðrenip onda
uzmanlaþmak için ihtiyaç duyulan geniþ zamaný
nereden bulacaklardýr? Bu yüzden Tora onlarý
dünyevi iþlerden muaf kýlmýþtýr ve yine ayný
nedenle onlara çalýþtýrmalarý gereken bir toprak
vermemiþtir (Daat Mikra).
1. [Ve] – Saadya Gaon; krþ. Sefer Amitsvot,
“Yapma” þeklindeki mitsvalar 169-170; The
Living Torah.
Tüm Levi kabilesinin – “Bedensel kusuru olan
Leviler’in bile” (Sifre 163; Raþi). Leviler [ve
onlara dâhil olan Koenler], Maaser [ve Teruma]
paylarýný Bet-Amikdaþ’taki hizmetlerinin karþýlýðý
olarak alýrlar ve Ülke’de paylarý yoktur (bkz.
Bamidbar 18:21 ve 18:31). Ancak BetAmikdaþ’taki görevleri sadece bedensel kusuru
olmayanlar yapabildiði için, bedensel kusuru olan
Leviler’in halkýn geri kalaný gibi Ülke’de pay alacaklarýný düþünebilirdik. Tora böyle olmadýðýný
söylemektedir (Beer Basade). Bedensel kusuru
olan Leviler’in [ve Koenler’in] de sayýlan
armaðanlardan baþka bir paylarý yoktur ve
kusurlarý nedeniyle göreve uygun olmasalar bile
buna haklarý vardýr.
Payý – Leviler’in savaþ ganimetlerinde de payý
yoktur (Sifre 163; Raþi). Ancak bu sadece EretsYisrael’de yapýlan savaþlarla sýnýrlýdýr (bkz.
Bamidbar 18:20 açk.). Mitsvat Lo Taase No. 298
(Sefer Ahinuh).
[Toprak] Mirasý – Leviler’in Ülke’de toprak paylarý yoktur (Sifre 163; Raþi). Mitsvat Lo Taase No.

299 (Sefer Ahinuh). Her ne kadar Leviler’e
ayrýlmýþ þehirler varsa da (Bamidbar 35:1-8),
bunlar “miras” sýnýfýnda sayýlmaz, zira buralarý
sadece Leviler’e yaþayacaklarý bir yer saðlama
amaçlýydý ve cüz’i miktarda tarým alaný içermekteydi.
Olmayacak – “Ülke tüm kabileler arasýnda paylaþtýrýlacaðý zaman Koenler’e ve Leviler’e toprak
vermeyeceksiniz” (Daat Mikra).
Tanrý’nýn yakýlan-korbanlarýný – Koenler BetAmikdaþ’ta korban olarak getirilen ve Mizbeah’ta
iþlem gören kutsallardan paylarýný alýrlar (Sifre
163; Raþi).
Mirasý’ný – “Tanrý’nýn onlara verdiði armaðanlarý.” Bunlar Koenler’in aldýklarý Teruma ile
Leviler’in aldýklarý Maaser Riþon’dur. Bu
armaðanlar “miras” olarak tanýmlanan, ama
Leviler’in pay almadýklarý Ülke’ye karþýlýk verildiði için “miras” þeklinde adlandýrýlmaktadýr.
“Ama bunlarýn dýþýnda, Levi kabilesinin, kardeþlerinin arasýnda [toprak] mirasý olmayacaktýr”
(s.p.).
Bu, sýradaki pasuðun basit bir açýklamasýdýr.
Ancak yine de orada kullanýlan ifadeler açýkça
gereksiz tekrar gibi görünmektedir. Sifre bu
nedenle sýradaki pasuðun baþka noktalara iþaret
ettiðini kaydeder: “Kardeþlerinin arasýnda” –
Beþ’in mirasýnda; “[toprak] mirasý” – Kalanýn
mirasýnda – “olmayacaktýr”.
Sifre’nin (163) burada “Beþ’in mirasý” ve
“Kalanýn mirasý” ile neyi kastettiði konusunda
görüþ ayrýlýðý vardýr: [1] Raþi tahminde bulunur:
“Beþ” ile kastedilen, Yarden Nehri ile Akdeniz
arasýnda uzanan Kenaan Ülkesi’dir; zira burasý
temelde beþ Kenaan ulusuna aitti: Hiti, Hivi,
Yevusi, Perizi, Girgaþi. Yarden’in doðusunda kalan
Sihon ve Og’a ait topraklar, diðer iki ulusa aitti:
Kenaani ve Emori. Tanrý, Avraam’a vermiþ
olduðu sözde toplamda on ulustan bahsetmiþti
(Bereþi 15:19). Bu sayýlan yedi ulusun yanýnda,
geriye kalan üç ulus Keni, Kenizi ve Kadmoni’dir.
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Çeneyi – Ýbranice Lehayayim. Özellikle alt
çeneden bahsedilmektedir (Sifre; Yad – Bikurim
9:18).
Çene kemiðinin kendi baþýna pek fazla deðeri
yoktur. Ama Tora’nýn Koenler’e deðersiz bir
armaðan vermesi mantýklý deðildir. Dolayýsýyla
sadece kemik deðil, ona baðlý olan tüm et de
ayrýlýp Koen’e verilmelidir (Minhat Yeuda; Sifte
Hahamim). Buna, deðerli bir parça olan hayvanýn
dili de dâhildir (Talmud – Hulin 134b; Raþi).
Talmud, çene dâhilinde kuzularýn baþýndaki
yünle, tekelerin sakallarýnýn da Koenler’e verildiðini kaydeder (Talmud – Hulin 134b).
Ýþkembeyi – Ýbranice Keva. Bunun titiz bir çeviri
olduðu söylenemez. Zira “iþkembe” sözcüðü,
kasaplýk hayvanlarda mideyi oluþturan bölümlerin bütününü tanýmlar. Keva ise, dört midesi
olan ineklerin dördüncü midesidir (Talmud –
Hulin 42a, Raþi o.a.; Þulhan Aruh – Yore Dea 48:1).
Koenler’e verilen bu üç kýsým – sað kol, alt çene
ve iþkembe – hakkýnda farklý açýklamalar
yapýlmýþtýr. [1] Bu kýsýmlar, Pinehas’ýn Zimri ile
Kozbi’yi öldürdüðü sýradaki davranýþýna paraleldir. Pinehas koluyla mýzraðý almýþ, aðzýyla dua
etmiþ (krþ. Teilim 106:30) ve suçlularý karýnlarýndan þiþlemiþtir (bkz. Bamidbar 25:8) (Sifre 165;
Talmud – Hulin 134b; Raþi). Bu ayný zamanda
parçalarýn sýralamasýný da açýklamaktadýr.
Normal þartlarda önden arkaya doðru bir sýra
izlenmesi, yani çene, kol ve iþkembe denmesi
mantýklý olurdu. Ama önce kol sonra çene denmiþtir. Bu sýralama Pinehas’ýn hareketleriyle
paraleldir (Rashi – Sapirstein Edition). [2] Bu üç
kýsým bedenin üç farklý yerine aittir. Kol gövdeye,
çene baþa, iþkembe de iç organlara dâhildir. Basit
anlamda, bu organlar, ait olduklarý yerler içindeki diðer kýsýmlara göre daha makbuldür (Ýbn
Ezra). [3] Koenler bu kýsýmlarý Bet-Amikdaþ’taki
görevlerinin karþýlýðý olarak alýrlar. Böylece bu
kýsýmlar da söz konusu hizmete denktir.
Korbanlarý keserken kullanýlan kol gücüne
karþýlýk hayvanýn kolu, söylenen berahaya karþýlýk
çene [ve dil], iç organlarda yapýlan kontrole
karþýlýk da iþkembe verilir (a.k.). [4] Halk
Ülke’nin her yanýna yayýldýktan sonra Koenler de

Kutsal Mekân’daki iþlevlerinin yanýnda ve hatta
ondan daha baskýn bir þekilde, Tora öðretmenleri
göreviyle Ülke’nin her yanýna yayýlmýþlardýr. Bu
ortamda halký Tora’ya yönlendirme görevi öncelikle onlara aittir. Halk söz konusu üç kýsmý
Koen’e verdiði zaman, kendisine, arasýndaki
Koenler’in temel iþlevini hatýrlatmýþ olur.
Hayvanýn sað kolu “el emeðini”, çenesi “aðýzdan
çýkan sözleri” ve iþkembesi, “zevke dönük
yaþamý” simgeler. Halkýn bu kýsýmlarý Koenler’e
vermesi, simgelenen bu üç þeyi de Koenler’e teslim etmesini temsil eder. Baþka bir deyiþle hem el
emeði, hem günlük konuþmalar hem de zevke
dönük yaþam, Koenler’in rehberliði altýnda
gerçekleþmelidir. Elbette bu paylar, Koenler’in
yiyecek ihtiyacýnýn giderilmesine de katkýda
bulunur (Hirsch). [5] “Kol” eylemi, “çene” konuþmayý, “iþkembe” ise [dýþarýdan görünmeyen iç
organlardan biri oluðu için, yine dýþarýdan görünmeyen] düþünceyi simgeler. Böylece bu kýsýmlarýn Koenler’e veriliþi düþünceyle, sözle ve
hareketle iþlenmiþ günahlarýn onarýmýný saðlar
(Abravanel; Meam Loez).
4. Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn – Kullanýlan iyelik ekleri, teruma ayýrma (bkz. s.a.) yükümlülüðünün sadece sahibi olan ürünler için geçerli
olduðuna iþaret eder. Sahipsiz ürünler için böyle
bir yükümlülük yoktur (Talmud Yeruþalmi –
Maaserot 1:1).
Ýlk [ayrýlan] kýsmýný – Bu, Koenler’e verilen
teruma [yani Teruma Gedola] payýdýr (Midraþ
Tanaim; Raþi; bkz. Bamidbar 18:11). Bu payýn
ayrýlmasý Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 208 (Sefer Ahinuh).
Ýbranice Reþit. Bu sözcük “ilk” anlamýna gelmektedir ama “ilk kýsým” çevirisi yanlýþ izlenim yaratabilir, zira teruma olarak ilk biçilen buðdayý, ilk
preslenen þýra ve zeytinyaðýný verme gerekliliði
yoktur. Kastedilen, tüm bu ürünlerin kullanýlabilir hale gelmesi için gerçekleþtirilen süreç
içinde yapýlmasý gereken “ilk eylemin”, bu payýn
ayrýlmasýdýr. Yani toplanan ürünler bir araya
getirildikten sonra kullanýlabilmeleri için, öncelikle bu kýsýmlarýn ayrýlmasý gerekir. Bu nedenle

sofetim_vayikra.qxd 18.06.2012 14:56 Page 37

Þofetim 391

18:3-4

[64. Koenler’e Ait Kutsal Olmayan Paylar]
3

Koenler’in halktan, ister boða ister davar yavrusu [olsun] hayvan kesimi yapanlardan
[almayý] hak ettiði [armaðan] þu olacaktýr: [Hayvaný kesilen kiþi,] Koen’e, [hayvana ait
sað] kolu, çeneyi ve iþkembeyi vermelidir.
4
[Ayrýca] Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn ilk [ayrýlan] kýsmýný ve davarýnýn yününün ilk
[ayrýlan] kýsmýný ona ver.
3. Halktan – “Ama Koenler’den deðil” (Sifre 165;
Raþi). Baþka bir deyiþle bir Koen, yeme amacýyla
hayvan kestiði zaman bu kýsýmda sözü edilen
kýsýmlarý Koenler’e baðýþlamak zorunda deðildir.
Buna baðlý olarak eðer bir Koen kasaplýk
mesleðiyle iþtigal ediyorsa, yani satýþ amaçlý hayvan kesimi yapýyorsa burada sayýlan paylarý o da
ayýrmalýdýr. Ama eðer kendisi için kesiyorsa
muaftýr (Talmud – Hulin 132b, Raþi o.a.). Bu
kanun, teruma payýna göre farklýdýr, zira bir Koen
toprak satýn almýþ ve tarým yapýyorsa, ürünlerinden teruma ayýrma yükümlülüðü vardýr.
Kesim sonrasýnda hayvanlardan söz konusu
kýsýmlarý ayýrýp Koenler’e verme yükümlülüðü
konusunda Leviler’in durumu belirsizdir [zira
“halk” sözcüðünün Leviler’i de kapsayýp kapsamadýðý açýk deðildir]. Bu nedenle burada
Tora’nýn ödeme konusundaki temel bir kuralý
iþlerlik kazanýr. Buna göre “Akranýndan ödeme
talep eden kiþi, kanýt getirmekle yükümlüdür”.
Bu kural doðrultusunda, Leviler’in Koenler’e bu
paylarý verme yükümlülüðü olduðunu kesin bir
þekilde kanýtlayan bir kanun olmadýðý için,
Koenler bu paylarý talep edemezler, dolayýsýyla
uygulamada Leviler kesimlerinden bu paylarý
ayýrýp Koenler’e vermekle yükümlü deðillerdir
(Mizrahi; Sifte Hahamim).
Ýster boða ister davar yavrusu – Bkz. 17:1 açk.
Koenler’e verilecek paylarý ayýrma yükümlülüðü
sadece her yaþtaki ve her cinsten büyük ve
küçükbaþ çiftlik hayvanlarý için geçerlidir. Buna
karþýlýk geyik, ceylan gibi Kaþer yabani hayvanlardan (bkz. 14:5) bu kýsýmlarý ayýrýp Koenler’e
verme yükümlülüðü yoktur (Midraþ Tanaim;
Raþi).
Hayvan kesimi yapanlardan – Bu, korban deðil,
yiyecek elde etme amaçlý Þehita’yý kastetmektedir. Bu paylar sadece böyle kesimlerden ayrýlýp
Koenler’e verilir. Korban amaçlý kesimler içinse bu
kanun geçerli deðildir (Daat Zekenim). Tam
çeviriyle “kesim kesenlerden”. Baþka bir deyiþle bu
paylarýn ayrýlmasýný gerektiren hayvan “kesimlik”
– Kaþer kesime uygun – olmalýdýr. Ama eðer hayvan terefa ise, yani bedeninde ölümcül bir yara ya
da lezyon varsa, bu hayvan Þehita ile kesildikten
sonra bile Kaþer olmayacaktýr ve dolayýsýyla

ondan bu paylarý ayýrýp Koen’e verme yükümlülüðü yoktur (Sifre). Ayrýca “kesenlerden”
sözcüðü, Þehita’yý yapan kiþiyi ön plana çýkarmaktadýr. Böylece bu paylarýn verilmesinde Þohet’in
ahlaki bir sorumluluðu vardýr. Eðer kestiði hayvan
bir baþkasýna aitse, o kiþinin de bu paylarý
Koenler’e baðýþlamasýný temin etmek, öncelikle
Þohet’in görevidir (Talmud – Hulin 132b; Hirsch).
Baþka bir deyiþle Þohet, hayvanýn sahibi deðilse
bile bu kýsýmlarý Koen’e vermelidir (Meam Loez).
Pasuðun “hayvan kesimi yapandan” demesi yeterli olurdu. Ama çoðul ifadeyle “yapanlardan”
demesi bir kurala iþaret eder. Eðer kesilen hayvanýn üzerinde birden çok kiþi ortaksa bile
sayýlan kýsýmlarýn Koenler’e verilmesi yükümlülüðü vardýr (Talmud – Hulin 136a).
[Almayý] Hak ettiði [armaðan] – Ýbranice
Miþpat. Alternatif olarak “Koenler’in halktan alacaklarýna dair kanun þu olacaktýr” (The Living
Torah). Bkz. 18:8-19.
Koen’e … vermelidir – Mitsvat Ase No. 207
(Sefer Ahinuh). Tora bu paylarý Koenler’e toplu
olarak vermiþtir, dolayýsýyla hiçbir Koen þahsi
olarak bunu talep edemez, bu konuda Bet-Din’e
gidip dava açma hakký da yoktur. Dolayýsýyla
kesimi yapan kiþinin söz konusu paylarý verme
konusundaki inisiyatifi kendisine aittir; istediði
herhangi bir Koen’e verebilir (Talmud – Hulin
133a). Ve elbette bunu yaparken, kiþi, doðal
olarak, söz konusu Koen’in bunu gerçekten hak
edecek, “Koen” ismine yaraþýr, örnek bir yaþam
sürüp sürmediðine bakacaktýr. Bundan sonra,
kesimi yapan, bu paylarý “Koen’e” yani, bir
Koen’in þahsýna vermelidir (Sifre). Bir Koenet,
yani Koen ailesinden gelen bir kadýn da, Koen
olmayan biriyle evlenmiþse bile bu paylarý yeme
hakkýna sahiptir.
[Sað] Kolu – Ýbranice A-Zeroa. Baþa gelen A
sesi, belirli bir kolu – yani güçlü olan kolu belirtir. Çoðu insanýn güçlü kolu sað kol olduðuna
göre, hayvanýn da sað kolu verilmelidir (Talmud –
Hulin 134b; Yad – Bikurim 9:18; Þulhan Aruh –
Yore Dea 61:2). Bir boðanýn kolu, kürek kemiðinden itibaren üç uzun kemikten oluþur. Koenler’e
verilecek pay bunlarýn en üsttekinden baþlar ve
ayaðýn tümünü kapsar (a.y.; Raþi).
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türlerinden ortalama 2,5kg. yün çýkar; dolayýsýyla
12 sela yünden azýný veren koyun pek yoktur.
Reþit Agez, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 209. Tora, kutsal görevleri karþýlýðýnda
Koenler’e birçok yiyecek payý vermiþtir. Tora Reþit
Agez mitsvasýyla onlarýn giyecek ihtiyacýna da
katkýda bulunmaktadýr. Koenler’e baþka
ihtiyaçlarýný giderebilmeleri için baþka katkýlarda
da bulunulmuþtur (bkz. Vayikra 27:21 açk.,
Bamidbar 18:8-19 açk.; Sefer Ahinuh). Bu yünü
ayýrma yükümlülüðü Koen olmayan kiþilere [yani
Levi ve Yisrael’e] aittir. Ancak Koen ailesine
mensup bir kýzla evlenmiþ kiþi, kendisi Koen
olmasa bile bu mitsvadan muaftýr. Dahasý, ayrýlan
yün, Koen ailesine mensup olup, Koen olmayan
biriyle evli bir kadýna bile verilebilir (Þulhan Aruh
– Yore Dea 333:14).
Ona ver – Her ne kadar Tora’ya göre belirli bir
oran açýklanmamýþsa da, insani terimlerle çok
küçük bir miktar vermek, “vermek” sýnýfýnda
deðildir. Bunun asgari miktarý Hahamlarýmýz
tarafýndan, “Koen’in küçük bir giysiyi örebilmesine yetecek kadar olarak” tanýmlanmýþtýr.
Sýradaki pasukta Koenler’in Bet-Amikdaþ’taki özel
görevlerinden bahsedildiðine göre, Koenler’in bu
görevde giydikleri türdeki bir “küçük giysi” kastedilmektedir. Bu, Koenler’in bellerine baðladýklarý
kuþaktýr, yani Avnet (bkz. Þemot 28:40). Buna
göre Koenler’e verilecek yün miktarý, bir Avnet
örmeye yetecek kadardan az olamaz (Talmud –
Hulin 138a; Daat Zekenim). Bu doðrultuda her ne
kadar 1/60’lýk bir oran verilmiþse de, Tur, verilecek asgari miktarýn da 5 sela, yani yaklaþýk 100gr.
olmasý gerektiðini kaydeder (Þulhan Aruh – Yore
Dea 333:13). Rambam ise asgari miktar vermez
ve oranýn 1/60 olmasýný yeterli bulur. Beþ koyunda 12 sela varsa, toplamda 60 sela vardýr.
Dolayýsýyla Rambam’a göre 1 sela, yani yaklaþýk
20gr. ayýrmak yeterlidir (Yad – Bikurim 10:1).
5. [Koen’e bu paylarý vermelisin,] Çünkü –
Pasukta verilen neden sadece en son sözü geçen
yün baðýþýnýn deðil, Koenler’e verilen tüm
baðýþlarýn nedenidir. Tanrý Koenler’i kutsal
görevlerle görevlendirmiþtir ve onlarýn baþka
iþlerle iþtigal etmeye zamanlarý yoktur. Bu nedenle halk onlarýn geçimini saðlamakla yükümlü
kýlýnmýþtýr (Daat Mikra).

Tora’nýn Koenler’e özel armaðanlar verilmesini
emretmesi, halkýn Koenler’e göstermesi gereken
takdirin bir ifadesidir. Ýdeal Tora yaþamýnda
Koenler dünyevi iþlerde çalýþmayýp ibadet ve Tora
öðrenimi/öðretimi ile meþgul olduklarý için
dünyaya ve toplumsal yaþama “fiziksel” bir ürün
katkýlarý yoktur. Ýnsanlarýn doðal eðilimi
Koenler’in manevi rollerini takdir etmeyip her
þeyi fiziksel ve elle tutulur üretici iþ ya da
hizmetle ölçmek, “çalýþmayana neden para
vereyim?” demektir. Ama Tora, Koenler’in söz
konusu armaðanlar üzerinde “tam bir hakka”
sahip olduklarýný vurgulamaktadýr. Üretimin ve
dünyaya katkýnýn tek ölçütü aktif fiziksel üretim
ve çalýþma deðildir. Tora öðrenimi ve uygulamasý
olmadýðý takdirde bunlar ruhsuz birer beden
olmaktan öteye geçemez (krþ. Hirsch).
[Ayakta] Durup hizmet etmek – Burasý, BetAmikdaþ’taki tüm hizmetlerin ayakta yapýlmasý
gerektiðini ve oturarak yapýlan hizmetin geçersiz
olduðunu öðretir (Sifre 167; Talmud – Sota 38a;
Raþi). Ayrýca Koenler, diðer görevleri olan halký
mübarek kýlmayý da ayaktayken yapmalýdýrlar
(Talmud – Sota 38a; Hirsch).
Tüm kabilelerinin içinden – Tam çeviriyle “tüm
kabilelerinden”.
Onu seçmiþtir – “Dolayýsýyla sana, ona bu
hizmeti nedeniyle yiyecek (p. 3-4) ve giysi (p. 4)
[hammaddeleri] vermek yakýþýr – ki görevini
geçim derdi olmadan yerine getirebilsin”
(Sforno).
Tüm zamanlar boyunca – Koenler tüm zamanlar
için seçilmiþlerdir ve Koenlik özellikleri BetAmikdaþ’ýn ayakta olduðu dönemlerle de geçerlidir (Hirsch).
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[Koen’e bu paylarý vermelisin,] Çünkü Tanrýn Aþem, Tanrý Adýna [ayakta] durup
hizmet etmek üzere tüm kabilelerinin içinden onu seçmiþtir. [Bu görevden] Tüm zamanlar boyunca o ve oðullarý [sorumlu olacaktýr].
“[ayrýlan]” eklemesini gerekli gördük. Ancak
Reþit sözcüðünün “en iyi” þeklindeki diðer anlamý
da göz ardý edilmemelidir; zira teruma, ürünlerin
en iyi kýsmýndan ayrýlmalýdýr (Sifre).
Tora bunun için sabit bir oran vermemiþtir.
Öncelikle bu sözcük, ayrýlandan geriye de belirgin bir miktarýn kalmýþ olmasýný gerektirir. Baþ
varsa, sonrasý da vardýr. Bu da, pasukta
bahsedilen paylarýn, ürünlerin tümü deðil bir
kýsmý olmasý gerektiðine iþaret eder. Baþka bir
deyiþle, bir kiþi “topladýðým ürünlerin tümünü
teruma olarak veriyorum” derse, hiçbir þey
dememiþ gibidir (Talmud – Hulin 136b). Ama
geriye bir miktar býrakmasý þartýyla, isterse
ürünün büyük çoðunluðunu teruma olarak verebilir.
Tora teruma için belirli bir oran vermiþ
olmadýðýndan, sadece “baþ kýsým” olarak cüzi miktarda ürünün ayrýlmasý bile teruma yükümlülüðünü yerine getirmek için yeterlidir (Talmud
Yeruþalmi – Terumot 4:2). Hahamlarýmýz ise
cömertlerin kýrkta bir, ortalamalarýn ellide bir,
cimrilerin de altmýþta bir verdiklerini söylerler
(Miþna – Teruma 4:3). Bu oranlarý verirken cimrilerin bile altmýþta birden aþaðýya inmemeleri
gerektiðini bir pasuða dayandýrmýþlardýr.
Tanah’taki bir pasuk ayrýlacak terumanýn “bir
homer buðdaydan, altýda bir efa” olmasý gerektiðini söylemektedir (Yehezkel 45:13). 1 efa = 18 kav
olduðuna göre 1/6 efa = 3 kav. Öte yandan 1
homer [= 1 kor] = 10 efa = 180 kav. Böylece
bahsedilen oran 3/180, yani 1/60’týr (Raþi; krþ.
Talmud Yeruþalmi – Terumot 4:3). Ellide bir ve
kýrkta bir oranlarý da pasuklarda dayanaða sahiptir. Alaha ortalama oran olan 1/50 olarak belirlenmiþtir. Teruma sözcüðü de “Tere Mimea –
Yüzde Ýki” sözcüklerinin sýkýþmýþ hali olarak
görülebilir (Daat Zekenim).
Davarýnýn yününün baþ kýsmýný – Ýbranice
Reþit Gez Tsoneha. Burada da Reþit sözcüðü kullanýlmaktadýr ve burada da “davarýnýn ilk yünü”
þeklindeki çeviri [yanlýþ deðildir ama] yanýltýcý
olabilir, zira bu, bir davardan sadece hayatýnýn ilk
kýrkýlýþýndaki yününün Koenler’e verilmesi gerektiði, ama bundan sonra bu konuda baþka yükümlülük olmadýðý þeklinde yorumlanabilir – ki bu
yanlýþ bir yorumdur. Ayný pasukta hem teru-

madan hem de Reþit Agez adý verilen bu yün
baðýþýndan bahsedilmesi bu konudaki kurala ýþýk
tutar. Teruma payý, ürünlerden her yýl ayrýlmalýdýr.
Ayný þekilde davardan kýrkýlan yün payý da her
yýl ayrýlýp Koenler’e verilmelidir (Raþi; Beer
Yitshak). Benzer þekilde teruma sadece EretsYisrael’deki ürünlerden ayrýlýr; bu nedenle Reþit
Agez de sadece Erets-Yisrael’de baðlacýyýdýr
(Talmud – Hulin 136a).
Her ne kadar “davar” deniyorsa da Reþit Agez
sadece koyun cinsi [erkek ve diþi] hayvanlardan
ayrýlýr; keçilerin kýlý bu mitsvanýn kapsamýnda
deðildir. Bir koyunun yünü de dokumaya elvermeyecek kadar sertse, bu mitsvadan muaftýr.
Tora bu konuda da belirli bir oran vermemiþtir ve
en ufak miktarý vermek bile yükümlülüðün
yerine getirilmesi için yeterlidir. Ancak
Hahamlarýmýz bunun için de 1/60’lýk bir oran
sabitlemiþlerdir (Talmud – Hulin 137b; ayrýca bkz.
s.a.). Bir yýlda elde edilen yünün tümünden, bu
oranda yün ayrýlýp Koenler’e verilmelidir.
Yine de bu baðýþý vermeye yükümlü olmasý için
bir kiþinin en az beþ baþ davar sahibi olmasý
gerekir. Bundan azý için yükümlülük yoktur.
Sözlü Tora ile bilinen bu kuralýn bir dayanaðý
Tanah’taki “hazýrlanmýþ beþ davar” ifadesidir
(Þemuel I 25:18). Talmud bunu “hazýr hale getirilmeyi gerektiren [yani sahibini bir mitsvayla
yükümlü kýlan] beþ davar” þeklinde açýklar
(Talmud – Hulin 137b). Rabi Akiva “beþ” sayýsýna bu pasuktan dayanak bulur: “Davarýnýn”
sözcüðü “iki” sayýsýný ifade eder, zira bu bir topluluk ismidir ve bir topluluk en az “iki” adedi içerir
(Tosefta – Hulin 10:1, Yeriot Þelomo o.a.). Benzer
þekilde “ilk yününü” ifadesi, “iki” sayýsýný ifade
eder, zira bir þeyde “ilk” varsa, sonrasý da vardýr
ve bu, en az “iki” anlamýna gelir (a.k.). Son
olarak “ona ver” ifadesi, verilecek en az “bir”
þeyin olduðunu ima eder. Böylece 2 + 2 + 1 = 5
(Sifre 166; Raþi).
Bahsedilen beþ davarýn her birinden Reþit Agez
ayrýlmalýdýr. Ama bu mitsvanýn kapsamýna girmesi için her hayvanýn yününün de en az 12 sela
aðýrlýkta olmasý gerekir. Bundan az ise bu
mitsvadan muaftýr. Bu yaklaþýk 240gr.a denk gelir.
Günümüzde Erets-Yisrael’de bulunan koyun
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bahsedilen, Leviler’in Bet-Amikdaþ’taki müzisyenlik görevleri olabilir (Talmud – Arahin 11a).
8. Atalarýn satýþýna dâhil olanlar – Tora
bahsedilen nöbet-içi paylaþýmý “atalarýn satýþýna
dâhil olanlar dýþýnda” ifadesiyle vurgulamaktadýr.
Þöyle ki; söz konusu nöbet düzeni, Moþe Rabenu
zamanýnda 8 grup iken, Peygamber Þemuel
zamanýnda 16’ya çýkarýlmýþ ve Kral David
tarafýndan 24 grup olarak sabitlenmiþti. Her ne
kadar bir hafta içinde tek bir grup çalýþýyorsa da,
o haftanýn Koenler’e verilmesi gereken “hâsýlatý”,
aslýnda ulustaki tüm Koenler tarafýndan paylaþýlmalýydý – ki bu, teknik olarak bir sorun oluþturuyordu. Bunun önüne geçmek için nöbet gruplarý arasýnda bir sözleþme yapýlmýþtý. Buna göre
24 grubun her biri, diðer her grupla “benim
çalýþtýðým haftada senin hakkýn olan paylarý bana
vermen karþýlýðýnda ben de senin çalýþtýðýn haftada benim hakkým olan paylarý sana veriyorum”
þeklinde bir “satýþ anlaþmasý” yapmýþtý. Bu anlaþma doðrultusunda, her nöbet grubunun hakký
olan pay, kendi çalýþtýðý haftaya yoðunlaþmýþtýr.
Ýþte, pasuðun bahsettiði “atalarýn satýþýna dâhil
olanlar” bu paylardýr [zira bu anlaþma, bu nöbet
gruplarýnýn atalarý arasýnda yapýlmýþtýr]. Öte yandan bir eþitsizlik olmamasý için, normale göre
daha çok korbanýn getirildiði Þaloþ Regalim’e baðlý
korbanlar bu anlaþmanýn dýþýnda býrakýlmýþtýr ve
o korbanlarýn gerçekleþtirilmesi sýrasýnda BetAmikdaþ’ta görev yapan tüm Koenler, kendi nöbet
haftalarý deðilse bile, buna baðlý kýsýmlardan eþit
pay alýrlar. Ýþte pasuk “eþit paylar yiyeceklerdir”
derken bunu söylemektedir. Nöbet zamaný olmamasýna raðmen, önceki pasukta sözü geçen
hakkýný kullanarak görev yapan Koen, atalarýn
anlaþmasýna dâhil olmayan bayramla ilgili kýsýmlarda ortaktýr, ama anlaþmaya dâhil kýsýmlardan
pay almaz (Sifre 169; Targum Onkelos; Talmud –
Suka 55b-56a; Raþi; Sforno).
Böylece paylaþým, sadece bayram vesilesiyle
yapýlan korbanlarla sýnýrlýdýr (bkz. Eþit paylar yiyeceklerdir k.b.). Diðer korbanlarda ise bahsedilen
Koen’in payý yoktur [ama isterse iþlemlerde rol
alabilir]. Baþka bir deyiþle, her gün düzenli olarak
sabah ve akþam yapýlan Tamid-korbanýnda [ki bu

bir Ola-korbanýdýr], eðer bayram Þabat’a rastlamýþsa Þabat’a özel Musaf-korbanlarýnda ve neder
ya da nedava olarak getirilen Þelamim-korbanlarýnda Koenler’e ait kýsýmlar, sadece o haftaki
nöbet grubuna mensup Koenler tarafýndan paylaþýlýr. [Her hafta Þabat günü yenileriyle deðiþtirilen Lehem Apanim (bkz. Þemot 25:30 ve 25:23
açk.) bu kuralýn dýþýndadýr ve bayram Þabat’a
rastladýðý zaman, o hafta nöbette olmayýp gönüllü görev yapanlar da dâhil olmak üzere, o gün
Bet-Amikdaþ’ta görev alan herkes arasýnda ortak
paylaþtýrýlýr (Talmud – Suka 55b; Hirsch).]
Koenler gibi Leviler de Bet-Amikdaþ’ta bahsedilen
nöbet sistemine paralel bir sistemle yine 24 ana
grup halinde görev alýrlardý. Koen ve Leviler’in
Bet-Amikdaþ’ta bu nöbet sistemine görev yapmalarý, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 210 (Sefer Ahinuh).
Ýbn Ezra “Atalarýn satýþý” ifadesine farklý bir bakýþ
getirir. Her ne kadar Koenler’in kendilerine ait
topraklarý yok idiyse de, [kendileri de Levi
kabilesine mensup olduklarý için] Levi
þehirlerinde atalarýna ait, nesilden nesle aktarýlan
evleri vardý (bkz. Vayikra 25:32-34). Pasuk buna
deðinmektedir: Eðer bir Koen atasýndan kalan bir
evi ya da baþka herhangi bir malý satarak para
elde etmiþse bile, diðerleri ona “Bizimle ortak
olmaya ihtiyacýn yok; iþte elinde para var zaten;
zenginsin” diyemezler. Herkes eþit olarak bölüþür
ve bu tip satýþlardan elde edilen para bunun
dýþýndadýr ve hesaba katýlmaz.
œ Miþmarot ve Maamadot. Önceki açýklamada
belirtildiði üzere Bet-Amikdaþ’ta her hafta farklý
bir Koenler grubu görev yapardý. Bu 24 gruba
“Miþmarot – Nöbetler” adý verilirdi. Koenler gibi
Leviler’in de Miþmarot’u vardý. Öte yandan bu
sadece Koen ve Leviler’le sýnýrlý deðildi. Kurala
göre bir kiþi, getirdiði korban kesilirken onun
baþýnda durmalýdýr. Toplumsal korbanlarda bu,
halkýn tümünün o korbanýn baþýnda durmasý
anlamýna gelir ki bu olanaksýz bir þeydir. Bu
nedenle, týpký Koen ve Leviler’de olduðu gibi,
halkýn geri kalaný için de 24 temsilci nöbet grubu
oluþturulmuþtur. Bu gruplar, halkýn temsil ettikleri
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[65. Özel Ýbadet]
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Bir Levi[-Koen, senin] Yisrael’in tümüne ait þehirlerinden birinden – ki orada ikamet
etmektedir – geldiðinde, canýnýn çektiði þekilde, Tanrý’nýn seçmiþ olduðu yere gelebilir
7
ve orada, Tanrý’nýn Huzuru’nda [o sýralarda] durmakta olan tüm kardeþleri Levi[Koen]ler gibi, Tanrýsý Aþem’in Adýna hizmet edebilir.
8
Atalarýn satýþýna dâhil olanlar dýþýnda, [tüm hizmet edenler] eþit paylar yiyeceklerdir.
6. Bir Levi[-Koen] – Tora sadece “bir Levi”
demektedir. Ancak burada normal bir Levi’den
bahsediliyor olamaz, zira sýradaki pasukta
söylendiði üzere, burada bahsi geçen kiþi BetAmikdaþ’ta “hizmet etmeye” yetkili biridir;
dolayýsýyla aslýnda bir Koen’den bahsedilmektedir. Koenler Levi kabilesine mensup olduklarý için
burada “bir Levi” denmesi anormal deðildir (Sifre
168; Raþi; Raþbam; Ralbag; krþ. Talmud – Yevamot
86b).
Yine de burada açýkça “Koen” demek varken
neden “Levi” dendiðini anlamak gerekir.
Çöldeyken Koenler, sadece Miþkan’ýn çevresindeki görevlerine odaklanmýþlardý. Ülke’ye girdikten
sonra ise Koenler olarak özel görevlerinin ikinci
öðesi de iþlerlik kazanacaktý. Onlar da Ülke’nin
her yanýna daðýlacaklar, Tora’nýn ve Kutsal
Mekân’ýn temsilcileri olarak halka Tora öðreteceklerdi. O kadar ki, Koenler’in merkezi görevi bu
olacak; Kutsal Mekân’daki görevleri nöbetleþe
yapýlacaðý için burada yýlda sadece iki ya da üç
hafta hizmet vereceklerdi. Koenler’in Tora öðretmenleri olarak rolleri, Levi kabilesi mensubu
olmalarýnýn bir yansýmasýdýr. Zira Leviler de
halkýn Tora öðretmenleriydi. Ýþte bu nedenle,
Tora, Koenler’in halkýn arasýna daðýlmýþ durumuna deðindiði zaman onlardan “Levi-Koenler”
olarak bahsetmektedir (bkz. p. 1). Ve bu pasukta
olduðu gibi, bu durumu özellikle ön plana çýkarmak istediðinde ise, Tora Koen için sadece “Levi”
tanýmýný kullanmaktadýr. Çünkü bir Koen BetAmikdaþ’ta deðil de halkýn arasýndaysa, oradaki
temel iþlevi, [belki halký mübarek kýlma görevi
haricinde] Leviler’in Tora öðretmenleri ve örnek
kiþiler olma þeklindeki iþlevinden farksýzdýr
(Hirsch).

ifadesi Erets-Yisrael’i deðil, Yisrael halkýný kastetmektedir. Burada sözü geçen Levi-Koen Yisrael’e
ait þehirlerden birinde yaþamaktadýr.
Geldiðinde – Tam çeviriyle “geleceði zaman”. Bir
görüþe göre “[ibadette rol almak için] gelmek
isterse” (Daat Mikra).
Canýnýn çektiði þekilde – Bu ifade, [sýradaki
pasukta açýklanan kuralla birlikte,] bir Koen’in
kendi gönüllü ya da zorunlu korbanýný “istediði
zaman” þahsen gerçekleþtirme hakký olduðunu
öðretir. Burada vurgu “istediði zaman” sözlerindedir; zira Bet-Amikdaþ’taki ibadet düzeni
belirli bir nöbet sistemine göre düzenlenmiþti. Bu
konudaki geniþ bilgiler Vayikra 7:9 ve 27:21’deki
açýklamalarýmýzda verilmiþti. Özetle, Koenler,
Miþmarot adý verilen 24 nöbet grubuna ayrýlmýþtý
ve her hafta bir nöbet grubu görev yapardý.
Burada bir Koen’in, “kendisine ait” bir korbaný,
“istediði zaman”, yani kendi nöbet haftasý deðilse
bile þahsen gerçekleþtirme yetkisine sahip olduðu
belirtilmektedir (Talmud – Baba Kama 109b; Sifre
168; Raþi).
Buradan öðrenilen benzer bir kural daha vardýr.
Pasuktaki “þehirlerinden birinden” þeklinde
çevrilen ifade “bir þehrinden” olarak da anlaþýlabilir. Talmud (Suka 55b) bu ifadenin özel bir
zamana iþaret ettiðini öðretir: “Tüm Yisrael’in tek
bir þehirde toplandýðý zaman” – ki bu, Yisrael’in
tüm erkeklerinin Yeruþalayim þehrinde toplandýðý
Þaloþ Regalim bayramlarýný kasteder (Yad – Kele
Amikdaþ 4:4). Böylece bu ve sýradaki pasuklar
Þaloþ Regalim vesilesiyle Yeruþalayim’e gelmiþ bir
Koen’in, bayramla ilgili korbanlarýn iþlemlerine
katýlmak istediði takdirde, bunu yapma yetkisine
sahip olduðunu öðretmektedir. Koen bunu [1] o
hafta kendi nöbet haftasý deðilse bile ve [2]
[önceki paragraftaki kuraldan farklý olarak]
kendi þahsi korbaný deðilse bile yapmaya yetkilidir
(Sifre 168; Talmud – Suka 55b; Raþi).

Öte yandan ifadeyi basit anlama göre [Koen
olmayan] “Levi” þeklinde açýklayan görüþler de
vardýr (Talmud – Arahin 11a; Saadya Gaon;
Hizkuni; Aderet Eliyau). Leviler’in BetAmikdaþ’taki görevleri müzisyenlik ve koristliktir
ve Talmud bunun Tora’daki kaynaklarýndan biri
olarak bu pasuðu gösterir.

7. [O sýralarda] Durmakta olan – Yani “nöbetleri o haftaya rastlayan, Bet-Amikdaþ’ta o hafta
görev yapan”. Krþ. The Living Torah.

Yisrael’in tümüne ait þehirlerinden birinden –
Tam çeviriyle “[Senin] Þehirlerinden birinden, tüm
Yisrael’den”. Baþka bir deyiþle “tüm Yisrael’den”

Hizmet edebilir – Koenler’in yaptýðý ibadet
görevlerinden bahsedilmektedir. Bu kýsmýn normal bir Levi’yi ele aldýðý görüþüne göre ise
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türdeki büyücüler ve falcýlarýn Yahudiler’in
arasýnda barýnmamasýný temin etmek, yöneticilerin öncelikli sorumluluklarýndandýr.
Halk içinde olmamasý gerekenlerin listesi iki
pasuða yayýldýðý ve yüklem ilk pasukta olduðu
için bu cümleyi devrik çevirmek durumunda
kaldýk.
Oðlunu veya kýzýný ateþten geçiren – Bkz.
12:31. Bu, Moleh’e yapýlan ibadettir (Sifre 171;
Talmud – Sanedrin 64b; Raþi). Bkz. Vayikra 18:21
açk. ve 20:1-6. Ýbn Ezra bunun putperest bir
uygulama olduðunu belirtir ve kendi zamanýnda
bile ateþe tapan birçok toplumun varlýðýna iþaret
eder. Günümüzde bile iki ateþin arasýndan
geçmek ya da ateþin üzerinden atlamak gibi bazý
uygulamalarýn, açýkça putperest amaçlarla yapýlmasa bile bazý toplumlarýn kültürünün bir parçasý
olarak kaldýðý bilinmektedir.
Falcýlýk yapan – Ýbranice Kosem Kesamim.
Çevirimizin takip ettiði Ýbn Ezra’ya göre bu
“yakýn gelecekte bir þeyin olacaðýný kesin bir dille
söyleyen” anlamýna gelir ve genel olarak falcýlýðý
ya da kâhinliði tanýmlar (ayrýca Ralbag; Sefer
Ahinuh 510). Sýradaki “uðurlu vakitlere veya
alametlere göre kehanette bulunan, büyücülük
yapan” sözleri ise bunun bazý türleridir. Kosem
sözcüðü, Bilam için de kullanýlmýþtýr (bkz. Yeoþua
13:22).
Raþi bunun çubuklar yoluyla yapýlan bir falcýlýk
türü olduðu görüþünü benimser. Falcý elinde
çubuklar tutup parmaklarýyla ölçüm yaparak “gitsem mi gitmesem mi [ya da herhangi bir þeyi yapsam mý yapmasam]?” diye sorar ve sonuca göre
hareket eder ya da talimat verir (Sifre 171; krþ.
Oþea 4:12). Bir görüþe göre bu kiþi bir çubuk alýp
bir yanýný soyar ve yere düþtüðünde hangi yanýn
yukarýda kaldýðýna göre karar verir (Sefer Mitsvot
Gadol, “Yapma” 42; Paaneah Raza). Yine bir
baþka görüþe göre falcý, elindeki çubuk ya da
asayý yere týklata týklata bir meditasyon haline

girer ve kehanette bulunur (Yad – Avodat
Kohavim 11:6).
Bahsedilen fal yöntemi bir tür toprak falý ya da
remil atma (a.y.) veya genel olarak fal amaçlý
kuralar çekme (Yehezkel 21:27, Raþi o.a.; krþ.
Septuaginta) þeklinde de olabilir. Sefer Ahinuh
bunun gibi kullanýlan baþka meditasyon türlerinden de bahseder. Hepsinin ortak yaný belirli
bir nesnenin hareketine, sesine ya da baþka bir
yanýna yoðunlaþarak, yakýn gelecekte meydana
gelecek bazý þeyleri görme üzerine kurulu
olmasýdýr. Tora bu tip þeyleri yasaklamaktadýr.
Mitsvat Lo Taase No. 300 (Sefer Ahinuh).
Uðurlu vakitlere … göre kehanette bulunan –
Ýbranice Meonen. Bkz. Vayikra 19:26 açk.
Alternatif olarak “astrolog” (The Artscroll
Chumash – Stone Edition).
Alametlere göre kehanette bulunan – Ýbranice
Menaheþ. Bkz. Vayikra 19:26 açk.
Büyücülük yapan – Ýbranice Mehaþef. Bkz.
Þemot 22:17 açk. Büyücülük yasaðý Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 301 (Sefer
Ahinuh).
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18:9-10

[66. Falcýlýk ve Peygamberlik]
9

Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye geldiðin zaman o uluslarýn iðrençliklerini yapmayý öðrenme.
10
Sende bulunmamalýdýr oðlunu veya kýzýný ateþten geçiren, falcýlýk yapan, uðurlu
vakitlere veya alametlere göre kehanette bulunan, büyücülük yapan,
kesimi içinden en üst düzeydeki kiþiler arasýndan
seçilenlerle oluþturulurdu ve kendi görev haftalarýnda ibadet için hazýr dururlardý. Peygamberler
döneminde belirlenen bu gruplara “Maamadot –
Hazýr Duruþlar” adý verilir.
Her Maamad’ýn görev haftasýnda, o gruba mensup olup Yeruþalayim’e yakýn yerlerde yaþayanlar
o haftayý Bet-Amikdaþ’ta geçirirlerdi. Uzaktakiler
ise yerel sinagogda toplanýrdý. Maamad’ýn tüm
mensuplarý
hafta
içinde
Pazartesi’den
Perþembe’ye kadar her gün oruç tutarlar, günde
normalde üç dua olmasýna raðmen, onlar beþ kez
dua ederlerdi. Yapýlan iki ek dua, Yom
Kipur’dakilere benzer þekilde Musaf ve Neila
dualarýydý. Maamad üyeleri her gün Tora’yý iki
kez okurlardý. Okuduklarý kýsým Bereþit kitabýndaki Yaratýlýþ’ý anlatan ilk Perek’ti. Bu okuma,
tüm dünyanýn Bet-Amikdaþ’taki kutsal ibadet
sayesinde ayakta durduðunu simgelerdi. Maamadot
sistemi ile halkýn tümü Bet-Amikdaþ’taki ibadete
baðlýlýðýný korurdu (Meam Loez).
Eþit paylar yiyeceklerdir – Tam çeviriyle “pay
gibi pay yiyeceklerdir”. Baþka br deyiþle birinin
payý, diðerinin payý “gibi”, yani ona eþit olacaktýr.
Tora bir Koen’e istediði zaman Bet-Amikdaþ’ta
görev hakký tanýdýðý anda, onu otomatik olarak,
Koenler’in bu görev karþýlýðýnda hak ettikleri paylar üzerinde de ortak etmektedir.
Yukarýda (Atalarýn satýþýna… k.b.) belirtildiði
üzere, bu pasukta Þaloþ Regalim’de Yeruþalayim’e
gelmiþ ve kendi nöbet haftasý olmamasýna raðmen Bet-Amikdaþ’ta görev yapmýþ olan bir
Koen’in bayramla ilgili korbanlardan Koenler’in
payýna düþen kýsýmlarda diðer Koenler’le eþit paya
sahip olacaðý söylenmektedir. Bayram vesilesiyle
yapýlan toplumsal korbanlar, Ola, Minha ve
Hatat-korbanlarýdýr. Minha-korbaný tümüyle
yakýlýr; yani paylaþýlacak bir kýsým yoktur. Olakorbaný tümüyle yakýlýr ve sadece derisi Koenler
tarafýndan paylaþýlýr. Hatat-korbanýnda ise hayvanýn eti Koenler’e aittir ve bunu Bet-Amikdaþ
sýnýrlarý içinde yemelidirler. Ýþte, bahsedilen Koen
de bu korbanlarýn gerçekleþtirilmesine katýldýðý
için, bu kýsýmlarda diðerleriyle eþit pay alýr.

9-14. Falcýlýk ve Büyücülük. Tora yönetim
kadrosuyla ilgili kurallar serisinde birazdan
peygamber konusuna deðinecektir. Ancak buna
giriþ olarak önce doðaüstücü uygulamalar
hakkýnda uyarýda bulunmaktadýr. Diðer uluslar
bu tip yöntemlere baþvursalar bile Yahudiler,
bunlarýn Tanrý’nýn gözünde son derece itici
olduðunu bilmelidirler. Bilmeyip de bilmeleri
gereken bir þey varsa, bunu onlara Tanrý, gönderdiði peygamberler yoluyla bildirecektir (krþ.
Ýbn Ezra).
Fal ve büyü konusuna Tora daha önce de deðinmiþ (Vayikra 19:26 ve 19:31), ayrýca Kenaan
uluslarýnýn iðrenç addedilen uygulamalarýný
yasaklamýþtýr (Vayikra 18:3). Burada ikisini birleþtirerek, bahsedilen iðrenç uygulamalarýn
[orada belirtilen cinsel ahlaksýzlýðýn yanýnda] bu
fal ve büyü iþlemlerini de kapsadýðýný vurgulamaktadýr (Ramban). Burada sayýlan doðaüstücü
uygulamalarýn çoðuna baþka yerlerdeki açýklamalarýmýzda geniþçe deðindiðimiz için, burada
sadece ilk kez bahsi geçenlere yoðunlaþacaðýz.
Diðerleri için ilgili yerlere referans yer alacaktýr.
9. Geldiðin zaman – Ya da “Ýþte; gelmek
üzeresin” (Rabenu Meyuhas). Tora fal ve büyü
yasaðýný neden Ülke’ye giriþle baðdaþtýrmayý
gerekli görmüþtür? Çünkü Erets-Yisrael’e girdikten sonra halkýn yaðmura ihtiyacý olacaktýr ve
bunun olup olmayacaðýný bilmek isteyeceklerdir.
Tora bu amaçla bile olsa fal yöntemlerine baþvurulmamasý konusunda uyarýda bulunmaktadýr
(Aamek Davar; Daat Mikra).
Yapmayý öðrenme – Sadece “öðrenme” denseydi,
öðrenmenin her çeþidinin yasak olduðu
anlaþýlýrdý. Ama Tora “yapmayý öðrenme” demektedir. Yani “yapmak için öðrenme; ama bu
hilelerin nasýl çalýþtýðýný ve ne kadar yoz
olduðunu anlamak ve çocuklarýna neyi yapmamalarý konusunda talimat vermek amacýyla
öðrenebilirsin” (Sifre 170; Raþi). Nitekim
Sanedrin üyelerinin, büyü türleri konusunda da
bilgili olmalarý gerekirdi.
10. Sende bulunmamalýdýr – Burada sayýlan
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13-14

daima samimi duygular içinde olmasýdýr. Bir
insan doðruyu ve gerçeði merak ediyorsa,
zekâsýný kullanmalý ve mantýðýyla hareket ederek
Tanrý’nýn kendisine saðladýðý imkânlar doðrultusunda, geleneksel olarak bilinen bilgilerle
çeliþmeyen doðru çýkarýmlar üretmelidir.
Dünyanýn normal gidiþatý içinde varlýðýný
sürdürmesi, sadece Tanrý’nýn yaratmýþ olduðu
doðanýn çerçevesi içinde mümkündür (Rabenu
Behaye). Ama ümidini doðaüstü güçlere
baðlayan kiþinin kalbinde Tanrý’ya karþý
samimiyet olduðunu söylemek mümkün deðildir.
Onkelos’un çevirisinde belirttiði gibi, “Tanrý
korkunda bütün ol”. Tanrý’dan baðýmsýz güçlerin
olabileceðini düþünen kiþinin imaný “bütün”
deðildir (Ramban). Geleceðe ya da mantýkla
ulaþýlamayacak konulara dair bilgiye çok ihtiyaç
varsa, Tanrý bunu [sýradaki pasuklarda belirtileceði üzere] gerçek peygamberleri veya Urim
VeTumim yoluyla bildirecektir (Ýbn Ezra; Sforno)
ve eðer bildirmiyorsa, buna ihtiyaç da yok
demektir. Bu nedenle söz konusu falcý, astrolog,
medyum, büyücü vs.lere danýþýlmamalý, onlardan
bir þey duyulduðu takdirde ciddiye alýnmamalý,
her þeyi Tanrý’nýn yönettiði ve bir þey olacaksa
sadece O istediði için olacaðý, Tanrý’nýn istediði
takdirde tüm yaratýlýþ sistemini de alaþaðý edebileceði hiçbir zaman akýldan çýkarýlmamalýdýr
(Ramban).
Bunun en bariz örneði Avraam’dýr. Tanrý ona da
burada kullanýlan ayný sözcüðü kullanarak
“Tamim olmasýný” emretmiþtir (Bereþit 17:1).
Avraam yýldýzlara bakarak Sara ile kendisinin
çocuklarý olmayacaðý sonucuna varmýþtý. Ama
Tanrý ona astrolojinin, Tanrý’nýn Ýsteði karþýsýnda
hiçbir hükmü olmadýðýný bildirmiþ, kendisinden
sadece Tanrý’nýn Sözü’ne güvenmesini istemiþtir.
Sonuçta da Avraam ve Sara’nýn oðullarý Yitshak
doðmuþtur.
14. Sürmek – Ya da “[topraklarýný] miras almak”
(Daat Mikra).

Dinlerler – Ya da “itaat ederler” (a.k.).
Ama sen – “Tanrý’nýn payýsýn” (Rabenu Behaye;
bkz. 32:9).
Sana böylelerini vermedi – “Falcýlarýn veya
astrologlarýn sözleri seni baðlamaz; zira ‘En
Mazal BeYisrael – Burçlarýn Yisrael Üzerinde
Etkisi Yoktur’ (Talmud – Þabat 156a)” (Sforno).
Ya da “Sana böylelerini vermedi. Aksine, Kutsal
Varlýðý’ný peygamberlerin üzerine ve Urim
VeTumim’e yerleþtirdi” (Targum Yonatan; Raþi).
Tora’nýn “sana böylelerini vermedi” demesi, “ama
bunlara ihtiyaç duymaman için baþka araçlar
verdi” anlamýný ima eder. Kader niteliðinde
kararlar vermek gerektiðinde Yisrael, peygamberlere ve Urim VeTumim’in rehberliðine baþvurabilecektir (Beer Basade).
Yine de tüm bunlarý belirli bir perspektifte deðerlendirmek gerekir. Zira bu söylenenler, sanki
Tanrý peygamberleri, doðaüstü konularda bir
sorumuz varsa büyücü ve falcýlarýn yerine sorabileceðimiz birileri olsun diye göndermiþ gibi bir
hava yaratabilir. Ama bu anlayýþ þekli yanýnda
bazý sorularý getirir. Her þeyden önce, þu açýktýr
ki, falcýlara, büyücülere ve benzerlerine baþvurma yasaðý peygamberlerin olmadýðý dönemlerde
de ayný þekilde geçerlidir. Dolayýsýyla peygamberlerin ve Urim VeTumim’in, sýrf doðaüstücü uygulamalarýn bir alternatifi olduðunu söylemek
mümkün deðildir. Bunun yanýnda, evet, peygamberler ve özellikle Urim VeTumim, mevcut olduklarý dönemlerde halkýn yöneticilerinin nasýl
hareket etmek gerektiði konusunda danýþtýklarý
mercilerdir. Ancak bu sadece o yöneticiler için
geçerlidir. Alelade bir kiþi Urim VeTumim’e gidip
soru soramaz (bkz. Bamidbar 27:20 açk.).
Dahasý, Rabi Samson Raphael Hirsch’in vurguladýðý üzere Tora bu pasuklarda peygamberden
bahsederken “gidip ona soru sorabilirsiniz” deðil,
“onu dinlemelisiniz” demektedir. Baþka bir deyiþle
peygamberin görevi insanlarýn sorularýný Tanrý’ya
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11

sihirli sözler kullanan, Ov ve Yideoni yöntemleriyle medyumluk yapan veya ölülere
danýþan [kimseler].
12
Çünkü bunlarý yapan herkes Tanrý için iðrençtir ve Tanrýn Aþem onlarý bu iðrençlikler yüzünden sürmektedir [senin] önünden.
13
[Bu yüzden,] Tanrýn Aþem’e karþý samimi olmalýsýn.
14
Çünkü sürmek üzere olduðun bu uluslar uðurlu vakitlere göre kehanette bulunanlarý ve falcýlarý dinlerler, ama sen – Tanrýn sana böylelerini vermedi.
11. Sihirli sözler kullanan – Ýbranice Hover
Haver. Tam çeviriyle “birleþim birleþtiren”. Yani
sihirli sözcükleri belirli bir biçimde bir araya
getiren. Baþka bir deyiþle genel olarak sihir sözleri
yasaktýr (Yad – Avodat Kohavim 11:10;
Septuaginta) Ama bu terim özelde, sihirli sözcükler fýsýldayarak cinleri (Ýbn Ezra), yýlanlarý, akrepleri ya da baþka hayvanlarý birbirlerine karþý
kýþkýrtmak ya da zarar vermelerini engellemek
amacýyla bir araya toplamayý da belirtir (Sifre
172; Targum Yonatan; Raþi; Rabenu Behaye;
Radak, Þeraþim; Sefer Mitsvot Gadol, “Yapma” 64;
krþ. Talmud – Sanedrin 65b). Dolayýsýyla “birleþtirmek” ile bu da kastediliyor olabilir. Bu ayrýca yýlan sokmasý gibi durumlarý tedavi etmekte ve
simyacýlýkta kullanýlan türdeki sihirli sözleri de
kapsar (Saadya Gaon; Yad – Avodat Kohavim
11:10). Sihir amaçlý sözler kullanma yasaðý
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 302 (Sefer Ahinuh).
Ov ve Yideoni – Bkz. Vayikra 19:31 açk. Tora
daha önce bu iki yönteme baþvurarak medyumluk yapmayý yasaklamýþtý (a.y.). Burada ise söz
konusu yöntemleri kullanan medyumlara danýþmak yasaklanmaktadýr. Her ikisi için ayrý bir
yasak söz konusudur. Mitsvat Lo Taase No. 303 ve
Mitsvat Lo Taase No. 304 (Sefer Ahinuh).
Yöntemleri kullananlarýn cezasý Sekila ile
idamdýr. Onlara danýþanlar ise aktif bir eylemde
bulunmadýklarý için, buradaki yasaðý çiðnemelerine raðmen Tora’ya göre bir cezalarý yoktur. Öte
yandan Hahamlarýmýz bunu caydýrmak için,
danýþanlarýn da “Makat Mardut – Ýsyan Kýrbacý”
ile cezalandýrýlmasýna hükmetmiþlerdir. Bu, BetDin’in, Hahamlar’ýn sözlerini hiçe sayanlara
verme yetkisine sahip olduðu bir kýrbaç cezasýdýr.
Ölülere danýþan – Ýbranice Doreþ El Ametim.
Bu medyumlar, kendilerini aç býrakýp gece vakti
mezarlýða giderler ve üzerlerine tuma ruhunun
yerleþmesini ve rüyalarýnda ölünün ruhunu
görmeyi umarlardý. Bazýlarýna göre bunlar,
ölünün ruhunu kaldýrýp kendi erkeklik organlarýnýn üzerine yerleþtirerek onunla konuþurlar ya
da bir kafatasýna sorular sorarlardý (Sifre 172;
Talmud – Sanedrin 65b; Raþi). Ýbn Ezra bunlarýn
mezarlýktan bir ölünün kemiðini aldýklarýný ve

kendi “delilikleri” ve düþünceleri sonucunda
rüyalarýnda ya da uyanýkken bazý görüntüler
gördüklerini “sandýklarýný” kaydeder. Rabi
Samson Raphael Hirsch, temasýn doðrudan ruhla
yapýlmadýðýný, aracý olarak kullanýlan bir insan ya
da nesneye sorular sorulduðunu ve cevabýn da
yine o aracýdan alýndýðýný belirtir. Ölülerle temas
yasaðý Tora’nýn 613 mitsvasýndan biridir. Mitsvat
Lo Taase No. 305 (Sefer Ahinuh).
12. Bunlarý yapan herkes – Yani “bunlardan
herhangi birini yapan herhangi bir kiþi” (Sifre
173; Talmud – Makot 24a; Raþi).
Tanrý için iðrençtir – Yani “Tanrý’nýn Gözü’nde
iðrençtir”. Bahsedilen doðaüstücü uygulamalarýn
hepsi putperestlik kaynaklýdýr. Bunlar ahlaki
sapma içeren uygulamalardýr ve ahlaki yozlaþmaya da yol açarlar. Onlarla uðraþan insan,
kaderinin, eylemlerinin, kararlarýnýn, ümitlerinin
ve endiþelerinin, gizli güçlerin özgürlükten yoksun karanlýðýnýn egemenliði altýnda olduðunu
düþünür ve kendisini, insanýn isteklerine ve
eylemlerine hiçbir ahlaki deðer vermeyen bu
güçlere teslim eder. Bunu yaptýðý anda kendisi de
elinden ahlaki adalet terazisinin kefelerini býrakmýþ olur. Artýk isteklerini ve eylemlerini,
endiþelerini ve ümitlerini ahlaki gerektirmelere
göre deðerlendirmez ve böylece her türlü ahlak
duygusunun tabut kapaðýný örtmüþ olur. Kenaan
uluslarýnýn her türlü ahlaki yozluðunun
temelinde, bu falcýlýk ve büyücülük uygulamalarý
vardýr; Tanrý’nýn onlarla hesabýný ebediyen
kapatmasýnýn temel sebebi de budur (Hirsch).
13. Tanrýn Aþem’e karþý samimi olmalýsýn –
Ýbranice Tamim. Ya da “tam, eksiksiz, saf, arý,
katýþýksýz, hesapsýz, kusursuz vs.”. “Tanrý’nýn
yanýnda samimi bir þekilde yürü. Ýçin dýþýn bir
olsun (Rabenu Behaye). Tüm ümidini sadece
Tanrý’ya baðla, mantýk ve doða sýnýrlarýnýn
ötesindeki konularý ya da geleceði araþtýrma
peþinde olma, baþýna gelen her þeyi içtenlik ve
sadakatle kabullen. Bu þekilde davranýrsan
Tanrý’nýn Halký ve Payý olursun (Sifre 173; Raþi).
Bir sorun varsa O’na dök kalbini ve ölülere
baþvurma (Raþbam).”
Her þeyin temeli insanýn kalbinin Tanrý’ya karþý

sofetim_vayikra.qxd 18.06.2012 14:56 Page 46

400 Þofetim

15
16

17-18

beni dinlediðiniz gibi – dinlemeniz gereken”
(Ramban; Meam Loez).
Her durumda, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e peygamber olarak göndereceði kiþiler halkýn içinden,
kardeþlerden kiþiler olacaklardýr. Halk onlarýn
yaþam tarzlarýný ve orijinlerini gayet iyi bilecektir.
Peygamberler gökten inmiþ ya da dað baþýnda
yaþayan kiþiler deðildir. Onlar da halkýn içinde
doðmuþ, onlarla büyümüþ, onlarla ayný þartlarda
yaþayarak ayný havayý solumuþtur. Dolayýsýyla
halka yaptýklarý konuþmalarda insanüstü güçlere
sahip olan birinin kabalýðýyla deðil, “kardeþlerine” konuþan bir kiþinin þefkatiyle konuþacaktýr
(Hirsch). Ayrýca bir kiþi peygamberlik iddiasýnda
bulunduðunda, halk da onun en baþtan itibaren
bu iddiada bulunabilecek temiz bir sicile sahip
olduðunu bilecektir.
Belirleyecek – Tam çeviriyle “kaldýracak” veya
“yükseltecek”. Moþe tekil olarak “bir peygamber
belirleyecek” demektedir. Bu, sanki Moþe’den
sonra sadece bir peygamber olacakmýþ gibi bir
hava yaratmaktadýr. Ancak geniþ bir bakýþ,
anlamýn farklý olduðunu gösterir. Tora bu kýsýmda, peygamberleri dinleme emrini, falcý ve
büyücüleri dinlememe ile karþýlaþtýrmaktadýr.
Dolayýsýyla mantýken, falcý ve büyücüleri dinleme
yasaðý devam ettiði sürece, peygamberleri dinleme emri de devam edecektir – yani gelecekteki
tüm nesiller için. Kimse ebediyen yaþamayacaðýna göre, Moþe “bir peygamber” demiþ olsa bile,
“benim gibi, her nesildeki tüm peygamberleri”
anlamýný kastettiði açýktýr (Raþi; Mizrahi; Sifte
Hahamim; krþ. Ýbn Ezra).
Alternatif olarak Moþe kendisinden sonraki nesli
kastediyor olabilir ve böylece “bir peygamber”
ifadesi, Moþe’nin yerini alacak olan Yeoþua’ya
iþaret etmektedir. Pasuk “onu dinlemelisiniz”
demektedir ve gerçekten Tora’da, Yeoþua hakkýnda “Bene-Yisrael onu dinlediler” ifadesi geçmektedir (bkz. 34:9) (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye).

Onu dinleyin – “Eðer size bir kerelik özel bir
emir verirse, bu emir bildiðiniz kanunlara aykýrý
olsa bile onu uygulayýn” (Talmud – Yevamot 90b;
Sforno). Gerçek bir peygamberin talimatlarýna
itaat etmek Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 211 (Sefer Ahinuh).
16. [Büyük] Toplanma gününde – Bkz. 9:10 ve
10:4.
Aþem’in Sesi’ni bir daha duymayayým – Halk
þöyle demiþti: “Bu büyük ateþ bizi [yakýp] tüketecek
[diye korkuyoruz]. Tanrýmýz Aþem’in Sesi’ni daha da
dinlemeye devam edersek [bu kez] öleceðiz! Çünkü
tüm faniler [içinde] kim, bizim gibi, Yaþayan
Tanrý’nýn Sesi’ni ateþin içinden konuþurken duyup da
hayatta kalmýþ?” (5:22-23). Ancak elbette halkýn
peygamberlere hak kazanmasýný saðlayan,
Tanrý’nýn Sesi’ni duymak istememesi deðildir.
Tora þimdiki pasukta sadece halkýn asýl teklifinden önce yaptýðý giriþi vermekle yetinmiþtir.
Peygamberlere hak kazanmasý ise, ondan sonra
söylediði þu sözlerle olmuþtur: “[Bu yüzden lütfen]
Sen yaklaþ ve Tanrýmýz Aþem’in tüm söyleyeceklerini
dinle. [Sonra] Tanrýmýz Aþem’in sana konuþacaklarýnýn hepsini bize sen konuþursun, [biz de] dinler ve
yaparýz” (5:24). Tanrý da “Söyledikleri uygundur”
diyerek bunu onaylamýþtýr. Moþe bu sözlere dayanarak, Tanrý’nýn, kendisinden sonra da halkýn
içinden peygamberler göndereceðini söylemekte,
halka da “benim gibi – beni nasýl dinlediyseniz – o
peygamberlere de öyle itaat etmelisiniz” demektedir (Ramban).
17. Söyledikleri uygundur – Bkz. 5:25.
18. Sözlerim’i onun aðzýna yerleþtireceðim –
Moþe öldükten sonra Tanrý, onun peygamberlik
görevini miras alacak “onun gibi” baþkalarýný
seçecektir. Onlar da Moþe gibi “kardeþleri arasýndan” olacaktýr ve onlar da halka emredecekleri
sözleri Tanrý’dan öðreneceklerdir (Hirsch).
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18:15-18

15

Tanrýn Aþem, benim gibi, arandan, kardeþlerinden bir peygamber belirleyecek senin
için. Onu dinleyin.
16
[Bu peygamber, Büyük] Toplanma gününde, Horev’de Tanrýn Aþem’den arz ettiðine
tamamen uygun þekilde [belirlenecektir. Zira o gün] “Tanrým Aþem’in Sesi’ni bir daha duymayayým ve bu büyük ateþi artýk görmeyeyim ki ölmeyeyim” demiþtin.
17
Tanrý da bana “Söyledikleri uygundur” demiþti,
18
“Onlar için kardeþleri arasýndan senin gibi bir peygamber belirleyeceðim, Sözlerim’i
onun aðzýna yerleþtireceðim ve [bu peygamber,] kendisine emrettiðim her þeyi onlara
konuþacak.
götürmek deðil, Tanrý’nýn isteklerini halka
bildirmektir. Öyleyse pasuktaki “Tanrý sana
böylelerini vermedi – baþka araçlar verdi” ifadesi
farklý bir þekilde deðerlendirilmelidir:
“Tanrý sana Bizzat yakýnlýk gösterdi, senin kaderini yönetmek ve eylemlerine rehber olmak üzere
seninle arasýnda özel bir bað kurdu. Bireysel ve
toplumsal yaþantýný düzene sokman için sana
Yazýlý ve Sözlü Torasý’ný verdi ve bu þekilde yaþam
görevini baþarýyla yerine getirmen için gereken
her þeyi sana bahþetmiþ oldu. Tanrý’nýn Torasý
senin elinde ve onu, canlý ulusal geleneðinin
ýþýðýnda anlamalýsýn. Bu Tora’yý öðrenmek, öðretmek ve uygulamak senin yaþamýnýn tüm
amacýdýr. Ve bu görevi tanýyýp yerine getirmek
için doðaüstü, insanüstü bir anlayýþa gerek yok.
Zira Tora, açýk algýya sahip, sonuçlar türetebilen
ve bilgece deðerlendirme yapabilen saðlýklý ve
berrak mantýða verilmiþtir. Sebepleri mantýðýn
üstünde olan emirleri bile, uygulamada sadece ve
sadece geleneksel bilgilerden kaynaklanan mantýksal türetimlere dayalýdýr. Tüm bunlarýn ýþýðýnda artýk doðaüstünden ya da Gökler’den sana
geleceðin neler getireceðine dair yapýlacak
olaðandýþý açýklama ve müdahalelere ihtiyacýn
yok. Sadece falcý ve kâhinlere deðil, onlara
karþýlýk Tanrý’nýn sana gönderdiði temiz ve saf
peygamberlere bile bu konuda ihtiyacýn yok. Ne
zaman nasýl davranman gerektiðini merak ediyorsan bunun cevabýný Tora’da ve Tora uzmanlarýnda aramalýsýn; doðaüstünden gelecek haberlerde deðil. Peygamberler insanýn isteklerini yerine getirmek için deðil, Tanrý’nýn emirlerini insanlara bildirmek için gönderilmiþlerdir” (Hirsch).
Yine de Rambam bu konuda farklý fikirdedir.
Bunu desteklemek için, peygamberler zamanýnda
halktan kiþilerin de peygamberlere bilmedikleri
konular hakkýnda soru sormalarýnýn yaygýn bir
uygulama olduðunu kaydeder. Örneðin Þaul,
[henüz kral deðilken] kaybolan eþeklerini bulmak
için Peygamber Þemuel’e baþvurmuþtur (Þemuel
I 9:3-10). Dolayýsýyla Rambam’a göre bu pasuðun
anlamý, gerçekten de peygamberlerin, diðer

önemli görevleri arasýnda, falcýlara duyulabilecek
ihtiyacý da karþýlayacaklarý þeklindedir (Rambam,
Miþna Açýklamalarýna Giriþ). Ama elbette bu,
peygamberlerin olmadýðý dönemde falcýlara
danýþýlabileceði anlamýna gelmemektedir; zira
Tora’nýn bu konudaki yasaðý kesin ve nettir.
15. Benim gibi, arandan, kardeþlerinden –
“Arandan – ve Diaspora’da deðil; kardeþlerinden –
ve baþka uluslardan deðil” (Sifre). Tanrý, BeneYisrael’e bir mesaj vermek istiyorsa, bunu sadece
Erets-Yisrael’deki Yahudi bir peygamber yoluyla
yapacaktýr. Erets-Yisrael dýþýnda peygamberlik
yoktur. [Genel olarak peygamberlik ya EretsYisrael’in içinde ya da Erets-Yisrael’e ait bir
konudadýr.]
Aslýnda cümle yapýsýna göre çeviri “Arandan,
kardeþlerinden benim gibi bir peygamber çýkaracak”
þeklinde olmalýdýr. Ancak “benim gibi bir peygamber” ifadesi, sonraki peygamberlerin de Moþe’yle
eþit düzeyde olacaklarýný ima eder – ki bu doðru
deðildir; ne de olsa Tora, Moþe gibi bir peygamberin bir daha gelmeyeceðini söylemektedir
(34:10). Dolayýsýyla Moþe “benim gibi” derken
peygamberlik düzeyini deðil, halkýn “arasýndan,
kardeþlerinden biri” olduðunu vurgulamýþtýr. Diðer
peygamberler Moþe’yle bu yönden ayný olacaklardýr. Çevirimiz bu yöndedir (Raþi; Mizrahi; Sifte
Hahamim).
Alternatif olarak pasuk asýl çeviri doðrultusunda
da deðerlendirilebilir ve bu durumda Moþe
“benim gibi” derken, ya önceki kýsma atýfta bulunmaktadýr – “Tanrý size, falcý ya da kâhin deðil,
týpký benim gibi gerçek peygamberler verecek”
(Ýbn Ezra) – ya da “kardeþ” sözcüðünün,
Avraam’ýn soyundan gelen Yiþmael ve Esav’ý da
içerdiði yanýlgýsýna düþülmemesi için “benim gibi,
özellikle Yaakov’un soyuna mensup” anlamýný
kastetmektedir (Rabenu Behaye). “Benim gibi”
sözleri baþka anlama da gelebilir: “Benim izimden
giden; mitsvalarda [olaðanüstü durum dýþýnda
geçici bir uygulama haricinde] ekleme veya
eksiltme yapmayan” (a.k.). Veya “benim gibi –
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21

Haham Büyük Sanedrin tarafýndan yargýlandýðýna
göre (bkz. 17:12-13 açk.), sahte peygamber de
Büyük Sanedrin tarafýndan yargýlanýr (Talmud –
Sanedrin 16a).
Pasuk, sözünü ettiði idamý hak edecek üç kiþiyi
ele almýþtýr: [1] Tanrý’dan duymuþ olmadýðý
uydurma sözleri peygamberlik bildirisiymiþ gibi
yayan kiþi. Pasukta söylendiði gibi “emretmediðim
bir þeyde” [2] Kendisine deðil de baþka bir
peygambere söylenmiþ bir bildiriyi açýklayan kiþi.
Pasukta söylendiði gibi “kendisine emretmediðim
bir þeyde”. [3] Bir put adýna konuþan sahte
peygamber. Pasukta söylendiði gibi “baþkalarýnýn
ilahlarý adýna konuþan” (Talmud – Sanedrin 89a;
Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
21. Ýçinden – Tam çeviriyle “kalbinde”.
Nasýl ayýrt edeceðiz? – Tam çeviriyle “nasýl bileceðiz?”. “Önceki pasukta sahte bir peygamberin
öleceði söylendi. Ama idam cezasýný hak ettiðini
bilmek için, onun, Tanrý’nýn konuþmuþ olmadýðý
bir söz söylediðinden emin olmamýz lazým. Bunun
ayrýmýný nasýl yapacaðýz?” (Ramban).
Bir peygamberin doðruluðunun nasýl ve hangi
kýstaslara göre belirlendiði konusunu daha önce
geniþ bir þekilde ele almýþtýk. Tora 13:3’te bir
peygamberin Tora’nýn herhangi bir emrinin uygulamasýnda en ufak bir kalýcý deðiþiklik yapýlmasýný
ve, söylemeye gerek yok ki, Tora’nýn tümünü ve
Tanrý’yý terk etmeyi teklif ettiði takdirde açýkça
sahte ve yalancý bir peygamber olarak deðerlendirilmesi gerektiðini belirtmiþti. Burada ise
peygamber olmaya her yönden uygun olup
Tora’da hiçbir deðiþiklik teklif etmeyen bir
kiþinin, peygamberlik iddiasýný kanýtlamak için,
yakýn gelecekle ilgili bir olayý önceden bildirmesi
gerektiði söylenmektedir. Toplu bilgiler için bkz.
13:3 açk.

Diyeceksindir – Raþi ve Ramban, bunun gelecekle ilgili bir kehanet olduðunu kaydederler.
Tora çeþitli yerlerde yaptýðý gibi burada da bir
kehanet notu düþmüþtür. Bir peygamberin doðru
söyleyip söylemediðini ayýrt etme ihtiyacý mutlaka doðacaktýr. Tanah’ta bunun olduðu
kaydedilmektedir. Yeuda kralý Yehonya [ki
Yeoyahin olarak da anýlýr], I. Bet-Amikdaþ’ýn
yýkýlýþýndan on bir yýl önce Babil Ýmparatoru
Nevuhadnetsar tarafýndan Babil’e sürülmüþtü
(bkz. Melahim II 24:8-17). Bu sürgün sýrasýnda
Nevuhadnetsar Bet-Amikdaþ’a ait bazý özel
eþyalarý da yanýnda götürmüþtü. Bet-Amikdaþ’ýn
yýkýlýþýna yakýn zamanda, o zamana kadar gerçek
bir peygamber olan Hananya ben Azur doðru
yoldan saparak Tanrý’nýn söylemediði yalan sözler
söylemeye baþladý. Tanrý’nýn Babil’in kuvvetini
kýrmak üzere olduðu ve Yehonya zamanýnda
götürülen kutsal eþyalarýn yakýnda geri döneceði
kehanetinde bulundu (Yirmeyau 28:1-4, 27:16).
Ayný dönemdeki Peygamber Yirmeyau ise, tam
aksine, Bet-Amikdaþ’ta kalan diðer eþyalarýn da
yakýnda Babil’e gideceðini söyledi (Yirmeyau
27:21). Ýþte burada gerçekliði kanýtlanmýþ iki
peygamberin birbiriyle çeliþen sözleri söz
konusuydu ve halk için hangisinin doðru
olduðunu belirleyecek bir kýstasa ihtiyaç vardý.
[Sonuçta Yirmeyau’nun dediði olmuþ, Hananya
ise o yýl içinde ölmüþtür (Yirmeyau 28:17).] (Sifre
178; Raþi).
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18:19-21

19

Ve [peygamberin] Benim Adýma konuþtuðu Sözlerim’i dinlemeyen kiþi [olursa,
bunun hesabýný o kiþiden] Bizzat soracaðým.
20
Ama kendisine emretmediðim bir þeyde Benim Adýma söz söyleme küstahlýðýnda
bulunan veya baþkalarýnýn ilahlarý adýna konuþan bir peygamber [olursa], o peygamber
ölecektir.”
21
Ýçinden “Aþem’in konuþmuþ olmadýðý sözü nasýl ayýrt edeceðiz?” diyeceksindir.
[Cevap þöyledir:]
19. [O kiþiden] – Tam çeviriyle “ondan”.

Söz söyleme – Tam çeviriyle “söz konuþma”.

Bizzat soracaðým – Tam çeviriyle “Ben soracaðým”. Bu, pasukta sözü geçen günahýn Tanrý
tarafýndan cezalandýrýlacaðýný belirtir. Bu ceza
“Mita Bide Þamayim – Tanrý’nýn Eli’yle Ölüm”
þeklindedir. Burada bu cezayý hak eden üç farklý
türde kiþi ima edilmektedir: [1] Pasuktan doðrudan anlaþýldýðý þekilde, peygamberin sözlerini
dikkate almayarak ona karþý gelen. [2] Sözlü
Tora’ya göre, eðer bir peygamber Tanrý’dan bir
bilgi almýþ ve bunu halka aktarmasý emredilmiþse,
o bunu yapmadýðý takdirde yine Tanrý katýnda
yükümlü hale gelir. Buna dayanak, pasuktaki
“Aþer Lo Yiþma – Dinlemeyen” ifadesidir. Bu
ifade, farklý bir bakýþla “Aþer Lo Yaþmia – [Aldýðý
mesajý halka] Duyurmayan” þeklinde de okunabilir. [3] Eðer pasuk sadece “Sözlerim’i dinlemeyen” deseydi de bu yeterli olurdu ve “Benim
Adýma konuþtuðu” ifadesine gerek yoktu. Ancak
bu fazla görünen sözler peygamberin kendisine
yöneliktir: “Benim Adýma konuþtuðu sözü
[kendisi] dinlemezse”. Buna göre eðer bir
peygamber Tanrý’dan aldýðý mesajýn emrini
þahsen hiçe sayarsa da bu pasuðun ima ettiði
Tanrýsal ölüm cezasýný hak eder (Sifre 177; Talmud
– Sanedrin 89a; Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).

Baþkalarýnýn ilahlarý adýna konuþan – Böyle
biri, temsilcisi olarak konuþtuðunu iddia ettiði
sahte ilahlar adýna herhangi bir uygulamayý
Tora’ya uygun bir þekilde söylerse, örneðin yasak
olan bir davranýþýn yasak olduðunu söyler, yapýlmasý gereken bir þeyin de yapýlmasýný teþvik ederse – örneðin sahte ilah adýna konuþarak “Þabat
günü ateþ yakmanýz yasak” veya “oðlunuzu sekiz
günlükken sünnet etmelisiniz” derse – bile idamý
hak eder (Sifre 177; Talmud – Sanedrin 89a; Raþi).

20. Kendisine emretmediðim – Tora eðer sadece
bir peygamberin kafasýndan uydurarak Tanrý’nýn
Sözü’ymüþ gibi konuþtuðu sözleri kastediyor
olsaydý, sadece “emretmediðim” sözcüðü yeterli
olurdu. Fazladan kullanýlan “kendisine” sözcüðü
bu pasuðun baþka bir duruma da iþaret ettiðini
gösterir. “Kendisine emretmediðim” – ama baþka bir
peygambere emrettiðim. Baþka bir deyiþle
Tanrý’nýn bir peygambere söylediði sözü, bunu bir
þekilde duyan baþka bir kiþi, kendisi peygamber
olsa bile baþkasýna aktaramaz ve yaparsa, idamý
gerektiren bir günah iþlemiþ olur (Sifre 177;
Talmud – Sanedrin 89a; Raþi; Sefer Zikaron; Gur
Arye).
Yalancý ve sahte peygamberlik, Tora’nýn yasaklarýndan biridir. Mitsvat Lo Taase No. 306 (Sefer
Ahinuh).

Öte yandan, idamý hak etmesi için bunu
yaparken sahte ilahýn gerçek tanrý olduðunu
iddia etmiþ olmasý gerekir. Örneðin “Peor, ki o
[haþa] gerçek tanrýdýr, size Þabat kurallarýna
harfiyen riayet etmenizi emrediyor” derse, idamý
hak eder. Ama bu örneðe göre eðer Peor’un
gerçek tanrý olduðunu söylemeksizin sadece
“Peor size Þabat kurallarýna harfiyen riayet etmenizi emrediyor” derse bu sözler idamý gerektirmez
(Ramban).
Putlar ve baþka sözde ilahlar adýna peygamberlik
etme yasaðý, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Lo Taase No. 307 (Sefer Ahinuh).
O peygamber ölecektir – Önceki pasukta belirtilen Tanrý’nýn Eli’yle verilen ölüm cezasýndan
farklý olarak, burada insanlardan oluþan bir
mahkeme tarafýndan verilen idamdan bahsedilmektedir. Tora’nýn yöntem açýklamadýðý idamlar,
Henek yöntemiyle gerçekleþtirilir. Burada da
böyle bir durum vardýr ve yalancý peygamber
Henek yöntemiyle idam edilir (Sifre 178; Talmud
– Sanedrin 89a; Raþi). Ayrýca normalde idam
davalarýna 23 kiþilik Küçük Sanedrinler bakmasýna karþýn, bir yalancý peygamber ancak 71 kiþilik
Büyük Sanedrin tarafýndan yargýlanabilir. Bu
kural asi Haham konusundan öðrenilmektedir.
“Davar – Söz / Konu” sözcüðü hem orada (17:89) hem de burada (bu pasuk) geçmekte, bu þekilde iki konu arasýnda köprü kurmaktadýr
[Gezera Þava yöntemi; bkz. Sözlük]. Ve asi
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Gözle görülür miktardaki mucize yoðunluðu
sadece peygamberler Eliyau ve Eliþa’nýn yaþamlarýnda gözlenmektedir. Ama bunlarýn da büyük
çoðunluðu toplumun geneli için deðil bireyler
için yapýlmýþtý. Dolayýsýyla þunu söylemek yanlýþ
olmayacaktýr: Bu iki peygamber sadece Yisrael
Krallýðý çerçevesinde faaliyet göstermiþlerdi ve ne
yazýk ki bu krallýk, baþlarýndaki kötü krallarýn
yönlendirmesi altýnda putperestliðe, büyücülere,
falcýlara ve benzerlerine, boðazýna kadar batmýþtý.
Bu yüzden Eliyau ve Eliþa’nýn, halkýn ruhunu
tekrar canlandýrma, Tanrý’nýn Mevcudiyeti’ni
ona hatýrlatma ve Tanrý’nýn nezaretinin bireysel
yaþamýn en basit ayrýntýsýný bile deðerlendirdiðini
vurgulama ihtiyacý vardý. Böylece onlarýn yaptýklarý mucizeler istisnai ve yine o dönemdeki görevlerinin gereksinimlerinden biri olduðu için
yapýlmýþtýr. Buna mukabil, putperestlik günahýndan en azýndan uzun bir süre için nispeten daha
az etkilenmiþ olan Yeuda krallýðý sýnýrlarý içinde
peygamberlerin bu tipte mucizeler yaptýklarýný
görmüyoruz.
Peygamberlerin temel görevi halka öncelikle
kendi kendisini, ayrýca Tanrý’nýn hem kendisine
hem de diðer halklara yönelik tutumunu anlamasýnda yardýmcý olmaktýr. Halký doðruyu yapmaya teþvik etmek ve kötülükten uzak durmasý
konusunda uyarýda bulunmak için, peygamberler,
meydana gelen olaylarýn açýklamalarýný ve gelecekte onlarý bekleyenlerin anlamýný açýklarlar. Bu
þekilde her zaman ve her durumda halkýn kalbine
Tanrý’ya sadakat ve inanç zerkederler. Ýþte
Yisrael’in peygamberlerinin asýl görevi budur.
Yisrael’in tarih boyunca Tanrý’yý gözleyen açýk bir
gözle
ilerleyebilmeleri,
peygamberler
sayesindedir. Yeþayau’dan Malahi’ye kadar, kalpleri Tanrý’nýn ruhuyla çarpan ve söyledikleriyle
arkalarýndan gelen tüm nesillere ýþýk tutan
peygamberlerin gerçekleþtirmiþ olduklarý pek
fazla mucize olduðu söylenemez. Ve olan mucizeler de, sýrf mucize olarak yapýlmýþ olmak için
deðil, sadece peygamberin yüksek ulusal görevine
hizmet ettiði için yapýlmýþtýr. Ayný þey, Kral David
döneminde yaþamýþ ve tüm peygamberlik görevleri sadece o nesil için olduðundan peygamberlikleri kitaplara yansýtýlmamýþ olan Natan ve Gad
gibi peygamberler için de geçerlidir (Hirsch).

19.
œ Sýðýnma Þehirleri. Peraþadaki konularýn
sýralamasýný Sforno þöyle açýklar: Tora yargýçlar,
kral, Koenler ve peygamberler konularýný tamamladýktan sonra, yargýçlarýn yükümlülüklerine
eðilmektedir. Bunlar sýradaki konu olan sýðýnma
þehirlerinin ayrýlmasý (p. 1-13), sýnýr ihlallerine
meydan verilmemesi (p. 14), þahitlerin sorguya
tabi tutulmalarý ve kabul edilmeleridir (p. 15-21).
Tora bundan sonra öncelikle krallarý ilgilendiren
savaþ kanunlarýna geçecektir (Perek 20).
Ardýndan da Koenler ve yargýçlarý eþit olarak
yükümlü kýlan bir kanunla peraþa sona erecektir
(21:1-9).
Bir görüþe göre Tora putperestlikle doðrudan
baðlantýlý olan falcýlýk ve büyücülüðü yasakladýktan sonra, þimdi Ülke’de masum kan dökülmesi
konusuna eðilmektedir. Böylece Ülke’nin putperestlik ve cinayet gibi konularla kirletilmemesi
konusunda arka arkaya uyarýlar söz konusudur
(Ýbn Ezra). Bir baþka görüþe göre, Tora,
Yahudiler’in burçlarýn etkisi altýnda olmadýklarýný belirttikten sonra adam öldürme konusuna
geçerek, bir katilin, yaptýðýný haklý çýkarmak için
kendisini bunu yapmaya, kendilerine direnmenin
mümkün olmadýðý manevi kuvvetlerin ittiðini
iddia edemeyeceðini vurgulamaktadýr (Alþeh).
Meam Loez sahte peygamberin ardýndan kasýtsýz
adam öldürme konusunun verilmesinde eðitsel
bir mesaj görür. Sahte peygamber en ufak bir
sempati olmadan idamý hak eder. Kazara katil
durumuna düþmüþ biri ise sürgüne gider, ama
caný kurtulur. Bu, Tora’nýn, baþkalarýný günaha
sevk eden kiþileri, kazara adam öldürmüþ
birinden bile daha aðýr bir davranýþta bulunmuþ
olarak deðerlendirdiðine iþaret eder. Ýnsan
öldüren kiþi, onun fiziksel dünyadaki yaþamýný
almýþtýr. Baþkalarýný günaha sevk eden kiþi ise,
onlarýn ruhlarýna zarar vermiþ olur.
Tora sýðýnma þehirleri konusuna daha önce de
deðinmiþtir. Burada bu konudaki yeni detaylara
yer vermektedir. Örneðin ilk pasukta “yerleþeceðin
zaman” denmesi, sýðýnma þehirlerini ayýrma
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Peygamber, Aþem’in Adýna konuþtuðunda bu söz gerçekleþmezse veya [yerine]
gelmezse, [iþte] o, Aþem’in konuþmuþ olmadýðý sözdür. O peygamber küstahça konuþmuþtur; korkma ondan.
22. Söz gerçekleþmez veya [yerine] gelmezse –
Burada iki farklý ifade vardýr. “Sözün gerçekleþmesi”, önceden bildirilen ve doðanýn normal
gidiþatýnda bir deðiþiklik, yani mucize içeren bir
olayýn oluþumunu, “[yerine] gelmesi” ise yine
önceden bildirilen ve tarihin doðal gidiþatý içindeki bir olayýn, söylendiði þekilde meydana geliþini tanýmlar (Hirsch).
Peygamberin yakýn gelecekle ilgili bildirdiði
“olumlu” bir þey tüm ayrýntýlarýyla ve belirttiði
zamanda gerçekleþtiði takdirde, söyledikleri
doðru kabul edilir. Ama en ufak ayrýntý yerine
gelmezse veya yerine gelir ama bu onun söylediði
zamanda olmazsa, o kiþi Tanrý Adýna yalan sözler
konuþmuþtur ve idamý hak eder. Ama söylediði
olumsuz bir þeyse, yerine gelmemesi bir kanýt
deðildir, zira teþuva ve iyi eylemler Tanrý katýnda
çýkan olumsuz kararlarý iptal edebilir.
Ancak bu, sadece gelecekte bir þeyin olup olmayacaðý konusundaki kehanetler için doðrudur.
Öte yandan bir peygamber halka belirli bir þeyi
yapmalarýný ya da yapmamalarýný söylerse, bunun
öncelikli ölçütü, verdiði talimatýn Tora’nýn emirleriyle uyum içinde olup olmadýðýdýr. Tora,
mitsvalara aykýrý olan kalýcý bir talimat veren bir
kiþiyi dinlememeyi daha önce emretmiþtir (bkz.
13:4). Buna karþýlýk, eðer söz konusu peygamber
tertemiz bir sicile sahipse ve Tora’nýn bir emrinde
sadece mevcut olaðanüstü bir durum nedeniyle
bir kerelik bir sapmayý öngörüyorsa, o zaman onu
dinlemek gerekir. Bunun bir örneði Bet-Amikdaþ
dýþýnda baþka yerde [yani bamalarda] korban yapmanýn yasak olduðu bir dönemde, put adýna
peygamberlik eden kiþilerin sahtekârlýðýný ortaya
çýkarmak için Karmel daðýnda bir sunak kurup
korban yapan peygamber Eliyau’dur (Melahim I
18:20-40). Yine, Yeoþua, Yeriho þehrini ele
geçirmek üzere, Þabat günü olmasýna raðmen
halka Yarden nehrini geçirmiþ, bu amaçla
Koenler’e taþýdýklarý Aron Aberit’le birlikte nehrin
içinde durmayý emretmiþ, halký þehir surlarýnýn
da çevresinde dolaþtýrmýþtýr. Bunlar normalde
Þabat günü yapýlmasý yasak olan þeylerdir. Ama
olaðanüstü bir durum nedeniyle geçici bir sapma
olduðundan, kanýtlanmýþ bir peygamber olan
Yeoþua’yý halk dinlemiþtir.
Tora böyle istisnai durumlarda peygamberin
sözünü dinlemek gerektiðini “onu dinlemelisiniz”

(p. 15) ifadesiyle vurgulamaktadýr. Bu ifade aslýnda gerekli deðildir; zira gerçek bir peygambere
itaat etme yükümlülüðü p. 19’da güçlü ifadelerle
zaten vurgulanmaktadýr. Dolayýsýyla “onu dinlemelisiniz” sözleri özel bir vurgu amacýyla
yazýlmýþtýr: “Size [olaðanüstü bir durum
nedeniyle sadece bir kereye mahsus olmak üzere]
Tora’ya aykýrý bir þeyi emrediyorsa bile onu dinlemelisiniz” (Talmud – Yevamot 90b; Raþi;
Ramban).
Korkma ondan – “Onu suçlayacak ifadeleri
kendine saklama ve onun yüzünden cezalandýrýlmaktan korkma” (Sifre 178; Raþi). Ýbranice Lo
Tagur (bkz. 1:17 açk.). Tam çeviriyle “yýlma
ondan”. Ya da “þu ana kadar saygýdeðer ve takdir
edilir bir yaþam sürmüþse bile, onu yalancýlýkla
suçlamaktan ve hak ettiði þekilde cezalandýrmaktan korkma” (Hirsch). Ya da “Onun bilgelik ve
zekâsýndan korkma; sana olaðanüstü bir iþaret
verse bile ondan çekinme” (Ramban). Benzer
þekilde “Onun peygamberliðinden kaynaklanan
özel kuvveti seni yýldýrmasýn”. Ýnsanlar bu
peygamberin sahte sözler söylediðini artýk biliyor
olmalarýna karþýn, onun yine de doðaüstü güçlere
sahip olmasýna bakýp onu cezalandýrmaktan
çekinebilirler. Tora buna yer olmadýðýný söylemektedir: “O peygamber küstahça konuþmuþtur;
yýlma ondan” (Beer Yitshak).
Sahte bir peygamberi idam etmekten çekinmemek, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Lo Taase No. 308 (Sefer Ahinuh).
Bu ifadeler, peygamberlik iddiasý ciddiye alýnacak
kiþinin yüksek bir þahsiyet olmasý gerektiðini ima
etmektedir. Tora “ondan çekinme” diyerek, bu
kiþide gerçekten çekinilecek bir þeyler olduðunun
altýný çizmektedir. Peygamberlik iddiasý, ancak
yaþantýsý ve kiþiliðiyle saygýyý ve takdiri hak etmiþ,
bu konularda halk içinde tanýnmýþ bir kiþiden
geldiði zaman kaydadeðerdir.
œ Sonuç. Peygamberlik konusunun sonunda, bu
yüksek sýnýfýn iþlevini toplu bir þekilde ortaya
koymakta fayda vardýr. Her ne kadar bir peygamber en baþta geçerliliðini geleceði doðru bir þekilde bildirerek ortaya koymak durumundaysa
da, peygamberlerin asýl görevleri mucizeler yapmak ve kehanetlerde bulunmak deðildir.
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dörde bölüm söz konusudur. Ama pasuk “üç
kýsma böl” derken, her þehrin çevresini o þehirle
eþlemeyi kastetmiþtir. Dolayýsýyla üç þehir
olduðuna göre, o þehirlerle eþleþen üç bölge
vardýr (þekilde: i, ii ve iii) ve her kabile, böyle
durumlarda bu þehirlerin hangisine gidileceðini
bilecektir.
Her [tür] katilin – Birini kasýtlý öldürmüþ olsun
ya da olmasýn. Çünkü mahkemeye çýkarýlmadan
önce kasýtlý bir katil de sýðýnma þehrine gidebilir.
Alternatif olarak, “tüm katillerin”. Bir Koen Gadol
bile bu kurala tâbidir (Talmud – Sanedrin 18b).
Amacýna hizmet edecektir – Tam çeviriyle “…
kaçmasý için olacaktýr”.
4. Oraya kaçýp hayatta kalacak – Buradan
itibaren kasýtsýz adam öldürenlere odaklanýlmaktadýr. Zira kasýtlý adam öldüren kiþi mahkeme
öncesinde sýðýnma þehrine gelme hakkýna sahip
olmasýna raðmen, mahkeme sonrasýnda idam
edileceði için “hayatta kalacak” olan katil türünden deðildir.
Katilden kasýt þudur – Ya da “katil konusu
þudur”. Bu, sýradaki kanunlara bir giriþ sözüdür
(Daat Mikra). Tam çeviriyle “katilin sözü þudur”.
Krþ. 15:2 açk. Burada kullanýlan “söz” kelimesi
bir kurala iþaret eder. Bir katil sýðýnma þehrine
geldiðinde eðer oradakiler onu [örneðin yüksek
statüde bir kiþi olduðu için] onurlandýrmak istiyorsa, katil açýk bir þekilde adam öldürdüðünü
söylemelidir [Ama onlar “olsun yine de onurlandýrmak istiyoruz” derlerse, katil bunu kabul
edebilir] (Talmud – Makot 12b).

Önceden – Tam çeviriyle “dünden, geçen günden”.
Bu, belirtilen nefretin de belirli bir süre devam
etmiþ olmasý gerektiðini öðretir. Bugün, dün ve
geçen gün, toplamda üç günü belirtir. Böylece bir
kiþi, kavga ettiði veya anlaþmazlýða düþtüðü bir
kiþiyle üç gün boyunca konuþmadýðý takdirde,
eðer üçüncü günde o belirli kiþinin ölümüne
sebep olmuþsa, kasýtsýz görünse bile bu öldürme
hareketinin kasýtlý olma ihtimali daha ciddi bir
þekilde deðerlendirilir (krþ. Talmud – Sanedrin
27b).
Niyet olmaksýzýn – Ya da “niyetlenmeden”. Bir
kiþi, bir hayvaný öldürmeye niyetlenmiþken yanlýþlýkla bir insaný öldürürse buradaki kanunun
kapsamý dýþýndadýr. Zira burada bir öldürme
niyeti vardýr; dolayýsýyla bu “kasýtlýya yakýn kasýtsýz” sýnýfýndadýr ve sürgün bu aðýrlýkta bir günahý
telafi etmez (Talmud – Makot 7b).
Öldüren – Tam çeviriyle “vuran”. Ama bu,
ölüme yol açan bir darbedir. Krþ. Þemot 12:12.
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19:1-4

[67. Sýðýnma Þehirleri]

1

Tanrýn Aþem, Tanrýn Aþem’in, ülkelerini sana vermekte olduðu uluslarý kesip atacaðý
ve [sen] onlarý sürüp þehirlerinde ve evlerinde yerleþeceðin zaman,
2
Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için vermekte olduðu Ülken’in içinde
kendine üç þehir ayýr.
3
Kendine [bu þehirlere giden] yolu hazýrla ve Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vereceði Ülken’in arazisini üç kýsma böl. [Bu kýsýmlarýn her birine denk gelen þehir] Her [tür]
katilin oraya kaçmasý amacýna hizmet edecektir.
4
Oraya kaçýp hayatta kalacak olan katilden kasýt þudur: Önceden ona karþý bir nefret
duymamasýna raðmen akranýný niyet olmaksýzýn öldüren [kiþidir bu.
yükümlülüðünün, Erets-Yisrael ele geçirilip
kabileler arasýnda paylaþtýrýlmasý tamamlandýktan sonra yürürlüðe gireceðini öðretir. Yeoþua da
böyle yapmýþtýr (bkz. Yeoþua 20:7). Bunun yanýnda bu þehirlere giden yollarýn hazýr ve düzgün
tutulmasý konusu vurgulanmakta, “kasýtsýz”
adam öldürmenin tanýmý yapýlmaktadýr.
1. Kesip atacaðý – Kenaan uluslarý, ahlaki yozlaþmalarý nedeniyle yok oluþa mahkûm edilmiþlerdir
(Hirsch).
Þehirlerinde ve evlerinde – Tora putperestlere
özgü tapýnmayý yasaklarken, konuya “Tanrýn
Aþem, oraya gelip [topraklarýný] miras alacaðýnýz
uluslarý [senin] önünden kesip attýðýnda, onlarý[n
topraklarýný] miras edinecek ve ülkelerinde yerleþeceksiniz” (12:29) sözleriyle girmiþtir. Burada ise
“þehirlerinde ve evlerinde” yerleþmekten
bahsedilmektedir. Tora bu deðiþikliði neden yapmýþtýr?
Önceki konu putperest uygulamalara kapýlmama
konusunda uyarý içerdiði ve bu tehlike Ülke’ye
girer girmez kuvvetleneceði için “ülkelerinde”
sözcüðü kullanýlmýþtýr. Ancak þimdiki konu,
sýðýnma amaçlý þehirlerin ayrýlmasýdýr ve bu,
ancak herkes Ülke’de normal yaþantýyý sürecek
þekilde “þehirlerde ve evlerde” yerleþtikten sonra
mümkün olacaktýr (Daat Mikra).
Yerleþeceðin – Tam çeviriyle “oturacaðýn”.
2. Ülken’in içinde – Ama sýnýrda deðil (Sifre).
Üç þehir ayýr – Mitsvat Ase No. 212 (Sefer
Ahinuh). Bkz. Bamidbar 35:14, Þemot 21:13 ve
Yeoþua 20:2.
3. [Bu þehirlere giden] Yolu hazýrla – Bu yollar
her zaman açýk, düzenli tutulurdu. Engebesi

olmamasý için düzeltilirdi. Eðer nehirden geçmesi gerekiyorsa köprü inþa edilirdi. 32 ama (yaklaþýk 16m.) geniþliðindeki bu yollara (Talmud –
Baba Batra 100b) giden tüm kavþaklarda “sýðýnma þehri” ibaresi bulunan tabelalar yer alýrdý
(Talmud – Makot 10b; Raþi). Pasukta söylendiði
gibi: “Ýyi ve dürüsttür Aþem, bu yüzden hata edenlere yollarýnda rehberlik eder” (Teilim 25:8). Her yýl
Adar ayýnýn ortasýnda yollarýn durumu kontrol
edilir, gereken tamirat yapýlýrdý. Tüm bunlar,
kaçaðýn en ufak bir vakit kaybýna uðramadan
sýðýnma þehrine kaçabilmesine olanak saðlamak
içindi; zira bir vakit kaybý nedeniyle intikamcý
onu öldürmeyi baþardýðý takdirde, bu ölümden
Sanedrin de sorumlu olurdu. Pasukta söylendiði
gibi: “[Bu kanuna itaat et ki] … Üzerinde kan
[sorumluluðu] olmasýn” (p. 10) (Talmud – Moed
Katan 5a; Meam Loez).
Arazisini – Tam çeviriyle “sýnýrlarýný”. Ancak bu
sözcük bazen sýnýr hattýný, bazen de burada
olduðu gibi bu hattýn çevirdiði tüm mýntýkayý
belirtir.
Üç kýsma böl – “Ülke’yi, ayýracaðýn þehirlerin
doðrudan baðlý olacaðý üç ana bölgeye böl.
Böylece her bölge bir sýðýnma þehrine baðlý olsun”
(Ýbn Ezra; Piruþ Al Ýbn Ezra). Erets-Yisrael’de
ayrýlan üç þehir Hevron (þekilde: C), Þehem
(þekilde: B) ve Kedeþ’ti (þekilde: A) (Yeoþua
20:7). Bu þehirler güney-kuzey doðrultusunda
aþaðý yukarý ayný hat üzerindedir; ayrýca birbirlerine ve sýnýrlara uzaklýklarý yaklaþýk olarak eþittir.
Baþka bir deyiþle güney sýnýrýndan Hevron’a olan
mesafe, Hevron’dan Þehem’e olan mesafe,
Þehem’den Kedeþ’e olan mesafe ve Kedeþ’ten
kuzey sýnýrýna olan mesafe – hepsi birbirine
neredeyse eþittir (Talmud – Makot 9b; Raþi).
Böylece bu üç merkezi nokta, Ülke’yi, yaklaþýk
olarak eþit büyüklüðe sahip dört parçaya böler
(þekilde: 1, 2, 3 ve 4). Dolayýsýyla coðrafik olarak
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tehlikeli bölgede mevcut olduðuna iþaret eder.
Ama buradaki örneðe göre gidersek, eðer baltayý
sallayan kiþi bu hareketi yaptýðý sýrada adam
orada deðilse ve adam kaza noktasýna demir saptan kurtulduktan sonra gelmiþse ve demir ona
tam o sýrada çarparak onun ölümüne yol açmýþsa,
baltayý tutan adam sürgünden muaftýr (Talmud –
Makot 8a).
Bu þehirlerden birine – Kazara adam öldürmüþ
bir kiþi bir sýðýnma þehrinden diðerine gönderilmez (Sifre).
6. [Yollarý iyi hazýrla ki] – Bu pasuk bir sebep
vermektedir ve ilk bakýþta bu, hemen önceki
pasukta söylenen “bu þehirlerden birine kaçacak ve
hayatta kalacaktýr” ifadesinin sebebi gibi görünmektedir. Ancak öyle olsaydý bu pasuktaki “yol
uzun diye” sözleri uyumsuz olurdu, zira yolun
uzun olmasý þart deðildir; ne de olsa bir katil yol
kýsa olduðu zaman da sýðýnma þehrine kaçacaktýr.
Dolayýsýyla bu pasukta verilen sebep, p. 3’teki
emre yöneliktir. Tora yollarýn iyi hazýrlanmasýný
ve doðru bir þekilde iþaretlenmesini emretmiþtir,
çünkü bu yapýlmazsa katil yolunu bulamayacak,
böylece yol bir anlamda uzayacak ve bu, intikamcýnýn onu yakalama olasýlýðýný arttýracaktýr. Ayný
sebeple Tora, çok sayýda sýðýnma þehri bulunmasýný da öngörmüþtür ve bu doðrultuda, altý
sýðýnma þehrinin yaný sýra (bkz. Bamidbar 35:1314) Ülke’deki kýrk iki Levi þehri de, biraz farklý
kanunlara sahip olmakla birlikte, birer sýðýnma
þehri olarak görev yapacaktý (bkz. Bamidbar 35:6,
35:11 açk.; Talmud – Makot 10a; Raþi; Gur Arye).
Kalbi öfkeyle dolan – Tam çeviriyle “çünkü kalbi
kýzgýn [=çok sýcak] olacaktýr”.

Ýntikamcý – Bkz. Bamidbar 35:12 açk.
Onun hakký ölüm deðildir – Çevirimiz anlamýn
“kazara katil olan adamýn hakký ölüm deðildir” þeklinde olduðu görüþündedir. Diðer yandan, bir
kanuna göre, eðer intikamcý, kazara katil olan
adamý yolda yakalayýp öldürürse, idamý hak
etmez. Talmud’daki bir görüþ bu kanun doðrultusunda buradaki ifadenin intikamcýyý kastettiðini belirtir (Talmud – Makot 10b).
8. Sýnýrlarýný geniþleteceði … zaman – Tora,
normalde “ve eðer” anlamýna gelen Veim
sözcüðünü kullanmasýna raðmen burada anlam
bu þekilde olamaz; zira pasuk, Tanrý’nýn etmiþ
olduðu bir “yeminden” bahsetmektedir. Tanrý’nýn
yeminini bozmasý söz konusu olmadýðýna göre
burada þarta baðlý deðil, gelecekte olacaðý kesin
bir durumdan bahsedilmektedir (Rabenu
Behaye). Bahsedilen gelecek, pasuðun devamýnda belirtildiði gibi “Ülke’nin tümünü vereceði
zaman”dýr. Tanrý, Avraam’a etmiþ olduðu
yeminde toplamda on ulusa ait topraklarý onun
soyuna vereceðini söylemiþtir. Bu aþamada halk
sadece yedi ulusun topraklarýný almaktadýr.
Kalan üç ulus, Keni, Kenizi ve Kadmoni’nin
topraklarý ise ancak Maþiah Dönemi’nde
Yahudiler’e ait olacaktýr (Raþi; Ramban).

sofetim_vayikra.qxd 18.06.2012 14:56 Page 55

Þofetim 409

19:5-8

5

Böylece, örneðin bir kiþi] akranýyla birlikte odun kesmek üzere ormana gelir, elini
aðacý kesmek için baltayla savurur, ama demir, saptan [bir anda] kurtulup akranýný bulur
ve [akraný] ölürse, o [kiþi] bu þehirlerden birine kaçacak ve hayatta kalacaktýr.
6
[Yollarý iyi hazýrla ki, böyle bir durumda] Kalbi öfkeyle dolan intikamcý, [bu kazara]
katilin ardýndan takip ettiðinde yol uzun diye onu yakalayýp canýný almasýn. [Ne de olsa]
Onun hakký ölüm deðildir, zira önceden, [ölene] karþý bir nefret duymuþ deðildi.
7
Sana, [iþte] bu yüzden, “Kendine üç þehir ayýr” diye emrediyorum.
8
Tanrýn Aþem, Atalarýn’a yemin etmiþ olduðu þekilde sýnýrlarýný geniþleteceði ve
Atalarýn’a konuþmuþ olduðu þekilde Ülke’nin tümünü sana vereceði zaman
5. Akranýyla birlikte – Burada “akranlýk” vurgulanmaktadýr. Baþka bir deyiþle olay öncesinde
öldüren ve öldürülen arasýnda hiçbir gerginlik
yoktur (Daat Mikra; Meam Loez).
Odun kesmek üzere – Bu bir ayrýntýyý öðretir.
Odun kesmek, bir insanýn isterse yapacaðý, istemezse yapmama serbestîsine sahip olduðu bir
eylemdir. Dolayýsýyla burada tanýmlanan türdeki
ölümcül bir kaza, ölüme sebebiyet veren kiþinin
sürgüne gitmesini, ancak bunun gibi “insanýn
seçimine baðlý” bir iþ yapýlýrken gerçekleþtiði
takdirde gerektirir. Ama eðer yapýlan iþ bir mitsva ise, yani yapanýn Tora’ya göre yükümlü olduðu
bir eylemse, o yapýlýrken meydana gelen ölümcül
bir kaza sürgünü gerektirmez. Bu doðrultuda,
örneðin Bet-Din tarafýndan kýrbaç cezasýna çarptýrýlmýþ bir kiþi, normal kýrbaçlanmasý sýrasýnda,
önceden bilirkiþi tarafýndan belirlenmiþ kýrbaç
miktarý dâhilinde dayanamayýp ölmüþse, kýrbacý
atan görevli sürgünden muaftýr, zira bunu Bet-Din’in
görevlisi olarak yapmýþtýr (Talmud – Makot 8a).
Ormana – Bu sözcük de buradaki kanun hakkýnda bir þartý vurgulamaktadýr. Orman herkesin giriþine açýk bir yerdir. Pasukta bahsedilen türdeki
bir kaza, ölüme sebebiyet veren kiþinin sürgüne
gitmesini, ancak böyle bir yerde meydana geldiði
takdirde gerektirir. Ama eðer kazayla ölen kiþi,
girmeye izni olmadýðý bir yere girerse ve bu
mülkün sahibi onu kazayla öldürürse, sürgünü
hak etmez (a.y.). Zira mülk sahibinin, ölen
adamýn orada olduðunu farz etmesi için bir
neden yoktur ve bu “önlenemez bir duruma
yakýn” sýnýfýnda olduðu için sürgünün saðladýðý
düzeyde günah telafisi gerekli deðildir (Hirsch).
Saptan – Tam çeviriyle “aðaçtan”. Hahamlarýmýz
arasýnda buradaki ifadelerin tam anlamý
konusunda görüþ ayrýlýðý vardýr. Birine göre balta
savrulurken keskin demir kýsým savrulma hýzý
nedeniyle “ahþap” saptan kurtulup bir baþkasýnýn

ölümüne yol açmýþtýr. Çevirimiz bu görüþ doðrultusundadýr. Diðer görüþe göre balta, kesilmek
istenen aðaca saplandýðý anda bir parçanýn fýrlamasýna yol açmýþ ve bu parça bir insanýn
ölümüne yol açmýþtýr (Sifre 183; Talmud – Makot
7b; Raþi). Rambam ikinci görüþü þöyle açýklar:
Baltanýn “demiri”, hýzla savrulup aðaca vurduktan sonra, aðaçtan gelen tepki kuvvetinin bir
sonucu olarak yerinden çýkýp uçarak ölüme sebebiyet vermiþtir (Yad – Rotseah 6:15). Baþka bir
deyiþle Rambam’a göre, aðaca vurulan darbe sonrasýnda fýrlayan þey aðacýn bir parçasý deðil, baltanýn demiridir.
Alaha ilk görüþe göre kabul edilmiþtir, zira ikinci
açýklamaya göre, hangi þekilde açýklanýrsa açýklansýn, ölüm doðrudan hareketi yapan kiþinin
kuvvetinden deðil, onun kuvvetinden zincirleme
bir þekilde kaynaklanan ikinci bir kuvvetten
dolayý gerçekleþmiþtir (a.y.). Baþka bir deyiþle
ölüme sebebiyet veren nesneye bunu yapacak
kuvveti veren, bir insanýn direkt kuvveti deðildir;
dolayýsýyla o insan, hareketinden kaynaklanan
zincirleme tepkimelerin hepsinden sorumlu tutulamaz ve böyle bir durumda baltayý tutan adam
sürgünü hak etmez (krþ. Hirsch).
Kurtulup – Ýbranice Venaþal. Yukarýdaki görüþ
ayrýlýðý bu sözcüðün anlamý hakkýndaki görüþ
ayrýlýðýna baðlýdýr. Naþal kökü bir þeyin, sýkýca
baðlý ve sabit olduðu yerle olan baðlantýsýnýn
kesilmesi anlamýný taþýr (bkz. 7:2 açk.). Ama
görüþ ayrýlýðý bu fiilin geçiþli mi yoksa geçiþsiz mi
olduðu konusundadýr. Tora’da her ikisini
destekleyen kullanýmlar vardýr. Eðer fiil
geçiþliyse, baltanýn demiri bir þeyi [yani aðaçtan
bir parçayý] sabit yerinden ayýrmýþtýr (yukarýdaki
ikinci görüþ). Eðer geçiþsizse, baltanýn kendisi
sabit yerinden ayrýlmýþtýr (yukarýdaki ilk görüþ).
Akranýný bulur – Ölüme yol açan nesnenin talihsiz adamý “bulmasý”, o kiþinin hareket sýrasýnda
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öldürmek için tuzak kuracak kadar ileri gitmeye
sevketmiþtir. Hahamlarýmýz buradan bir prensibi
öðrenirler: Nispeten hafif bir mitsvayý ihlal eden
kiþi, sonunda aðýr mitsvalarý da ihlal edecektir.
Bu örnekte katil nispeten hafif olan “Kalbinde
kardeþinden nefret etme” (Vayikra 19:17)
mitsvasýný ihlal ettiði için, sonunda cinayet
iþlemiþtir (Sifre 187; Raþi; Midraþ Tanaim; Mesiah
Ýlemim).
Ona tuzak kurup ona karþý kalkarak – Bkz.
Bereþit 4:8. Tora, p. 4’te ihmalkârlýk sonucu
ölüme sebebiyet vermenin sadece öldürenle ölen
arasýnda bir düþmanlýk olmadýðý durumlarda
“kasýtsýz adam öldürme” sýnýfýna girdiðini belirtmiþti. Ama eðer olay öncesinde belirgin bir nefret
varsa yapýlan hareketin basit bir ihmalkârlýk
olmadýðý savý güçlenir ve sürgün katilin günahýný
telafiye yetmez; dolayýsýyla oraya gitmez de.
Öte yandan adam öldürmüþ birinin ölene karþý
düþmanlýk beslediði çok açýksa bile, bu tek baþýna onu idama mahkûm ettirmek için yeterli
deðildir. Bu nefret herkes tarafýndan biliniyor ve
ölüme yol açan darbe tamamen direkt olmuþ ise
bile, çevresel deliller idam cezasý için dayanak
oluþturma konusunda yeterli deðildir. Bunun
yanýnda bu harekette öldürmeye yönelik açýk bir
niyet [“tuzak kurup”] ve uygulama [“ona karþý
kalkarak”] olduðu kanýtlanmalýdýr – ki bu, ancak
geçerli þahitlerin olay sýrasýnda katili günah ve
cezasý hakkýnda uyardýðý, katilin de, þahitlerin
duyabileceði þekilde “olsun yine de yapacaðým”
dedikten sonra cinayeti iþlediði takdirde kesinlik
kazanabilir. Bunun yanýnda ölüme yol açan darbenin de öldürebilecek nitelikte ve ölümcül bir

noktaya vurulmuþ olduðu da kanýtlanmýþ
olmalýdýr (bkz. Bamidbar 35:16-18).
Ölümcül bir darbe indirirse – Ýbn Ezra. Tam
çeviriyle “can vurursa”. Baþka bir deyiþle “canýnýn
çýkmasýna neden olacak bir yerine vurursa”
(a.k.). Yukarýda “canýný almasýn” (p. 6) þeklinde
çevirdiðimiz ifade de ayný þekilde.
Kaçacaktýr – Mantýken bunu yapacaktýr, çünkü
canýný kurtarabilmek için tek olasýlýk budur. Ne
de olsa mahkeme öncesinde, kasýtlý ya da kasýtsýz
her katil sýðýnma þehrine kabul edilir. Ya da bu
doðrultuda “kaçabilir”. Veya “… kaçarsa [bile],
þehrinin ileri gelenleri [görevliler] göndererek onu
oradan alýp…” (Daat Mikra).
12. Aldýracaklar – Tam çeviriyle “alacaklar”.
[Mahkeme onu suçlu bulduktan sonra] – Yad –
Rotseah 5:7. Kimse mahkemede yargýlanýp suçu
sabit görülmeden idam edilmez (bkz. Bamidbar
35:12). Dolayýsýyla ister kasýtlý, ister kasýtsýz,
adam öldürmüþ her kiþinin sýðýnma þehrine sýðýnmaya hakký vardýr. Mahkeme sonrasýnda kasýt
tespit edilir ve katil idam cezasýna çarptýrýlýrsa,
infaz edilir (Talmud – Makot 10b) ve sýðýnma
þehri bu kiþilere koruma saðlamaz.
Teslim edeceklerdir – Olasýlýkla kelepçeli halde
(Rabi Þemuel David Luzzato).
[Ýntikamcýnýn eliyle] Ölecektir – Ýnfazý gerçekleþtirme görevi öncelikle intikamcýya aittir (Sifre,
Bamidbar, Mase 35:19; bkz. Bamidbar 35:19). Bir
katil Ereg yöntemiyle idam edilir (bkz. 21:9 açk.).
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– [ki bunu,] sana bugün emretmekte olduðum bu emrin tümünü, tüm günler boyunca Tanrýn Aþem’i sevmek ve [O’nun] Yollarý’nda yürümek üzere yerine getirmek için
gözettiðin zaman [yapacaktýr – iþte o zaman,] kendine, bu üçünün üzerine üç þehir daha
ekleyeceksin.
10
[Bu kanuna itaat et] Ki, Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte olduðu Ülken’in
içinde masum kan dökülmesin. [Aksi takdirde] Üzerinde kan [sorumluluðu] olacaktýr.
[68. Cinayet]
11

Ama eðer akranýndan nefret eden bir kiþi, ona tuzak kurup ona karþý kalkarak ölümcül bir darbe indirirse ve [akraný] ölürse, [katil, baþta yine] bu þehirlerden birine kaçacaktýr.
12
[Ama sonra] Þehrinin ileri gelenleri [görevliler] göndererek onu oradan aldýracaklar
ve [mahkeme onu suçlu bulduktan sonra,] onu intikamcýnýn eline teslim edeceklerdir.
[Katil, intikamcýnýn eliyle] Ölecektir.
9. Tüm günler boyunca – “Aralýksýz olarak” (Ýbn
Ezra).
Gözettiðin zaman [yapacaktýr] – Tora gelecekte
Keni, Kenizi ve Kadmoni uluslarýnýn topraklarýný
alacaklarý zaman Bene-Yisrael’in ek üç sýðýnma
þehri ayýrmalarýný emretmektedir. Pasuk, bunu
Tora’nýn tüm emirlerinin tüm halk tarafýndan
eksiksiz bir þekilde uygulanmasý þartýna baðlamaktadýr. Tora’nýn baþka hiçbir emri böyle
kuvvetli bir þarta baðlý deðildir. Ama Tora bununla kalmamakta bu þartýn gelecekte gerçekleþeceðini bildirmektedir. Tüm Yahudiler’in Tora’nýn
tüm emirlerini yerine getirecekleri bir dönemin
geleceði Tanrý’nýn Huzuru’nda açýk bir þekilde
bilinmektedir. Tora buna 30:6’da da deðinmektedir. Ýþte o zaman Tanrý sýnýrlarý Keni, Kenizi ve
Kadmoni’yi de kapsayacak þekilde geniþletecektir. Ve o zaman, ek üç sýðýnma þehri ayrýlacaktýr
(bkz. s.a.).
Üç þehir daha ekleyeceksin – Moþe, Yarden’in
doðusundaki topraklarda üç sýðýnma þehri ayýrmýþtýr (Bamidbar 35:14). Kenaan Ülkesi’nin
içinde de üç þehir ayrýlacaktýr. Þimdi Maþiah
Dönemi’nde eklenmesi emredilen üç þehirle birlikte toplam dokuz þehir olacaktýr (Sifre 185;
Raþi).
Uzun ve acýlý sürgün dönemi boyunca birçok
Yahudi, kasýtsýz adam öldürme talihsizliðini
yaþamýþ olabilir. Ama bunlarýn hiçbiri bir sýðýnma
þehrinde sürgün yaþama ve günahlarý için bu þekilde kefaret elde etme þansýný elde edememiþtir.
Maþiah geldiði zaman, bu kefaret ihtiyacýnda olacak çok sayýda nesle mensup Yahudi olacaktýr. Bu
da yeni sýðýnma þehirlerinin ayrýlmasý ihtiyacýný

doðuracaktýr. Belirtildiði üzere pasuðun basit
anlamý doðrultusunda bu yeni þehirlerle birlikte
sýðýnma þehirlerinin sayýsý dokuza ulaþacaktýr.
Hatta bazý otoriteler bu sayýnýn on ikiye, ve yine
bazýlarý da on beþe çýkacaðý görüþündedir (Sifre
185; Tosefta – Makot 3) (Meam Loez). Bu açýklama Maþiah geldikten ve Tehiyat Ametim’den
(Ölülerin Diriliþinden) sonra ölümün tamamen
sona ereceði görüþünü takip etmektedir (krþ.
Yeþayau 25:8). Aruh Laner adlý çalýþma ise bunun
sadece doðal ölümlerin sona ereceði anlamýna
geldiði, ama bir kiþinin baþkasýný öldürmesi gibi
olaylarýn yine de olabileceði görüþündedir. Bu
nedenle, kazara adam öldürenler için yeni sýðýnma þehirleri ihtiyacý devam edecektir.
10. Masum kan dökülmesin – “Ýntikamcý,
ölüme yanlýþlýkla yol açan ve dolayýsýyla idamý
hak etmeyen birini öldürmesin” (Targum Yonatan;
Daat Mikra).
Üzerinde kan [sorumluluðu] olacaktýr –
“Dökülen kanda senin de sorumluluðun olacaktýr.”
11. Akranýndan nefret eden bir kiþi – Bu
pasuðun baðlamý açýk bir þekilde, kasýtlý adam
öldüren birinin sýðýnma þehrine kaçsa bile,
mahkemece suçlu bulunmasý sonucunda buradan
alýnýp intikamcýnýn eliyle idam edilmesidir. Bu
kiþi cinayeti kasýtlý iþlemiþse, kurbanýndan nefret
edip etmemesinin bir þeyi deðiþtirmediði açýktýr.
Yani pasuk sadece “eðer bir kiþi akranýna tuzak
kurup...” deseydi de kanun ayný olurdu. Ama
Tora burada nefret konusunu eðitsel bir amaçla
vermiþtir. Pasuk bir örnek vermektedir: Bu
kiþinin akranýna duyduðu nefret, onu akranýný
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belirlediði” deðil, her türlü sýnýr ihlali hýrsýzlýk
sýnýfýndadýr ve bunun yüzlerce yýl önce ya da
sadece dün yapýlmýþ olmasý arasýnda bir fark
olmamalýdýr. Dolayýsýyla Tora’nýn yaptýðý bu
vurgu pasuðumuzdaki yasaðýn asýl konusunun
hýrsýzlýk deðil, Erets-Yisrael’deki atasal paylar
üzerindeki “orijinal paylaþýmýn” bozulmasý
olduðunu gösterir. Diaspora’da atasal pay
olmadýðý için sýnýr ihlalleri diðer hýrsýzlýk türlerinden farksýzdýr. Erets-Yisrael’deki atasal paylarýn ihlali ise, hýrsýzlýðýn ötesinde, Ülke’nin
Bene-Yisrael’in atasal mülkü olma þeklindeki özel
niteliðini tanýmama anlamýna gelir. EretsYisrael’deki paylaþým sadece kabileler deðil, ayný
zamanda þahýslar düzeyindeydi. Bu paylaþým o
kadar temel niteliklidir ki, yýllar içinde el deðiþtirmiþ olan topraklar, Yovel yýlý geldiðinde asýl sahiplerine otomatik olarak geri dönerdi (bkz. Vayikra
25:13). Dolayýsýyla Erets-Yisrael’de bu paylaþýmý
bozacak þekilde hareket etmek sadece bir hýrsýzlýk deðil, Tanrý’nýn Urim VeTumim yoluyla iþaret
ettiði o paylaþýmýn temel ve deðiþmez niteliðine
yönelik baþlý baþýna bir ihlaldir. Kullanýlan
“Nahala – Toprak Mirasý” sözcüðü de boþuna
deðildir. Bu sözcük “Nahal – Irmak” ile doðrudan
baðlantýlýdýr ve söz konusu paylarýn, týpký bir
ýrmaðýn yüksek rakýmdan aþaðýya doðru akýþý gibi,
atalardan, diðer nesillere aktarýlan birer miras
olduðunu vurgular. Buna baðlý olarak söz konusu
miras üzerinde hem haklar hem de ödevler vardýr
(Hirsch).
Mitsvat Lo Taase No. 310 (Sefer Ahinuh).
Hahamlarýmýz bu pasuktaki yasaðýn, arazi sýnýrlarýnýn ihlalinin ötesinde de türevleri olduðunu
öðretirler. Bir kiþi, baþkasýna ait herhangi bir þeyle
arasýndaki sýnýrý belirsiz hale getirecek þekilde
davranmamalýdýr. Örneðin, fikir ya da bilgi hýrsýzlýðý bu pasuktaki yasaðýn bir türevidir. Kiþi,
baþkasýna ait bir fikri kendisininmiþ gibi sunduðu
takdirde o kiþinin hakkýna tecavüz etmiþ olur
(Meam Loez).

Ki Tavo peraþasýnda, bu pasukta verilen, sýnýr
çizgisini bozma yasaðýný çiðneyen bir kiþi için özel
bir lanetin dile getirildiðini görmekteyiz (bkz.
27:17). Bunu yapan kiþi, yaptýðý hýrsýzlýðýn ve
Erets-Yisrael’de sýnýr ihlal etme yasaklarýnýn
yanýnda, On Emir’in sonuncusu olan baþkalarýna
ait mala göz dikme yasaðýný da çiðnemiþ olur.
Sonuç olarak kimse baþkasýnýn geçim kaynaðýnýn
üzerine çökmemelidir. Hayatta baþarý için
Tanrý’ya güvenmelidir. Pasukta söylendiði gibi:
“Tanrý’nýn bereketidir zengin eden” (Miþle 10:22).
Ve Miþna’da Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi:
“Kim zengindir? Payýna düþenle mutlu olan”
(Miþna – Pirke Avot 4:1).
15. Bazý Þahitlik Kurallarý. Burada ve sýradaki
pasuklarda þahitlikle ilgili bazý kurallar verilmektedir. Ýbn Ezra’ya göre bu konunun burada verilmesi, önceki pasuktaki sýnýr ihlalleriyle baðlantýlýdýr. Bir kiþi komþusunun sýnýr ihlalinde bulunduðunu iddia ediyorsa, þahit getirmelidir. Ayrýca
sýnýr ihlalleri önemli anlaþmazlýklara yol açabilir
ve bunun sonucunda tartýþmalar, kavgalar, sakatlanmalar hatta ölüm gerçekleþebilir. Bu da,
þimdiki konunun sonunda dile getirilen “Cana
karþýlýk can, göze karþýlýk göz, diþe karþýlýk diþ, ele
karþýlýk el, ayaða karþýlýk ayak” (p. 21) ifadesiyle
ima edilmektedir. Bu nedenle þimdiki pasuk, ister
cinayet, ister sakatlama, isterse de sýnýr ihlali gibi
maddi konularda olsun, tek þahidin yeterli
olmadýðýný, bir konunun mahkeme düzeyinde
sabit görülmesi için en az iki þahidin gerekli
olduðunu vurgulamaktadýr (Ýbn Ezra).
Yapabileceði herhangi bir yanlýþta – Tam
çeviriyle “hata iþleyeceði herhangi bir hatada”. Bu,
iki kiþi arasýndaki parasal ya da tazminat istemli
davalarda, tek bir þahidin ifadesinin taraflardan
birini yükümlülük altýna sokmak için yeterli
olmadýðýný belirtir (Rabenu Behaye).
Her türlü günah için veya her türlü hata için –
Yani Tora’nýn [Tanrý’ya yönelik yükümlülükler
dâhilindeki] herhangi bir yasaðýný kasýtlý [“günah”]
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Gözün ona acýmasýn. Masum kan [döken kasýtlý katili] Yisrael’den yok etmelisin ve
[bunu yapman] senin iyiliðinedir.
[69. Sýnýrlarý Korumak]
14

Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için vermekte olduðu Ülke’de, mülk
edineceðin toprak mirasýnda, ilk nesillerin belirlediði akranýna ait sýnýrý öteye itme.
[70. Þahitler]
15

Bir kiþiye karþý, yapabileceði herhangi bir yanlýþta, her türlü günah için veya her türlü
hata için [tek] bir þahit tanýklýk edemez. [Böyle bir] Konu, [ancak] iki þahidin tanýklýðýna
göre veya üç þahidin tanýklýðýna göre kesinlik kazanacaktýr.
13. Gözün ona acýmasýn – “‘Ölen ölmüþ, bunu
da öldürürsek elimize ne geçecek? Ýki Yahudi
ölmüþ olacak’ deme” (Sifre 187; Raþi). Ya da
“‘Katilin karýsý ve çocuklarý var; o olmazsa geçim
sorunlarý yaþayacaklar’ veya ‘Katil toplumda kilit
göreve sahip biri ve herkesin ona ihtiyacý var’
gerekçesiyle, kasýtlý bir katile, kazara adam öldürmüþ birine vereceðin sürgün cezasýný bile veremezsin. Yisrael’den masum kan [döken kasýtlý katili]
yok etmelisin ve [bunu yapman] senin iyiliðinedir”
(Daat Mikra).
Bir katile hak ettiði cezayý verme konusunda acýmamaya dair bu emir Tora’nýn 613 mitsvasýna
dâhildir. Mitsvat Lo Taase No. 309. Bu mitsva
baþkalarýna kasten bedensel zararlar veren,
örneðin sakatlayan, bir organýndan yoksun
kalmasýna yol açan kiþilerin hiçbir acýma olmaksýzýn cezalandýrýlmasýný da kapsar. Bu doðrultuda,
“filancanýn gözünü çýkaran, kolunu kesen vs. þu
fakiri tazminat ödemekten muaf tutalým” demek
yasaktýr (Sefer Ahinuh).
Masum kan [döken kasýtlý katili] – Targum
Onkelos; Ramban. Ya da “masum kan[dan kaynaklanan aðýr yükümlülüðü]” (Sforno; krþ.
Bamidbar 35:33). Ya da “[ileride dökülmesi olasý]
masum kaný” (Hirsch). Ya da “masum kan dökme
günahýný” (Daat Mikra).
Senin iyiliðinedir – Zira katil hayatta olduðu
sürece bir tehlike arz etmeye devam eder
(Sforno). Aðýr hapis bile bir çözüm deðildir, zira
kaçma olasýlýðý her zaman vardýr. Ayrýca onun
merhamet gördüðünü gören baþka kiþiler, katil
olmaktan daha az çekineceklerdir (Ramban).
Katillere merhamet etmek, toplumun geri kalanýna acýmasýzlýk etmektir (Rabenu Behaye).
14. Sýnýr Ýhlalleri. Tora, Erets-Yisrael’deki paylarýn kura yoluyla belirlenmesini emretmiþ
(Bamidbar 26:56), bununla yetkili olacak
görevlileri de sýralamýþtý (Bamidbar 34:17). Þimdi
de, yapýlacak bu bölüþüme aykýrý davranýþý yasak-

lamaktadýr. Kimse, “Bana düþen pay filancanýnkiyle eþit deðil; bölüþtürenler hata ettiler”
diyerek ya da çekilen kuraya kara çalýp bu yaptýðýný hýrsýzlýk addetmeyerek sýnýr çizgilerini gizli
ya da açýk bir þekilde bozmamalýdýr (Ramban).
Toprak mirasýnda – Yani “senin toprak mirasýnda”. Ýbranice Nahala. Ya da tam çeviriyle
“mülkünde”. Erets-Yisrael’den bahsedilmektedir.
Ýlk nesillerin – Tam çeviriyle “ilklerin”. EretsYisrael’in ele geçirildiði Yeoþua zamanýndaki neslin [liderlerinin, yani Yeoþua, Koen Gadol Elazar
ve kabile liderlerinin (Ramban)], Urim
veTumim’den alýnan mesajlar ve kura yoluyla
[kabileler ve þahýslar arasýnda (Ramban)] yaptýðý
(bkz. Bamidbar 26:55 açk.) bölüþümden
bahsedilmektedir (Ýbn Ezra). Bkz. Bamidbar
34:17-18 ve Yeoþua 19:51.
Öteye itme – “Komþunun arazisiyle senin arazin
[ya da iki kabilenin topraklarý (Ramban)] arasýndaki ayrýmý belirleyen iþareti, kendi arazini daha
da geniþletmek için komþunun topraðýnýn içine
doðru taþýma (Raþi) ve sýnýr hep bu þekildeydi
diye yalan iddiada bulunma (Ramban)”. Böyle
bir hareket toprak hýrsýzlýðý anlamýna geldiðine
göre burada özel bir emir vermeye ne gerek
vardýr? Tora hýrsýzlýðý zaten daha önce yasaklamýþ
deðil midir? (bkz. Vayikra 19:13). Ama Tora bu
ek emri vererek, sýnýr çizgisini kendi lehine öteye
iten kiþinin Tora’nýn iki yasaðýný ihlal etmiþ olacaðýný belirtmektedir. Bu kiþi hem genel hýrsýzlýk
yasaðýný hem de buradaki sýnýr bozma yasaðýný
çiðnemiþ olur. Yine de pasuktaki “toprak mirasýnda” ifadesi, bunun sadece Erets-Yisrael’deki sýnýr
ihlalleri için geçerli olduðu anlamýna gelir. Bu
hareketi Diaspora’da yapan kiþi ise sadece hýrsýzlýk yasaðýný ihlalden sorumlu olur (Sifre 188; Raþi).
Buna baðlý olarak, pasuktaki yasak bir hýrsýzlýk
türüyle ilgili olmasýna raðmen ana konusunun
hýrsýzlýk olduðunu söylemek güçtür. Zira eðer
konu sadece sýnýr ihlalleriyse, sadece “ilk nesillerin
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göre, onun bir baþkasý aleyhine yaptýðý tanýklýk
kastedilmektedir.
Bir kiþi, baþka birinin günah iþlediðini biliyorsa
bile ona karþý tek baþýna þahitlik etmesi yasaktýr;
zira bunu yaparsa bile bu, günah ya da suçun
sabit sayýlmasý için yeterli bir kanýt olmayacak, bu
þahidin baþardýðý tek þey, hakkýnda þahitlik yaptýðý kiþinin ismini kötüye çýkarmak olacaktýr – ki
bu, Tora’nýn baþlý baþýna bir yasaðýdýr (Sefer
Mitsvot Gadol, Lo Taase 213). Bkz. Vayikra 5:1
açk., Tanýksa k.b.
Bu ifade, Tora’nýn 613 emrinden birini de içerir.
Buna göre bir mahkemenin tek þahidin ifadesi
doðrultusunda karar vermesi yasaktýr. Söz konusu
þahit çok ünlü ve dürüstlüðü hakkýnda hiç þüphe
olmayan biriyse bile, bu kuralda istisna yoktur.
Mitsvat Lo Taase No. 311 (Sefer Ahinuh).
Ýki þahidin … veya üç þahidin – Ayný ifade
17:6’da da kullanýlmýþtýr ve bu konudaki kanunlarýn bazýlarý bu pasuktan, bazýlarý da o pasuktan
öðrenilir. Ama biz açýklamalarýmýzda kanunlarýn
hepsini ayný baþlýk altýnda toplama adýna
17:6’daki açýklamalarýmýzda vermeyi uygun
gördük. Bkz. o.a.
Yine de genel olarak bakýldýðýnda iki kullaným
arasýnda belirgin bir farklýlýk vardýr. 17:6’daki
ifadeler idam istemli davalar baðlamýnda
geçerken, buradaki baðlam daha çok parasal
davalar hakkýndadýr. Dolayýsýyla þahitleri
ilgilendiren 17:6 açk.da verilen kanunlar her iki
dava türü için de geçerlidir.
Tanýklýðýna göre – Ya da “sözüne göre” (Targum
Onkelos). Ya da tam çeviriyle “aðzý üstüne”. Tora
bir konunun kesinlik kazanmasý için en az iki
þahidin tanýklýðýnýn gerektiðini daha önce
17:6’da söylemiþtir. Dolayýsýyla buradaki tekrar
ek bir kanun öðretme amacýnda olmalýdýr (Beer
Mayim Hayim). Bu kanun, ifadenin tam çevirisine baðlýdýr. Bir konu ancak þahitlerin “aðýzlarýyla verdikleri ifadesi doðrultusunda” kesinlik
kazanabilir. Baþka bir deyiþle Bet-Din, þahitleri
doðrudan kendi aðýzlarýndan dinlemekle yükümlüdür. Bundan iki kural öðrenilir:
[1] Þahitlerin yazýlý gönderdikleri ifadeleri geçerli deðildir. Raþi ve Rambam’a göre bu konuda
istisna yoktur. Rabenu Tam ise yalnýzca ölü ya da
dilsiz kiþilerin yazýlý ifadelerinin geçerli olmadýðý,
ama hayatta ve konuþabilen bir kiþinin gerektiðinde ifadesini yazýlý olarak gönderebileceði
görüþündedir; zira ihtiyaç duyulduðunda mahkeme onun ifadesini doðrudan onun aðzýndan da
alabilecektir. Ama ölü ya da dilsiz için böyle bir
olanak yoktur.

Tora kanunu yazýlý ifadelerin kabul edilmemesini
söylemesine raðmen, Hahamlarýmýz, borç senetlerinin üzerindeki þahitlerin imzasýnýn, bir itiraz
olmadýðý takdirde yeterli kabul edilmesine hükmetmiþlerdir. Bunun amacý ticari faaliyetin ve
borç verip alma iþlemlerinin sekteye uðramadan
devam edebilmesini saðlamaktýr. Bir kiþinin tüm
þahitlerini sözlü ifade vermek üzere toplayýp
davanýn görüldüðü belirli bir mahkemeye kadar
götürmesi, açýkça, hem þahitler hem de borç
verme potansiyeli olan kiþiler için zorluk yaratmaktaydý. Ýnsanlar bu duruma düþmekten korktuklarý için borç vermemeyi tercih edebilirlerdi.
Bu külfet Hahamlarýmýz öngördükleri hafifletmeyle ortadan kaldýrýlmýþ, bu sayede borca ihtiyacý olan fakirler de bu borçlarý sorunsuz bir þekilde alabilir duruma gelmiþtir (Meam Loez).
[2] Bet-Din þahitlerin konuþtuklarý lisaný anlamalýdýr ve onlarýn ifadesini bir tercüman yoluyla
alamaz (Sifre 188; Raþi). [Öte yandan Bet-Din’in
bu dili “konuþmasý” þartý yoktur ve sorularýný bir
tercüman yoluyla sorabilir.]
Bu ifadeden, þahitlerin sadece “aðýzlarýndan
çýkan” sözlerinin geçerli kabul edildiði öðrenilmektedir. Dolayýsýyla genel bir prensibe göre
“Þetika Keodaa – Sükût Ýkrardan Gelir” ise de, bir
þahidin sessiz kalmasý, onun söylenen herhangi
bir þeyi onaylamasý olarak kabul edilmez. Bir
þahit sadece aðzýndan çýkan sözlerle baðlýdýr
(Talmud – Ketubot 22b, Hiduþe Ritba o.a.).
16-21. Edim Zomemin – “Komplocu Þahitler”.
Tora burada yalancý þahitlik konusunu ele almaktadýr. Ancak konuya girmeden önce bir noktayý
vurgulamak önem taþýr. Bu kýsýmda Tora bir þahit
grubunun yalancý olduðunun tespit edilmesi
durumunda ne yapýlacaðýný açýklamaktadýr, ama
bu grubun “yalancý olduðunun” nasýl tespit
edilebileceðini açýklamamaktadýr. Her þeyden
önce bunun hiç de basit bir konu olmadýðýnýn
altýnýn çizilmesi gerekir; zira iki þahit grubunun
ayný olay hakkýnda taban tabana zýt ifade vermesi halinde hangisinin daha güvenilir olduðunu
tespit etmek imkânsýzdýr. Ne de olsa her iki grup
da enine boyuna sorgu yöntemlerinden geçirildikten ve þahitliðe uygun olduklarý kesinleþtikten sonra dinlenir. Baþka bir deyiþle ifadeleri
alýndýðý sýrada her iki grup da “geçerli” niteliktedir. Dahasý, bir þahit grubunun kaç kiþiden oluþtuðunun da bu konuda hiçbir etkisi yoktur. Ýki
þahitten oluþan bir grupla, söz gelimi yüz þahit
içeren baþka bir grup Tora kanunu önünde tamamen eþdeðerdir. Bu nedenle kimin yalan söylediði
bilinemez ve ayný olay hakkýnda zýt ifadeler veren
iki grubun herhangi birinin ifadesinin geçersiz
olduðunu kesin olarak söylemek mümkün
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ya da kasýtsýz [“hata”] olarak çiðnemiþ bir kiþinin
bedensel ya da parasal bir cezaya çarptýrýlabilmesi için sadece tek bir þahidin ifadesi yeterli
deðildir (Raþi; Rabenu Behaye). “Avon – Günah”
sözcüðü idamý gerektiren suçlarý da kapsar.
Dolayýsýyla tek þahidin ifadesi bir kiþiyi idam
etmek için yeterli deðildir (Midraþ – Yalkut
Þimoni). “Hatat – Hata” sözcüðü ayný zamanda
Hatat-korbanýný belirtir. Dolayýsýyla tek þahidin
ifadesi bir kiþiyi, kasýtsýz iþlediði günahýný telafi
için Hatat-korbaný getirme yükümlülüðü altýna da
sokamaz (Sifre).
Buna karþýlýk, eðer Tora tek bir þahidin hiçbir
inanýrlýðý olmadýðýný söylemek isteseydi basitçe
“[tek] bir þahit tanýklýk edemez” demesi yeterli
olur, pasuktaki diðer ifadelere gerek olmazdý.
Ama pasuk o ifadelere yer vererek tek þahidin
ifadesinin hangi durumlarda yetersiz olduðunu
belirtmiþtir: “Bir kiþiye karþý” olanlar. Baþka bir
deyiþle tek þahit, “bir insaný ceza yükümlülüðü
altýna sokma” durumlarýnda yeterli deðildir. Bu,
bahsedilenden farklý baþka durumlarda tek
þahidin yeterli olabileceðine iþaret eder:
[1] Tek þahidin, bir kiþiyi maddi ya da bedensel
bir ceza yükümlülüðü altýna sokma gücü olmamasýna raðmen, iki taraf arasýndaki parasal bir
anlaþmazlýkta tek þahidin ifadesi taraflardan birini “yemin etme” yükümlülüðü altýna sokabilir
(Sifre 188; Talmud – Þevuot 40a). Örneðin
Reuven Þimon’a, “sana vermiþ olduðum borcu
artýk öde” dediðinde Þimon “Sen neden
bahsediyorsun? Bende senin paran yok ki!” derse,
ama bir þahit gelip Þimon’da böyle bir para
olduðu yönünde ifade verirse, Þimon, sözlerini
savunmak için mahkemede yemin etme yükümlülüðü altýna girer (Raþi). Ama bu, parasal anlaþmazlýklar için doðruyken, Tora’nýn belirlediði
sabit ceza ödemeleri söz konusu olduðunda
geçerli deðildir ve tek þahit o durumlarda yeterli
olmaz.
[2] Bunun yanýnda genel bir prensibe göre “Ed
Ehad Neeman BeÝsurin – Yasaklar Konusunda Tek
Þahit Güvenilirdir”. Bu prensip doðrultusunda,
baþkalarýný sorumluluk altýna sokar nitelikte
olmayan, sadece belirli bir nesnenin niteliðini ve
konumunu ilgilendiren durumlarda tek kiþinin
ifadesi yeterli kabul edilir. Söz konusu prensibin
de alt açýlýmlarý, uygulanabilir ve uygulanamaz
olduðu durumlar mevcuttur. Ancak genel olarak
ortaya koyarsak, bu prensip, erkek ya da kadýn,
tek bir kiþinin ifadesinin belirli bir þeyin yasak
olup olmadýðýný belirlemekte yeterli kabul
edildiði anlamýna gelir. Örneðin, bir mutfak ya da
yiyecek fabrikasýndaki Kaþerut nezaretinin tek bir
kiþi tarafýndan yapýlabilmesinin nedeni budur.

19:15

Elbette bu kural da Kaþerut kurallarýný çok iyi
bildiði kanýtlanmýþ kiþiler için geçerlidir; ama
söylenmek istenen, bu nitelikte iki kiþiye ihtiyaç
olmadýðý, tek kiþinin yeterli olduðudur. Bu
nezareti yapan görevli “Maþgiah – Denetçi”
olarak adlandýrýlýr.
[3] Evli bir kadýný zina halinde gören tek bir
þahit, o kadýnýn idam edilmesi için yeterli olmamasýna raðmen, onu kocasýndan hiçbir tazminat
almaksýzýn boþanma zorunda býrakmak için
yeterlidir ve bu kadýn [Sota konusunun gerektirdiði tüm ön þartlarýn olduðu bir ortam söz
konusuysa bile] bir Sota’nýn geçirildiði prosedürden de geçirilmez (bkz. Bamidbar 5:13 açk.,
[Karýsýna] Karþý þahit yoktur k.b.).
[4] Peraþanýn sonunda okuyacaðýmýz üzere, faili
meçhul bir cinayet durumunda bir düvenin kullanýldýðý bir prosedür yapýlmalýdýr (bkz. 21:1 v.d.).
Ancak katilin kimliðini bildiðini söyleyen tek bir
kiþi varsa bile bu prosedür uygulanmaz.
[5] Bir kadýn, kocasýnýn öldüðünü söylüyorsa ve
bu konuda tek þahit oysa, Bet-Din onun baþkasýyla evlenmesine izin verebilir. Böyle bir durumda
kadýna inanýlmasýnýn sebebi, eðer yalan söylüyorsa, kocasýnýn ortaya çýkmasý durumunda hem asýl
kocasýný hem de sonradan evlendiði kiþiyi kaybetme riskini almýþ olmasýdýr; zira evli bir kadýn
bir þekilde baþkasýyla “evlenirse”, artýk ömür
boyu, ne asýl kocasýyla ne de diðer adamla birlikte yaþayabilir (Meam Loez).
[Tek] Bir þahit – Ýbranice Ed Ehad. Ýbranice’nin
dil özellikleri doðrultusunda, “bir þahit” demek
için sadece Ed sözcüðü yeterlidir ve ayrýca “Ehad
– Bir” sözcüðünü kullanmaya gerek yoktur. Tora
buna raðmen Ed Ehad diyerek, Tora’nýn lisanýnda “Ed – Þahit” sözcüðünün bu dilbilgisi kuralýnýn
dýþýnda olduðuna iþaret etmektedir. Ehad
sözcüðünü kullanma ihtiyacýnýn duyulmasý, bu
sözcük olmadýðý takdirde Ed’in tek bir þahidi
deðil, bir þahit grubunu belirttiðini ortaya koymaktadýr. Bu da þahitlik konusunda Tora boyunca geçerli olan bir kuralý öðretir: Tora’da Ed
sözcüðü tek baþýna kullanýldýðý takdirde bile birden çok sayýda þahitten oluþan bir þahitler
grubunu belirtir. Ve eðer Tora “[tek] bir þahit”
demek istiyorsa, burada olduðu gibi özellikle
Ehad sözcüðünü kullanýr (Tosefta – Þevuot 3:5;
Talmud – Sanedrin 30a; Talmud – Sota 2b; Raþi).
Bu genel prensibin bir örneði sýradaki pasukta yer
almaktadýr (ayrýca bkz. Bamidbar 5:13 açk.).
Tanýklýk edemez – Tam çeviriyle “kalkamaz”.
“Birine karþý kalkmak”, genel olarak bir kiþinin
aleyhine hareket etmek anlamýna gelen bir deyimdir (bkz. s.p.). Burada bir þahitten bahsedildiðine
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mümkün deðildir ve en baþtan itibaren “tanýklýk
etmeye” haklarý yoktur (Hirsch).
Dava konusu haline gelen – Ýkinci þahit
grubunun gelip onlarýn yalan söylediðini ortaya
koymasý sonrasýnda, bu kez ilk þahit grubu sanýk
durumuna düþmüþ, dava konusu haline gelmiþtir.
Çeviri, bu konunun Sözlü Tora’ya göre basit
anlamý doðrultusunda yapýlmýþtýr ve “dava konusu
haline gelen [bu] iki adam” ifadesi, tümüyle ilk
þahit grubunu tanýmlamaktadýr (Daat Mikra).
[Pasuðun tam çevirisi “Anlaþmazlýðýn/tartýþmanýn
onlara ait olduðu iki adam, Tanrý’nýn Huzuru’nda, o
dönemde olacak Koenler’in ve yargýçlarýn huzurunda
ayakta duracaklardýr” þeklindedir (bkz. s.a.).
Ancak ifade, “Tanrý’nýn Huzuru’nda anlaþmazlýðýn
onlara ait olduðu iki adam, o dönemde olacak
Koenler’in ve yargýçlarýn huzurunda ayakta duracaklardýr” þeklinde de anlaþýlabilir (Hirsch). Bu
anlayýþ þekline göre “Tanrý’nýn Huzuru’nda” olan
þey, “anlaþmazlýk”týr.]
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre “iki
adam”dan kasýt, komplocu olan ilk grup deðil,
onlarýn yalanýný açýða çýkararak onlarý dava eden
ikinci gruptur. Verdikleri ifadeyle ilk grubun þahit
olma açýsýndan geçerliliðini yadsýdýklarý için
“anlaþmazlýk onlara ait”tir; yani ilk grubun
geçerliliði konusundaki anlaþmazlýk onlarýn
ifadesiyle ortaya çýkmýþtýr. Ve bu þekilde ikinci
grup, birinci gruba karþý yeni bir dava açmýþ
durumdadýr. Ýkinci grup davacý, ilk grup da davalý
konumundadýr. Sonuç olarak bu görüþ doðrultusunda “anlaþmazlýðýn onlara ait olduðu iki adam”
ifadesi tümüyle ikinci þahit grubunu tanýmlamaktadýr.
Talmud’un bu pasukla ilgili açýklamasý ise bir
bakýma, yukarýdaki iki görüþün kesiþimi þeklindedir. Ýkinci grup ilk grubu sahtelikle suçladýðý
anda, yeni bir dava ortaya çýkmýþ ve bu davada
ikinci grup davacý konumu almýþtýr. Bu doðrultuda “iki adam” ifadesi ilk þahit grubunu, yani asýl
davadaki þahitleri, “anlaþmazlýðýn onlara ait
olduðu” ifadesi ise onlara yeni davayý açan ikinci
grubu tanýmlamaktadýr. Sonuç olarak Talmud’daki
açýklamalara göre pasuðun çevirisi “Bu iki adam
[=ilk þahitler; ve onlarýn tanýmladýklarý olay sýrasýnda baþka yerde olduðunu söyleme suretiyle ortaya
çýkan yeni] anlaþmazlýðýn onlara ait olduðu [kiþiler –

yani davacýlar haline gelen ikinci þahit grubu – ]
Tanrý’nýn Huzuru’nda, o dönemde olacak Koenler’in
ve yargýçlarýn huzurunda ayakta duracaklardýr” þeklinde olacaktýr. Bu açýklama doðrultusunda
pasukta hem ilk hem de ikinci þahit grubundan,
ama ilkinden “þahitler”, ikincisinden de “davacýlar”
olarak bahsedilmektedir (Talmud – Þevuot 30a;
Raþi).
Tora, kullandýðý çok yönlü açýlýma olanak
saðlayan diliyle, tek pasukta çok sayýda mesaj ve
kanun vermiþ olmaktadýr. Bu, Edim Zomemin
konuyla sýnýrlý olmayýp her türlü mahkemede
geçerli olan bazý kurallarý da öðretir:
[1] “Bu iki adam” ifadesi, önceki pasukta sözleri
geçen ilk þahit grubundan bahsettiðine göre,
sadece “bu ikisi” denmesi yeterli olurdu. Ama
Tora bununla yetinmeyip [erkekleri ifade eden]
“adam” sözcüðünü de eklemiþtir (Divre David).
Bu, þahitliðe sadece erkeklerin uygun olduklarýný
öðretir (Talmud – Þevuot 30b; Raþi). [Bu,
konunun kanuni yanýdýr. Eðitsel bakýþla, bu
pasukta þahitlerden artýk “þahit” deðil de {alelade} “adamlar” olarak bahsedilmesi, haklarýndaki þikâyetle birlikte þahitlik özelliklerini yitirmiþ
olmalarýna iþaret eder (The Artscroll Chumash).]
[2] “Adam” sözcüðü yetiþkin erkekleri belirtir.
Dolayýsýyla çocuklar þahitlik yapamaz (Talmud –
Baba Batra 155b).
[3] Pasuk, doðrudan anlamýyla þahitlerden bahsetmekte ve “ayakta duracaklardýr” demektedir.
Dolayýsýyla þahitler ifadelerini verirken ayakta
durmalýdýr (Talmud – Þevuot 30b; Raþi).
[4] Önceki paragraftaki açýklamada belirtildiði
üzere, “anlaþmazlýðýn onlara ait olduðu” sözleri ayný
zamanda davacýlarý da kastetmektedir. Dolayýsýyla
bir mahkemede sadece þahitler deðil, davanýn
taraflarý da, ifade verdikleri sýrada ayakta durmalýdýrlar (Sifre 190; Talmud – Sanedrin 19a)
(Raþi).
Tanrý’nýn Huzuru’nda – Bu sözler çoðunlukla
Bet-Amikdaþ ya da Miþkan’ýn bulunduðu bölgeyi
tanýmlar (ör. 12:7). Ancak buradaki anlam böyle
olamaz, zira mahkemeler sadece Kutsal Mekân’da
deðil, tüm þehirlerde kurulur (bkz. 16:18).
Dolayýsýyla burada farklý bir mesaj vardýr:
Mahkemede ifade veren bir kiþi Kimin
Huzuru’nda olduðunu ve yalan söylediði takdirde
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Yalancý bir þahit [ikilisi], bir kiþiye karþý kalkýp uydurma ifade verirse,
[haklarýnda þikâyette bulunulmasýyla] dava konusu haline gelen bu iki adam
Tanrý’nýn Huzuru’nda, o dönemde olacak Koenler’in ve yargýçlarýn huzurunda hazýr duracaklardýr.
17

deðildir. Zaten kanunen böyle bir durumda her
iki grubun ifadesi de, yeterli kabul edilmez ve
onlara göre karar verilmez. Durum böyle ise,
Tora’nýn bu kýsýmda sözünü ettiði sahte þahitlerin
sahteliðini açýkça ortaya koyan þey nedir?

ni temelden çürütmekte, verdiði ifadenin yalan
olduðunu, üyelerinin de sahte þahitler olduklarýný
ortaya koymaktadýr (krþ. Ramban ve Rabenu
Behaye). [Yine de Edim Zomemin, daha önceden
uyarýlmadýlarsa bile cezalandýrýlýrlar.]

Yazýlý Tora bu konuda bir þey söylememektedir.
Ama bu soruyu Sözlü Gelenek cevaplamaktadýr.
Burada, mahkemeye gelen ikinci þahit grubunun,
ilk þahit grubu tarafýndan betimlenen “olay
hakkýnda” deðil, “ilk þahit grubunun ta kendisi
hakkýnda” ve o grubun ifadesini temelden çürüten bir ifade verdiði durumdan bahsedilmektedir.

Bu açýklamaya raðmen, Edim Zomemin kanununun mantýk sýnýrlarýný zorlayan tek yaný bu
deðildir (bkz. p. 19 açk.). Bu nedenlerle Talmud,
Edim Zomemin kanununu, “Hiduþ – Yenilik” [yani
“hayret verici, insana sürpriz görünen, mantýkla
düþünüldüðü zaman farklý sonuçlara ulaþýlabilecek türde”] olarak tanýmlamaktadýr (Talmud –
Sanedrin 27a).

Kýsaca konu þöyledir: Bir þahit grubu gelip herhangi birini bir suçla itham ederse ama baþka
þahitler gelip ilk grubun sözlerini “Siz nasýl böyle
bir ifade verebilirsiniz? Olayýn gerçekleþtiðini
iddia ettiðiniz zamanda siz bambaþka bir yerde
bizimleydiniz!” diye yalanlarlarsa, ilk grup “Edim
Zomemin – Komplocu Þahitler” durumuna düþer
ve suçladýklarý kiþi hangi cezayla yargýlandýysa,
bu ceza bu þahit grubuna verilir. Görüldüðü gibi
burada “sahte þahitler” söz konusudur. Yani yalan
ifade vermek bir yana, kendileri gerçekte þahit
bile deðillerdir; zira anlattýklarý olayýn gerçekleþtiðini söyledikleri sýrada, baþka bir yerdedirler;
yani böyle bir olaya þahit olmuþ deðillerdir.
Ýþte böyle bir durumda, ikinci þahit grubunun
söyledikleri güvenilir kabul edilir. Bu ilk bakýþta
mantýksýz görünebilir. Ne de olsa, önce de
söylendiði gibi teorik olarak ikinci gruba, ilk
gruptan daha çok inanmak için bir neden olmamalýdýr. Ama þöyle düþünebiliriz: Bir an için mevcut davayý bir kenara býrakalým. Bambaþka bir
ortamda, ikinci grup gelip ilk gruptaki þahitlerin
söz gelimi Þabat’ý ihlal ettiðini ya da zina iþlediðini söyleseydi, bu, [suçlulara gerekli uyarý
yapýlmýþ, þahitler de zorlu sorgu sonrasýnda geçerli þahitler olarak tespit edilmiþ ise] ilk grubun
idam edilmesi için yeterli olurdu; zira herhangi
bir olayýn kesinlik kazanmasý için iki þahit yeterlidir. Burada da böyle bir durum söz konusudur.
Ýkinci grup ilk gruptakilerin “þahýslarýyla ilgili” bir
ifade vermektedir: “Bahsettiðiniz zamanda, siz
filanca yerde bizimleydiniz!” Eðer ilk grup, bunu
çürütebilecek bir baþka þahit grubu getiremezse,
ikinci grubun bu ifadesi, ilk grubun, iddia ettiði
olay sýrasýnda aslýnda baþka bir yerde olduðunu
mahkemenin gözünde sabit kýlmaktadýr. Ve bu,
“dolaylý olarak”, ilk grubun asýl davadaki ifadesi-

16. Yalancý – Targum Onkelos. Ya da “sahte”.
Ýbranice Hamas. Alternatif olarak “yoz”, “ahlaksýz”
(The Living Torah). Ya da “kötü niyetli”; “art niyetli”.
Bir þahit [ikilisi] – Targum Yonatan. Ýbranice Ed.
Tora’nýn sayý vermeden sadece “Ed – Þahit”
dediði her yerde en az iki þahit kastedilir (bkz.
ö.p. açk., [Tek] Bir þahit k.b.).
Uydurma ifade verirse – Ya da “uydurma ifade
vermek üzere kalkarsa”. “Uydurma ifade” þeklinde
çevirdiðimiz sözcük, Sara, “Sur – Ayrýlmak;
Sapmak; Uzaklaþmak” kökünden gelir. Burada
sözü edilen þahit grubu, aslýnda þahit olmadýðý bir
olay hakkýnda konuþmaktadýr. Dolayýsýyla
gerçekte, ettiði þahitlikle hiçbir baðlantýsý yoktur;
ondan ayrý ve uzaktýr. Nitekim gelip onlarý geçersiz kýlan diðer þahitlerin söyledikleri gibi, þahit
olduklarýný iddia ettikleri olay sýrasýnda onlar
aslýnda bambaþka bir yerdedirler (Talmud –
Makot 5a; Raþi).
17. [Haklarýnda þikâyette bulunulmasýyla] –
Önceki pasukta “sahte þahitlerden” bahsedilmiþti.
Fakat bunlarýn sahte ve yalancý olduklarý, ancak
baþka þahitlerin gelip onlarýn yalanýný ortaya
çýkarmasýyla belirlenebilir (Daat Mikra; krþ.
Hirsch). Bu da, konuya giriþteki açýklamalarýmýzda belirttiðimiz üzere ikinci grubun, “bahsettiðiniz zamanda siz baþka yerde bizimleydiniz”
ifadesi vermesiyle olur. Önemli olan nokta þudur:
Ýkinci grubun karþý iddiasý, doðrudan ilk grubun
suçlamasýnýn içeriðinin doðru ya da yalan
olduðunu söylemekte deðil, o grubun iddia ettiði
olaya tanýk olma olasýlýðý bulunmadýðý için, bu
suçlamayý dile getirmesinin de imkânsýz
olduðunu vurgulamaktadýr. Zira olay sýrasýnda
baþka yerde iseler, bu konuda tanýklýk etmeleri
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(Hesed) simgelerler. Yargýçlar ise ödünsüz
adaletin timsalidir. Koenler ve yargýçlar Tora’nýn
birçok yerinde baðdaþtýrýlmýþtýr. Bu, Yahudi
Kanunu’nda þefkat ve adaletin iki farklý yol
olmadýðýný, hem Koenler’in hem de yargýçlarýn
sadece tek bir gerçeðe, Tanrýsal Adalet’e hizmet
ettiklerini ortaya koyar. Günah onarýmý için
getirilen bir korban nasýl Tanrýsal Adalet’in kabulünü belirtiyorsa, bir mahkemede yargýçlarýn
bir suçluya verdikleri ceza da bu adaletin bir
tecellisidir (Hirsch).
Hazýr duracaklardýr – Tam çeviriyle “ayakta
duracaklardýr”. Yukarýdaki açýklamada (Dava
konusu… k.b.) belirtildiði üzere bu, bir
mahkemedeki þahit ve dava taraflarýnýn, ifade
verirken ayakta durmalarý gerektiðini öðretir.
18. Yargýçlar – Önceki pasuk Koenler’den de
bahsetmiþ olmasýna raðmen, burada sadece
yargýçlardan söz edilmektedir. Bunun sebebi,
pasuðun araþtýrma konusunda söyledikleridir. Bir
araþtýrma her türlü delilin, her türlü ifadenin
inceden inceye deðerlendirilmesiyle yapýlýr. Ama
Koenler; özellikle de Koen Gadol söz konusu
olduðunda akla ikinci bir yöntem de gelebilirdi.
Onda, doðrudan Tanrý’dan haber alabilmesini
saðlayan Urim veTumim vardýr. Ýþte Tora,
yeryüzünde bir davanýn, sadece insani yöntemlerle, doðanýn ve normal yaþam düzeninin kurallarý çerçevesinde çözüme kavuþturulabileceðini,
bunun tek geçerli yolunun insani çaba ve araþtýrmadan geçtiðini vurgulamak için bu pasukta
“Koenler” sözcüðüne yer vermemektedir. Zira
onlar da bu araþtýrmayý, Koen olmayan diðer
yargýçlardan farksýz bir þekilde yapmakla yükümlüdürler. Bu açýdan, bu pasuðun baðlamýnda ön
planda olan ünvanlarý Koen deðil, “yargýç”týr ve
pasuktaki “yargýçlar” sözcüðü Koenler’i de kapsamaktadýr (Meþeh Hohma).
Çok iyi bir þekilde araþtýrmalýdýrlar – Þahitlerin
tabi tutulduklarý enine boyuna araþtýrma, soruþturma ve çapraz sorgulama (bkz. 13:15 açk.),
mahkemeye gelen her þahit grubu gibi, ilk þahitlerin iddia ettikleri olay sýrasýnda bambaþka bir
yerde kendileriyle olduðunu söyleyen ikinci þahit
grubuna da uygulanýr (Sifre 190; Raþi). “Çok iyi”
araþtýrma gereði, bu kanunun ne kadar zor
olduðuna iþaret eder (Daat Mikra). Eðer araþtýrmanýn sonrasýnda ikinci grup üyelerinin geçersiz
þahitler olmalarýný gerektiren bir durum yoksa
onlarýn sözleri kabul edilir ve ilk grup Edim
Zomemin durumuna düþer. Aslýnda ayný sorgu

prosedüründen ilk þahitler de geçmiþ olmalarýna
karþýn, Tora, gelen ikinci grubun sözlerinin kabul
edilmesini emretmektedir. Bu, mantýkla açýklanamayan, Gezerat Akatuv sýnýfýnda bir kuraldýr,
zira teorik olarak ikinci gruba ilk gruptan daha
fazla inanmak için belirgin bir sebep yok gibidir.
Ancak Tora buna raðmen ikinci grubun tanýklýðýný üstün tutmuþtur (bkz. konuya giriþteki açýklamalar).
Þahit [ikilisinin] – Tekil kullanýma raðmen en az
iki þahitten bahsedilmektedir (bkz. p. 15 açk.).
Önceki pasuk “iki adam” dediði için biz de
çeviriye yaptýðýmýz eklemede “ikili” sözcüðünü
kullandýk. Ancak bir þahit grubu daha çok kiþiden oluþuyorsa da ayný kurallar geçerlidir.
Kullanýlan tekil “þahit” sözcüðü bir grubu belirttiði için, bir gruptaki þahitlerin Edim Zomemin
durumuna düþmeleri için, istisnasýz hepsinin,
baþka bir þahit grubu tarafýndan ayný þekilde, yani
“bahsettiðiniz zaman, baþka yerde bizimleydiniz”
sözleriyle yalanlanmýþ olmalarý gerekir. Bu
konuya daha önce deðinmiþtik (bkz. 17:6 açk., Ýki
þahidin… k.b.).
Sahte þahit[lerden müteþekkil] olduðu …
tespit edilirse – Buradan þahitlik kanunlarý
konusunda temel bir prensip öðrenilir.
Mahkemeye gelen bir þahidin sahte þahit olup
olmadýðýnýn tespit edilebilir olmasý gerekir. Bir
kiþi ancak bu þartla geçerli bir þahit adayýdýr; ama
bunu tespit etmek mümkün deðilse bu geçerli bir
þahitlik deðildir (Talmud – Pesahim 12a, Raþi
o.a.). Bir kiþinin sahte þahit olmasý, baþka kiþilerin gelip “bahsettiðiniz olay sýrasýnda baþka
yerde bizimleydiniz” demesiyle tespit edileceðine
göre, buna imkân saðlayacak þey, söz konusu
þahidin, tarif ettiði olayýn yer ve zamaný konusunda elle tutulur bilgi verebilmesidir. Ýþte bu nedenle, gelen her þahit, hakkýnda tanýklýk ettiði olayýn
yeri ve zamaný hakkýnda yedi adet soruyla
sorguya çekilir. Bunlar “Þeva Hakirot – Yedi
Ýnceleme [Sorusu]” olarak bilinir (Geniþ bilgi için
bkz. 13:15 açk.). Ve bu sorulara verecek cevabý
yoksa, ifadesi dinlenmez. Talmud’da bu kural
þöyle dile getirilir: “Þahitler, gerektiðinde Edim
Zomemin kanununun uygulanabileceði bir konumda olmadýklarý sürece, verdikleri ifade
geçerli deðildir” (Talmud – Sanedrin 78a; Talmud
– Baba Kama 75b).
Kardeþine karþý yalan ifade verdiði – “Kardeþine
karþý yalan ifade verme niyetiyle yalan ifade
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Yargýçlar çok iyi bir þekilde araþtýrmalýdýrlar. Ve eðer bu þahit [ikilisinin] sahte
þahit[lerden müteþekkil] olduðu, kardeþine karþý yalan ifade verdiði tespit edilirse,
bunun hesabýný Kimin soracaðýný bilmelidir
(Talmud – Sanedrin 6b). Karþýsýnda sadece
yargýçlarý görüyor olsa da, aslýnda Bizzat Tanrý’nýn
Huzuru’nda ifade vermektedir (Sifre 190; Talmud
– Sanedrin 19a). Pasukta söylendiði gibi “[Tanrý,]
yargýçlarýn arasýnda yargýlar” (Teilim 82:1) (Raþi).
Bu ayný zamanda, Tanrý’ya sýký sýkýya baðlý bilgelerin önüne gelmiþ bir kiþinin, Tanrý’nýn
Huzuru’na çýkmýþ gibi derin bir huþu duygusu
içinde olmasý gerektðini öðretir. Yargý, Tanrý’ya
aittir (1:17) ve bunu yerine getirenler, sözün
geliþi, Tanrý’nýn ortaklarý niteliðindedir.
œ Þahitlik. Yahudi Kanunu, bir mahkemede
belirleyici kanýt olarak sadece tek bir þeyi kabul
eder: Þahitlerin ifadesi. Tora bir konunun en az
iki þahit tarafýndan kesinlik kazanacaðýný
söylediði zaman, þahýslarýn ve gruplarýn mutluluklarýný, onurlarýný, canlarýný ve mallarýný,
sicilinde herhangi bir lekesi olmayan ve hakkýnda þahitlik ettikleri konuya da kiþisel baðý bulunmayan iki þahidin doðrudan konuyu ilgilendiren
tanýklýk ifadelerine teslim etmiþtir. Þu açýktýr ki,
bu kanun, her insanýn, aksi kanýtlanmadýðý
sürece, vicdan sahibi olduðu savýndan kaynaklanan güvenilirliðini temel almaktadýr. Bunun
kefili, her insanýn kalbinde bildiði ya da hissettiði
bir gerçektir: Ýnsan, daima “Tanrý’nýn
Huzuru’nda”dýr. Ýnsanlar arasýnda gerçekleþen
her türlü alýþveriþ ve Tanrý tarafýndan toplumu
düzene sokmak ve þekillendirmek üzere belirlenmiþ olan tüm kurallarýn yerine getirilmesi – bunlarýn hepsi, Nihai Yargýç olan Tanrý’nýn Gözleri
önünde gerçekleþmektedir. Bu gerçek ve ona
dayanma prensibi, özellikle þahitlerin ifadesi
hususunda ön plana çýkmaktadýr. Bir þahidin
kuvveti, “Tanrý’nýn Huzuru’nda” bulunduðu
konusundaki bilincinden kaynaklanýr. Ýþin temeline inildiðinde, aslýnda hiçbir þahitlik, insanlardan oluþan bir mahkeme tarafýndan tamamen
doðrulanamaz. Ne de olsa, içeriði tamamen
objektif olsa bile, her þahitlik, mutlaka sübjektif
bir yan içerir. Þahit olayý sadece “kendi açýsýndan” gördüðü þekliyle tanýmlayabilir. Bunun
yanýnda, bir þahit, “þahit” olarak mahkemeye
geldiði anda sadece olay hakkýnda deðil, “kendisi
hakkýnda” da þahitlik etmiþ olur – yani kendisinin gerçekten “þahit” olduðunu, olay sýrasýnda
orada olduðunu ve onu gördüðünü, otomatik
olarak beyan etmiþtir. Normal þartlarda bir
insanýn kendisi hakkýnda verdiði ifadeler geçerli
olmamasýna, baþka bir deyiþle bir kiþi “kendisi
hakkýnda” þahitlik yapamamasýna raðmen, Tora
yine de her þahide, “kendisi hakkýnda”, bahsettiði

olay sýrasýnda orada olduðuna ve olayý gördüðüne
dair þahitlik etme hakký ve güvenilirliði
tanýmýþtýr. Bu þekilde Tora, her þahidi, “Tanrý’nýn
Huzuru’na” getirmiþ, onu, her þeyi gerçekten
bilen, insanlarýn duygu, düþünce ve sözlerini en
derin noktalarýna kadar süzen ve tartan Tanrý ile
karþý karþýya getirmiþ olur. Belki de bu yüzdendir
ki, günümüzdeki mahkemelerde ifadesi alýnan
kiþilerin “doðruyu ve sadece doðruyu söyleme”
konusunda yemin etmesi, Yahudilik’te hiç
olmamýþ bir þeydir. Zira bir yeminin amacý, kiþiyi,
söyledikleri konusunda Tanrý’ya karþý yükümlü
kýlmaktýr. Oysa Tora’nýn bakýþ açýsýyla, bir þahit,
kendisini þahit olarak ortaya koyduðu anda, zaten
otomatik olarak “Tanrý’nýn Huzuru’nda”
olduðunu bilmelidir ve ayrýca yemin etmesine
gerek yoktur (Hirsch).
O dönemde olacak – Her dönemde, sadece o
dönemin otoriteleri yetkilidir. Yargýçlarýn yetkisi
manevi düzeylerinin mükemmel olmasýna deðil,
“kendi dönemlerindeki” en iyi ve dürüst kiþiler
olmalarýna baðlýdýr (a.k.). Hahamlarýmýz’ýn
söyledikleri gibi: [Yiftah (bkz. Þofetim Perek 11)
yargýçlarýn en düþük düzeylisi, Peygamber Þemuel
(bkz. Þemuel I) ise en üst düzeylisi olmasýna raðmen] Peygamber Þemuel kendi döneminde
neyse, Yiftah da kendi döneminde odur (Talmud
– Roþ Aþana 25b) ve sen, dönemindeki
otoritelere de ayný þekilde saygý göstermekle
yükümlüsün (Raþi).
Bu konuya daha önce 17:9’da da deðinilmiþti.
Ancak oradaki mesaj “Önceki dönemdeki
otoriteler daha üst düzeyli idiyseler bile, yine de
sen kendi dönemindeki otoritelere itaat etmekle
yükümlüsün” þeklindeyken, burada “Önceki
dönemdeki otoriteler daha üst düzeyli idiyseler
bile, yine de sen kendi dönemindeki otoritelere
ayný þekilde saygý göstermekle [örneðin, salona
girdiði zaman ayaða kalkmakla (Ýmre Þefer)]
yükümlüsün” mesajý verilmektedir. Yargýçlara
saygý gösterme gerekliliði özellikle içinde bulunduðumuz pasuðun konusudur; zira burada
yargýçlarýn huzurunda bulunmanýn, Tanrý’nýn
Huzuru’nda bulunmakla eþdeðer olduðu söylenmektedir (bkz. ö.a.) (Oel Yaakov).
Koenler’in ve yargýçlarýn – Bkz. 17:9 açk.
Koenler barýþsever ve iyiliksever Aaron’un soyundandýr; Bet-Amikdaþ’taki ibadetten sorumlu
olduklarýna ve bu kapsamda korbanlarý gerçekleþtirerek toplumun ve bireylerin Tanrý’nýn
Huzuru’ndaki ibadet yükümlülüklerini yerine
getirmelerine paralel olarak, þefkat ve iyilikseverliði
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Tora’nýn verdiði cezanýn toplumsal düzenin tekrar
saðlanmasý veya bozulmamasý için yeterli olmayacaðýna kanaat getirdiði takdirde, kendi uygun
göreceði bir cezayý suçlulara verecektir ve bu,
burada bahsedilen durum için de geçerlidir.]
Yine de açýk bir soru ortaya çýkmaktadýr. Bir kiþi
elleriyle kasten bir adamý öldürdüðü takdirde
idamý hak eder ve gereken tüm þartlar yerine
gelmiþse infaz edilir. Ama [idam istemli bir davada] Edim Zomemin olduklarý ortaya çýkan þahitler,
“suçlarý çok aðýr olduðu ve idamýn bile bunu
onarmak için yeterli olmayacaðý” için idam
edilmez. Bu biraz garip deðil midir? Ýdam, kendi
elleriyle adam öldürmüþ bir kiþi için onarým
saðlamaya yeterliyken, sadece sözel olarak
verdikleri yalan ifadeyle buna basitçe “neden
olmuþ” kiþilere onarým saðlayamamaktaysa, idam
istemli bir davadaki yalancý þahitlik, taammüden
cinayetten bile daha aðýr demektir! Bu nasýl olur?
Rambam, More Anevohim (Þaþýranlarýn Kýlavuzu
3:8) adlý eserinde, bir insanýn zihniyle iþlediði
günahýn, bedeniyle iþlediði günahtan bile daha
ciddi olduðunu öðretir. Bunun sebebi, zihnin,
insanýn özü olan ruhun mekâný olmasýdýr.
Dolayýsýyla bedene göre daha üstün konumda
bulunan ruhla iþlenen günah özellikle aðýrdýr. Bu
doðrultuda, suçsuz bir insanýn ölümünü planlamýþ olan Edim Zomemin, fiziksel olarak bir
baþkasýný öldüren kiþiden bile daha aðýr günah
iþlemiþtir. Ýþin doðrusu, gerçek bir katil, istese bile
yaptýðýný geri alma fýrsatýna sahip deðildir. Ama
Edim Zomemin, hedefledikleri zavallý masum
adamýn mahkemesi boyunca, hatta idam kararý
çýkmýþsa bile infaz gerçekleþene kadar olan
sürede ifadelerinden vazgeçerek itirafta bulunma
ve onu ölümden kurtarma fýrsatýna sahiptirler. Ve
bunu yapmadýklarý sürece bir katilden bile daha
aðýr suç halindedirler (Meam Loez).
œ Ýnsani Adalet ve Tanrýsal Adalet. Yukarýda
belirtildiði üzere, sadece mantýksal yöntemler,
Sözlü ya da yazýlý Tora tarafýndan belirtilmemiþ
bir cezayý türetmek için yeterli deðildir. Bu kural,
bir noktayý açýkça ilan etmektedir: Tora
Kanunu’nun uygulanmasý insanlardan oluþan
mahkemelere “teslim edilmiþtir”, ama bu kanunun
içeriðinin, insanýn mantýksal çýkarýmlarý doðrultusunda geniþletilmesi konusunda hiçbir serbesti
yoktur. Kanunun asýl bekçisi Tanrý’dýr ve insana
muhakeme yetkisi vermiþse bile, bu yetki
adaletin tecellisinin sadece “bir kýsmýný” saðlar.
Yargýçlar adaleti, sadece Tanrý’nýn temsilcileri
olarak ve sadece bu temsilciliðin elverdiði sýnýra

kadar yerine getirebilirler. Ve insanoðlunun yetkisinin son bulduðu noktada Tanrýsal Adalet
çarklarý iþlemeye baþlar (Hirsch).
Aynýsýný yapacaksýnýz – Eðer sanýðýn suçlandýðý
suçun cezasý, [idam ya da kýrbaç gibi] bedensel
bir cezaysa gruptaki þahitlerin her biri o cezayý
hiçbir indirim olmadan alýr. Eðer parasal bir cezaysa, ceza meblaðý sahte þahitler tarafýndan,
suçladýklarý kiþiye tazminat olarak ödenir; ama
bu miktar þahit adedine bölünür ve herkes kendi
payýný öder (Talmud – Makot 3a).
Edim Zomemin’e, suçladýklarý kiþiye verilmesini
amaçladýklarý cezanýn aynýsýnýn verilmesi,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No.
213 (Sefer Ahinuh).
Edim Zomemin’e, dava konusu olan cezanýn
aynýsýnýn verilemediði bazý durumlar vardýr.
Böyle durumlarda Edim Zomemin, kýrbaç cezasýna
çarptýrýlýr (bkz. 25:2 açk., C þýkký).
Pasuktaki “kardeþine yapmayý tasarladýðý” sözleri
kýsmi bir istisnaya da gönderme yapmaktadýr.
Normal þartlarda zina suçunun cezasý Henek yöntemiyle idamdýr ve bu ceza, günahý iþleyen erkek
ve kadýnýn her ikisine de verilir. Ancak Tora, bir
Koen’in kýzýnýn zina yapmasý durumunda istisnai
olarak, bu kýzýn cezasýnýn daha aðýr bir yöntem
olan Serefa ile gerçekleþtirilmesi gerektiðini
belirtmiþtir (Vayikra 21:9). Buna karþýlýk günahý
birlikte iþlediði erkek diðer zina suçlarýnda olduðu
gibi yine Henek yöntemiyle idam edilir. Öyleyse
burada tek bir zina suçu, ama iki farklý ceza
vardýr. Böyle bir davanýn þahitleri Edim Zomemin
durumuna düþerse, yani, bir grup þahit gelip
filanca Koen’in kýzý olan Lea’nýn, Reuven adlý
biriyle zina iþlediðini iddia eder, ama baþka bir
grup gelerek “sizin zina iþlendiðini söylediðiniz
vakitte siz bizimle baþka bir yerdeydiniz” diyerek
ilk grubu Edim Zomemin durumuna düþürürse, bu
sahte þahitlere söz konusu cezalarýn hangisi verilmelidir? Yalan ortaya çýkmadýðý takdirde
Reuven’in çarptýrýlacaðý Henek cezasý mý, yoksa
Lea’nýn çarptýrýlacaðý Serefa cezasý mý? Ýþte Tora
burada kullandýðý “Leahiv – [Erkek] Kardeþine”
sözcüðüyle bu soruya cevap vermektedir. Edim
Zomemin, uydurduklarý bu günahýn “erkek tarafý”
için öngörülen Henek cezasýna çarptýrýlýrlar (Sifre
190; Talmud – Sanedrin 90a). Bu da Gezerat
Akatuv tarzý, istisnai bir durumdur; baþka hiçbir
idam istemli davada, kadýn erkek arasýnda ayrým
yoktur ve bir kadýný haksýz yere suçlayan Edim
Zomemin, onun almasýný hedefledikleri cezanýn
aynýsýný alýrlar (a.k.; Raþi).
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[bu ikiliye], kardeþine yapmayý tasarladýðý þeyin aynýsýný yapacaksýnýz. Arandan
kötülüðü yok etmelisin.
verdiði.” Baþka bir deyiþle bu kiþi hata etmiþ ya da
bir þeyleri yanlýþ anlamýþ deðil, en baþtan beri
yalan olduðunu bile bile, kardeþine karþý ifade
vererek ona komplo kurmayý amaçlamýþtýr
(Sforno). Rabi Samson Raphael Hirsch, burada
ifadenin sadece “içeriðinin” deðil, “kendisinin”
baþlý baþýna bir yalan olduðuna dikkati çeker. Bu
þahitler gerçekte þahit olmadýklarýna göre
ifadeleri bir yalandýr, sahtedir.
Bunun yanýnda, eðer büyük bir tesadüf sonucunda bu sahte þahitlerin anlattýklarý harfiyen doðru
ise bile, bu bir þeyi deðiþtirmez. Sahte þahit açýsýndan, görmediði bir olayý, görmüþ gibi anlatmasý
baþlý baþýna bir yalandýr.
19. [Bu ikiliye] – Tam çeviriyle “ona”.
Tasarladýðý – Ýbranice Zamam. Bu, kötü niyetli
bir tasarýyý tanýmlar ve “Edim Zomemin” teriminin
köküdür.
Pasuðun dil kullanýmý önemlidir: “Tasarladýðý” –
ama “baþardýðý” deðil! Dolayýsýyla Edim Zomemin
kanununa göre, sanýk için öngörülen ceza, sadece
sahte þahitlerin yalaný “amacýna ulaþmadan
önce” yakalandýðý takdirde bu þahitlere verilir.
Ama eðer durum ceza verildikten sonra ortaya
çýkarsa bu uygulanmaz (Talmud – Makot 5b; Raþi).
Burada bahsedilen kural doðrultusunda, örneðin,
eðer bir þahit grubu gelip Reuven’in filanca
vakitte filanca yerde Þimon’u öldürdüðüne dair
tanýklýk eder ve bu þekilde Reuven idam istemli
bir davayla karþý karþýya kalýrsa, ancak karar çýkmasýna raðmen o idam edilmeden önce geçerli
baþka bir þahit grubu gelip ilk þahitlerin o filanca
vakitte bambaþka bir yerde olduðunu belirtirlerse, ilk grup Edim Zomemin durumuna düþer ve
Reuven için öngörülen idam cezasýnýn aynýsý o
grubun tüm üyelerine verilir. Ancak eðer ikinci
grup geldiðinde iþ iþten geçmiþ, Reuven idam
edilmiþse, ilk grup üyeleri idam edilmez. Zira
pasuk, yalanlarý, Reuven’i idama göndermeyi
“baþardýklarý” deðil, “tasarladýklarý” aþamada
ortaya çýkan þahitlerden bahsetmektedir
[Belirtilen kural özellikle idam konulu davalar
için geçerlidir; ama parasal davalar için geçerli
deðildir. Ne de olsa karar uygulandýktan sonra
þahitlerin sahte olduklarý anlaþýlýrsa, ödenmiþ
tüm paralar ya da tazminatlar doðru yerlerine
ulaþtýrýlabilecektir (Talmud – Baba Kama 4b,
Tosafot o.a.). Rambam buna kýrbaç cezasý istemli
davalarý da ekler (Yad – Edut 20:2). Yani o
davalarda da, þahitlerin yalaný karar uygulandýk-

tan sonra ortaya çýkarsa, þahitler yine de kýrbaç
cezasýna çarptýrýlýr. Ancak Rabi Samson Raphael
Hirsch, Rambam’ýn bu görüþünü kanýtlayacak bir
delil bulunmadýðýnýn altýný çizer. Buna raðmen
Kesef Miþne, Raavad ve baþkalarý bu görüþün
doðruluðunu kabul ederler.].
Bu da Gezerat Akatuv tarzý, mantýkla açýklanamayan bir kural gibi görünmektedir. Zira mantýken, sadece tasarý aþamasýnda yakalanan
yalancý þahitler idam ediliyorsa, bu tasarýyý
gerçekleþtirmeyi baþardýklarý takdirde de haydi
haydi idamý hak etmelidirler! Ama iþte, genel bir
prensibe göre, Sözlü ya da Yazýlý Tora’nýn
belirtmediði bir ceza, sýrf bu gibi mantýksal bir
türetim yoluyla yaratýlamaz (krþ. Vayikra 18:10,
Oðlunun kýzý… k.b.). Bir kiþinin cezalandýrýlmasý
gerekiyorsa, Tora bunu bir þekilde açýklar ve
mantýkla türetmeye ihtiyaç býrakmaz. Ve söz
konusu açýklamayý yapmadýysa, bu, böyle bir
durumda bahsedilen cezanýn verilemeyeceðine
iþaret eder. Burada da Tora “yaptýðý” deðil “yapmayý tasarladýðý” dediðine göre, sadece tasarý aþamasýnda yakalanan sahte þahitler idamla cezalandýrýlýr, ama hedeflerine ulaþmýþlarsa onlara
idam cezasý verilemez.
Her ne kadar bu Gezerat Akatuv niteliðinde bir
kuralsa da, otoriteler bu kanunu anlayabilmek
için çok sayýda farklý açýklama sunmuþlardýr. Biz
bunlardan yalnýz biriyle yetineceðiz: Tora’da
cezalarýn amacý intikam almak deðil, bazý örneklerde eðitim ve terbiye vermek, tüm örneklerde
de iþlenen günah için bir onarým saðlamaktýr. Ve
eðer bir grup þahit, bir insaný haksýz yere idama
götürebilmiþse, idam bile onlarýn bu son derece
aðýr günahýný onarabilecek düzeyde bir ceza
olmayacaktýr. Bu nedenle bu kiþiler idam edilmez
ve cezasý Tanrý’ya býrakýlýr. Buna benzer bir örnek
için bkz. Bamidbar 35:19 açk.
[NOT: Burada söylenen kurala göre, Edim
Zomemin, hedefledikleri kiþiyi idam ettirmeyi
baþardýklarý takdirde, foyalarý sonradan ortaya
çýkarsa bile, ayný idam cezasýna çarptýrýlamaz. Yani
böyle bir durumda “sanýk için öngörülen cezanýn
aynýsýnýn yalancý þahitlere verilmesi” kuralý yürürlükten kalkar. Ancak bu, þahitlerin tamamen cezasýz kalacaklarý anlamýna gelmez. Tora’da belirtilen
her “ceza”, suçlunun günahýnýn onarýmý için
gerekli olan “asgari” uygulamayý belirtir. Bu, kiþisel
olarak suçlunun “günahýný” onarmak içindir. Öte
yandan bir günah, ayný zamanda toplumsal etkilere de sahip olabilir. Bu nedenle, toplumsal düzeni
saðlama görevine de sahip olan mahkeme,
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Savaþa dair kurallar [borazanlarla ilgili olanlar
haricinde (bkz. Bamidbar 10:9)] Tora’da ilk kez
burada yer almaktadýr. Olasýlýkla bunun nedeni,
savaþlarla geçecek bir dönemin yaklaþýyor
olmasýdýr (Ramban). Bu kýsýmda önce halk, düþmanlarýn karþýsýnda korkuya kapýlmamalarý
yönünde teþvik edilmekte, Tanrý’nýn onlarýn
yanýnda olup savaþý onlar için Bizzat gerçekleþtireceði belirtilmektedir. Sonra ordu görevinden bazý kiþiler muaf tutulmaktadýr. Düþmanlara
karþý savaþa gidildiðinde öncelikle barýþ teklifinde
bulunmak gerektiði vurgulanmakta ve son olarak
bir kuþatma sýrasýnda meyve veren aðaçlara zarar
verilmemesi emredilmektedir.
Bundan önceki konu, “göze karþýlýk göz vs.” sözleriyle organ kaybý durumlarýna deðinerek sona
ermiþti. Tora o sözlerin hemen ardýndan savaþ
konusuna yer vererek bir kurala iþaret eder. Buna
göre herhangi bir organýný kaybetmiþ kiþiler
savaþa gitmez (Sifre 190; Raþi). Savaþ kurallarýnýn
Edim Zomemin konusunun hemen ardýndan verilmesi, ayný zamanda adaletin gereklerinin yerine
getirilmesi ile askeri baþarýlarýn bire bir baðlantýlý
olduðu mesajýný verir: “Kendi içinde adaleti
saðlam bir þekilde yerine getirirsen, savaþa çýktýðýnda baþarýya ulaþacaðýndan emin olabilirsin”
(Midraþ – Tanhuma 15; Raþi).
Ýbn Ezra’ya göre baþka bir baðlantý da söz
konusudur. Bu kýsýmda, yeni bir ev inþa etmiþ,
yeni bir bað dikmiþ, yeni evlenmiþ kiþiler, ayrýca
savaþtan korkanlar ordu görevinden muaf tutulmaktadýr. Önceki kýsým, yalancý þahitlere acýmama emriyle bitmiþti. Dolayýsýyla burada “Yalancý
þahitlere acýma ve hak ettikleri cezayý ver. Ama
ordu görevi konusunda, yeni ev, yeni bað, yeni eþ
sahibi ya da savaþtan korkan kiþilere acý” imasý
vardýr.
Talmud (Sota 44b) “Milhemet Mitsva – Emir
Niteliðindeki Savaþ” ile “Milhemet Reþut – Ýsteðe
Baðlý Savaþ” arasýnda ayrým yapar. Milhemet
Mitsva, Erets-Yisrael’in fethi için Tanrý’nýn açýk
emri doðrultusunda yapýlan savaþtýr. Bunun
yanýnda, Erets-Yisrael’e yönelik bir saldýrýnýn
savuþturulmasý da Milhemet Mitsva sýnýfýndadýr

(Yad – Melahim 5:1; bkz. Talmud Yeruþalmi – Sota,
Perek 8 sonu). Ayrýca Amalek’e karþý yapýlan
savaþ da bu sýnýftadýr (Meam Loez). Bunun dýþýndaki tüm savaþlar Milhemet Reþut sýnýfýna girer.
Buna, bir düþmana karþý, gelecekte saldýrmamasý
için onu zayýflatma amacýyla yapýlan saldýrý da
dâhildir. Bir kral, Milhemet Reþut’a sadece 71 kiþiden oluþan Büyük Sanedrin’in onayý ile çýkabilir
(Talmud – Sanedrin 2a ve 20b).
Aþaðýda p. 5-8 arasýnda zikredilen muafiyetler
sadece Milhemet Reþut sýnýfýndaki savaþlar için
geçerlidir. Bu, konunun giriþindeki “Düþmanýna
karþý savaþa çýkacaðýn zaman” sözleriyle de ima
edilmektedir. Dahasý p. 5-7’de ev ve bað sahibi
kiþilerden bahsedilmektedir – dolayýsýyla EretsYisrael’in fethi amacýyla gerçekleþtirilen bir savaþ
deðildir bu. [Ne de olsa bað ve ev aþamasýna
gelindiyse Erets-Yisrael’e yerleþilmiþ demektir.]
Buna karþýlýk Milhemet Mitsva söz konusu
olduðunda, bu kýsýmda bahsi geçen muafiyetler
geçerli deðildir. Gerekirse bir damat ve gelin bile
Hupa’nýn [=düðün tentesinin] altýndan çýkýp
orduya katýlmalýdýr (Sforno; bkz. Yoel 2:16).
[Kadýnlar aktif savaþa gitmezler, ama geri
cephede ordunun ihtiyaçlarý için görev alýrlar
(Talmud – Sota 44a; Raþaþ).]
Orduya sadece yirmi yaþýný tamamlamýþ erkekler
seçilir (bkz. Bamidbar 1:3).
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Geriye kalanlar duyacaklar ve korkacaklar; artýk aranda bu gibi kötü þeyleri yapmaya
devam etmeyeceklerdir.
21
Gözün [bu tip suçlulara] acýmasýn: [Ýdam istemli davalarda] Cana karþýlýk can [alýnmalý, tazminat istemli davalarda da] göze karþýlýk göz, diþe karþýlýk diþ, ele karþýlýk el, ayaða
karþýlýk ayak [tazminatý ödetilmelidir].
20. Geriye kalanlar – Yalancý þahitlik yapma
niyetinde olan baþka kiþiler (Daat Mikra). Bu
ifade, özellikle idam istemli bir davayý ima etmektedir. Böyle bir davada Edim Zomemin olduklarý
tespit edilen sahte þahitler, itham ettikleri
adamýn yerine idam edilecekleri için, baþkalarý
“geriye kalanlar” sýnýfýndadýr.
Duyacaklar ve korkacaklar – Bu sözler, idam
istemli bir davada Edim Zomemin olduklarý tespit
edilen kiþilerin idam edileceðinin Ülke’de ilan
edilmesi gerektiðini öðretir (Talmud – Sanedrin
89a; Raþi). Edim Zomemin suçu, cezasý ilan
edilmesi gereken dört suçtan biridir (bkz. 13:12
açk.). Diðer suçlardan biri olan asi Haham
hakkýnda da böyle bir ilanýn yapýlmasý, ayrýca
idamýn en yakýn Þaloþ Regalim bayramýnda
Yeruþalayim’de gerçekleþtirilmesi gerektiði
söylenmiþti (bkz. 17:13 açk.). Ýki kural arasýnda
fark vardýr. Orada pasuk “tüm halkýn” duymasý
gerektiðini söylemiþtir. Burada ise sadece “geriye
kalanlar duyacaklar” denmektedir; yani asi
Haham’da olduðu gibi idama tüm halkýn þahit
olmasýna gerek yoktur (Biure Maaray).
Bu gibi kötü þeyleri – Tam çeviriyle “bu kötü þey
gibisini”.
21. [Bu tip suçlulara] – Sahte þahitlere (Ýbn
Ezra).
[Ýdam istemli davalarda] – Yalancý þahitlerin
suçladýklarý kiþi idam istemiyle yargýlanýyorsa,
Edim Zomemin de idam cezasýna çarptýrýlýr.
Cana karþýlýk can – Sözlü Geleneði reddeden
Tsadokiler buradaki ifadeyi, “Edim Zomemin,
idam cezasýný gerektiren bir suçla itham ettikleri
kiþi idam edildiði takdirde idam edilir” þeklinde
yorumlamýþlardý. Ama önce de belirtildiði gibi,
bu ceza sadece sahte þahitlerin yalaný “tasarý”
aþamasýnda yakalandýðý takdirde verilir, bu tasarý
baþarýya ulaþtýðý takdirde ise yalancý þahitler idam
edilmez (bkz. p. 19 açk.). Öyleyse buradaki “cana
karþýlýk can” sözleri ne anlama gelmektedir? Bu
sözler, Edim Zomemin’in, tasarý aþamasýnýn hangi
kýsmýnda yakalandýklarý takdirde idam cezasýna
çarptýrýlmayý hak edeceklerine açýklýk getirmek-

tedir. Eðer suçladýklarý kiþi, onlarýn ifadesi sonucunda idam cezasýna çarptýrýldýysa, yani “canýnýn
alýnmasýna karar verildiyse”, ama þahitlerin
yalanlarý bu ceza infaz edilmeden önce baþka bir
þahit grubu tarafýndan “söylediðiniz o vakitte
bizimle baþka yerdeydiniz” sözleriyle açýða
çýkarýldýysa – iþte o zaman idamý hak ederler.
Böylece üç aþama söz konusudur: [1] Eðer sahte
þahitlerin yalaný dava sürerken ortaya çýkarsa
yalancý þahitler de idam edilmez; zira sanýk henüz
onlar nedeniyle idam cezasýný almýþ deðildir. Bu
þahitler bundan sonra þahitlik yapamaz. [2] Eðer
yalan, idam kararý çýktýktan sonra ama uygulanmadan önce ortaya çýkarýlmýþsa þahitler idam
edilir. [3] Eðer idam kararý uygulandýysa yalancý
þahitler idam edilemez (Talmud – Makot 5b).
[Tazminat istemli davalarda] – Pasuðun belirttiði gibi bir grup þahit bir kiþiyi bir baþkasýna
bedensel zarar vermiþ olmakla itham edip sonra
Edim Zomemin durumuna düþerse, yalanlarý
ortaya çýkmasa o kiþi ne tip bir tazminat ödemesi
yapacaksa, o meblaðý Edim Zomemin, suçladýklarý
kiþiye öderler. Eðer onu birinin gözünü çýkarmakla suçlamýþlarsa, yakalanmadýklarý takdirde o kiþi
söz konusu gözün parasal tazminatýný ödemek
zorunda kalacaðýna göre (bkz. Þemot 21:24 açk.,
Vayikra 24:19-20 açk.), yakalandýklarý takdirde
bu tazminatý Edim Zomemin, suçladýklarý kiþiye
ödemelidirler. Pasuktaki diþ, el, ayak ve sayýlmayan diðer her türlü organ kaybý için de ayný
kanun geçerlidir (Sifre 190; Talmud – Baba Kama
84a; Raþi).

20.
“Savaþa Çýkacaðýn Zaman”. Önceki kýsýmda
Tora, tüm hak ve adaletin temeli olan þahitlik
konusunu kapatmýþtýr. Bununla, Tora kanunlarýna göre yönetilen Yahudi Devleti’nin iç düzenini
saðlayan kurallar dizisi sona ermiþtir. Bu noktadan itibaren, bu devletin dýþa yönelik faaliyetlerine yoðunlaþýlacaktýr. Buradaki p. 1-9 savaþ
için ordu oluþturulmasýna dair kurallarý açýklayacaktýr. Sonrasýnda p. 10-20’de ise savaþ sýrasýnda
dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanacaktýr.
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konuþmasýna öncelik vermiþ, muafiyet konusundaki aslýnda daha önce yapýlan konuþmayý ise
sonraya býrakmýþtýr (Hirsch). Sonuç olarak
buradaki “savaþa yaklaþtýðýnýz zaman” sözleri,
gerçekten de savaþtan hemen önceyi belirtiyor
olabilir; zira p. 5-8’de tanýmlanan hazýrlýklar daha
önceki bir aþamayý tanýmlamaktadýr.
[Savaþ için meshedilmiþ olan] Koen – Raþi; Ýbn
Ezra. Bu, “Koen Maþuah Milhama – Savaþ Ýçin
Meshedilmiþ Koen” olarak bilinen ve özellikle bu
görev için meshedilmiþ olan bir Koen’dir (Talmud
– Sota 42a). Hem Milhemet Reþut hem de
Milhemet Mitsva için bir Koen Maþuah Milhama
meshedilir. Koen Maþuah Milhama, bazý açýlardan
Koen Gadol ile benzer kurallarla baðlýdýr. Týpký
Koen Gadol gibi, Koen Maþuah Milhama da yas
amacýyla saçýný uzatamaz veya giysisini yýrtamaz,
en yakýnlarýnýn cenazeleri için bile tame olamaz,
sadece bakire bir kýzla evlenebilir ve diðer
Koenler’den farklý olarak dul bir kadýnla evlenemez (Talmud – Yoma 73a; bkz. Vayikra 21:10-14).
Savaþtaki manevi liderlik ona aittir. Koen Maþuah
Milhama savaþ sýrasýnda Koen Gadol’a özel sekiz
giysiyi giyerdi ve bir soru çýktýðý takdirde, Urim
veTumim yoluyla Tanrý’ya soru sorabilirdi (Talmud
– Yoma 73a, Raþi o.a.). Bkz. Bamidbar 31:6 açk.
Bir Koen’in burada açýklanan görevi yapmak
üzere meshedilmesi, Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 214 (Sefer Ahinuh).
Halka hitap edecektir – Tam çeviriyle “halka
konuþacaktýr”. Sýradaki pasuk da “onlara [þöyle]
diyecektir” sözleriyle baþladýðýna göre buradaki
“konuþacaktýr” sözcüðü baþka bir noktaya iþaret
etme amaçlýdýr: Bu Koen, halka, onlarýn ana
dilinde hitap etmelidir. Yani “Leþon Akodeþ –
Kutsiyet Lisaný” olan Ýbranice diliyle (Talmud –
Sota 42a; Raþi; Beer Mayim Hayim). Koen, bu
konuþmasýnda, Tora’nýn bu iki pasuktaki sözlerini aynen tekrarlar (Talmud – Sota 32a). Böylece
kendi vaatlerini deðil, Tora’nýn metninde yer alýp

ebedi niteliðe sahip olan Tanrýsal garantiyi dile
getirir (Hirsch).
3. Dinle Yisrael! – Ýbranice Þema Yisrael.
Koen’in Yisrael’e hitap ettiði açýk olmasýna raðmen Tora’nýn bu sözlere yine de yer vermesi bir
mesaj içerir. Bu çok ünlü iki sözcük, Yahudilik’in
temel inanç beyaný olan Þema duasýnýn da ilk sözleridir. Böylece Koen’in sözlerinde “elinizdeki tek
liyakat Þema duasýný söyleme mitsvasýný yerine
getirmek ise bile, Tanrý’nýn sizi kurtarmasýna
deðersiniz” mesajý yer almaktadýr (Talmud – Sota
42a; Raþi). Her Yahudi sabah ve akþam Þema’yý
söyler ve bu sözlerle Tanrý’nýn egemenliðini üzerine kabul eder. Bu egemenlik kabulü, savaþ
sýrasýnda Tanrý’nýn söz konusu egemenliðini gösterircesine savaþý zaferle sonuçlandýrmasýný
saðlayacaktýr. Tanrý’nýn kendisinin yanýnda
olduðunu bilen bir askerin kalbi kuvvet, cesaret,
huzur ve kahramanlýkla dolacaktýr (Hirsch).
Düþmanlarýnýza karþý – Savaþýn düþmana karþý
yapýldýðý açýk olmasýna raðmen Tora bunu bir kez
daha vurgulamaktadýr: “Onlar sizin kardeþleriniz
deðil; ellerine düþerseniz size merhamet edeceklerini sanmayýn.” Öte yandan ileride Binyamin ve
Yeuda kabilelerinin oluþturduðu Yeuda Krallýðý ile
diðer kabilelerden oluþan Yisrael Krallýðý arasýndaki iç mücadele ise farklýdýr. Tanah, Efrayim
kabilesi mensuplarýnýn, esir düþen Yeuda askerlerine nasýl davrandýklarýný þöyle tanýmlamaktadýr: “Ýsmen belirlenen adamlar kalkýp esirleri tuttular, onlarýn tüm çýplaklýklarýný ganimetten [yararlanarak] örttüler, [böylece] onlara elbise ve ayakkabý
giydirdiler, yedirdiler, içirdiler, yaðla ovaladýlar, tökezleyenleri eþeklerle ilerlettiler, onlarý Hurmalar Þehri
Yeriho’ya, kardeþlerinin yanýna getirdiler ve Þomron’a
döndüler” (Divre Ayamim II 28:15). Dolayýsýyla
Koen’in sözleri, düþmanlara yapýlan savaþta
baþarýsýz olunursa böyle kardeþçe bir muamele
beklenmesinin hayal olacaðý yönündedir:
“Kardeþlerinize deðil, düþmanlarýnýza karþý savaþa
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20:1-3

[71. Savaþ Hazýrlýklarý]

1

Düþmanýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman, at ve araba, senden kalabalýk bir ordu
görürsen [bile] korkma onlardan; çünkü Tanrýn Aþem seninledir – seni Mýsýr Ülkesi’nden
Çýkaran[’dýr O].
2
Savaþa yaklaþtýðýnýz zaman, [savaþ için meshedilmiþ olan] Koen öne çýkýp halka hitap
edecektir.
3
Onlara [þöyle] diyecektir: “Dinle Yisrael! Bugün, düþmanlarýnýza karþý savaþa yakýnsýnýz. Kalbiniz yýlmasýn, korkmayýn, paniðe kapýlmayýn ve onlarýn önünde kýrýlmayýn;
1. Düþmanýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman –
Savaþýn düþman olmayanlara karþý yapýlmayacaðý
açýktýr. Ama Tora yine de “düþmanýna karþý” diyerek, savaþýn “düþmana” karþý yapýldýðýný önemle vurgulamaktadýr: “Savaþ sýrasýnda karþýndaki
kiþinin senin gözünde tek bir tanýmý olmalýdýr: O
senin düþmanýndýr. Bunun dýþýnda seni yumuþatacak baþka hiçbir þey düþünme; çünkü o üstün
geldiði takdirde sana merhamet etmeyecektir”
(Midraþ – Tanhuma 15; Raþi; Mizrahi; Sifte
Hahamim).
Pasuk tekil hitap içermektedir: “Çýkacaðýn
zaman”. Yahudiler kendi içlerinde birlik olduklarý, tek vücut haline geldikleri takdirde, korkmalarýna gerek yoktur (Alþeh).
At ve araba – Basit anlamda kastedilen, “atlar ve
arabalar”dýr. Ancak Tanrý, tekil kullanýmla mesaj
vermektedir: “Ne kadar kalabalýk olurlarsa
olsunlar. Benim gözümde o tek bir at, tek bir
araba gibidir” (Midraþ – Tanhuma 16; Raþi; krþ.
Þemot 15:19; Þofetim 6:16).
Senden kalabalýk – Buradaki “senden” sözcüðü
yersiz görünmektedir; zira bir ordu kendisinden
kalabalýk olmayan ordulara karþý da savaþa çýkabilir. Düþmanlarýn daha kalabalýk olmasý kaçýnýlmaz bir durum deðildir. Dolayýsýyla amaç sadece
düþmanýn kalabalýk olduðu zamanlarda bile
korkuya yer olmadýðýný söylemek olsaydý, basitçe
“kalabalýk” demek yeterli olurdu. Ancak Tora
“senden” sözcüðünü kullanarak bir mesaj vermektedir: “Eðer karþýndaki ordunun kalabalýklýðýný
yýldýrýcý bir etken olarak görüyorsan, bu tamamen
senden kaynaklanan, öznel bir izlenim ve deðerlendirmeden ibarettir. Ama Tanrý’nýn Gözü’nde
hiçbir ordu, maðlup edilemeyecek kadar kalabalýk deðildir” (Midraþ – Tanhuma 16; Raþi; Beer
Yitshak).
Tora’nýn mesajý açýktýr: “Zaferin ordunun kalabalýk olmasýna baðlý olduðunu düþünme. Nitekim
Tora, biraz aþaðýda (p. 5-7) elleri silah tutabilecek
birçok kiþiyi savaþa çýkmaktan muaf tutmaktadýr.
Eðer kalabalýk önemli olsaydý, kimse muaf tutulmazdý” (Hirsch).

Ordu – Tam çeviriyle “halk”.
Korkma onlardan; çünkü Tanrýn Aþem seninledir – “Bu yüzden Tanrý’ya yönelik korkunu,
insanlara yönelik korkunun önünde tutmalýsýn;
zira insanlardan korkan kiþi, bir bakýma Tanrý’yý
unutmuþ gibidir” (Rabenu Behaye).
Savaþa gidildiði zaman korkmak ve yýlmak,
Tora’nýn yasaklarýndan biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 312 (Sefer Ahinuh). Þüphesiz, korku bazen
önüne geçilemez bir duygu olabilir. Ortalama bir
insan savaþtan elbette “korkacaktýr”. Burada
kastedilen, kiþinin, düþüncelerini savaþýn getirebileceði tehlikelere odaklamamasýdýr. Bunun yerine, sýradaki pasuklarda yer alan ilham veren
sözlere yoðunlaþmalýdýr.
2. Savaþa yaklaþtýðýnýz zaman – “Düþmana karþý
sýnýrý geçtikten hemen sonra” (Sifre 191; Talmud
– Sota 42a; Raþi). Ýfadenin anlamý “fiili savaþtan
hemen önce” þeklinde olamaz; zira sýradaki
pasuklarda, yapýlmasý gereken daha çok hazýrlýk
olduðu görülmektedir ve bunlar için daha süreye
ihtiyaç vardýr (Gur Arye; Beer Mayim Hayim).
Ancak Talmud’da þöyle denmektedir: “[Koen]
Onlara iki kez hitap eder. Bir kez sýnýrda bir kez
de savaþtan hemen önce. Sýnýrda onlara ne der?
‘Savaþta neler olabileceðini dinleyin ve [korkuyorsanýz þimdi] geri dönün.’ Savaþta onlara ne
der? ‘Kalbiniz yýlmasýn.’” (Talmud – Sota 42a-b).
Buradan anlaþýldýðý kadarýyla Koen’in halký
cesaretlendirdiði p. 3-4’teki konuþmasý gerçekten
de savaþtan hemen önce yapýlan konuþmadýr.
Ancak Koen, sýnýr geçildiði sýrada yaptýðý konuþmasýnda, p. 5-7’de verilen çeþitli sebeplerle
muafiyet kapsamýnda olanlarýn evine dönmesini
tembihler. Bunun yanýnda, savaþ öncesindeki
konuþmasýný (p. 3-4) normal tonda yapar ve
baþka Koenler bunu halka yüksek sesle tekrarlarlar. Sýnýrdaki konuþmasýný halka yüksek sesle
duyuranlar ise Koenler deðil subaylardýr (p. 5-7).
Tora konuya “… kalabalýk bir ordu görürsen [bile]
korkma onlardan” diyerek girdiði için, Koen’in,
bununla doðrudan baðlantýlý olan cesaret verme
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sonra evlerine dönebilirler. Yine de bu, onlarýn
her þeyden muaf olduklarý anlamýna gelmekte
deðildir. Ordunun tedarik ve ikmal ihtiyaçlarý ile
yollarýn düzenlenmesi görevlerini bu kiþiler yapar.
Buna karþýlýk, yeni eþiyle evlilik baðýný tamamlamýþ, diktiði baðýný kutsiyetten arýndýrmýþ ve
yeni evinde oturmaya baþlamýþ kiþiler, bir yýl
boyunca orduya dair her görevden muaftýr
(Talmud – Sota 43a; bkz. 24:5 açk.). Savaþa
gitmedikleri gibi, geri destek görevlerini de
yapma yükümlülükleri yoktur (Hirsch).
Tora, buradaki sýralamayla evlenme çaðýna yaklaþan bir erkeðin normal þartlar altýnda hayatýnda
hangi sýrayý izlemesi gerektiði hakkýnda ders vermektedir: Bir erkek evlenmeden önce geçimini
saðlayabilecek bir kaynak ve baþýný sokacak bir ev
bulmalýdýr ve ancak bundan sonra evlenebilir
(Talmud – Sota 44a). Aslýnda pasuklar yeni baðdan önce yeni eve yer vermiþtir; ancak aþaðýda
belirtildiði üzere burada yeni bað dikmiþ ama
bunun dördüncü senesinde meyveleri kutsiyetten
arýndýramamýþ kiþiden bahsedilmektedir. Baþka
bir deyiþle bað yeni deðildir, üç sene önce dikilmiþtir. Dolayýsýyla geçimi simgeleyen bað, barýnak
olan evden öncedir (Meam Loez).
5. Subaylar – Ýbranice Þoterim. Ya da “polis
memurlarý” (bkz. 16:18). Bu baðlamda olasýlýkla
inzibat subaylarýndan bahsedilmektedir.
Aslýnda buradaki sözleri söyleyen yine Koen
Maþuah Milhama’dýr. Subaylarýn yaptýðý ise onun
sözlerini halka daha yüksek sesle tekrarlamaktýr
(bkz. p. 8 açk.). Koen’in halka diðer bir Koen
tarafýndan aktarýlan konuþmasý (p. 3-4) Tanrý’ya
baðlý kaldýklarý takdirde korkacak bir þeyleri
olmadýðý yönündedir. Subaylarýn aktardýðý bu
konuþma ise dünyanýn normal gidiþatý doðrultusundadýr ve bu normal gidiþata göre savaþta
kazanan taraftan bile ölen birileri olur (Ramban).
Yeni bir ev inþa etmiþ – Bu pasuktaki muafiyet,
bir evi hediye, satýn ya da miras almýþ biri için de
geçerlidir (Talmud – Sota 43a). Ama evi yýkýlmýþ
biri onu tekrar inþa etmiþse bu muafiyet geçerli
deðildir (Talmud Yeruþalmi – Sota 8:4). Söz
konusu muafiyet yalnýzca bir ev deðil, ambar,

ahýr, depo gibi, gerektiði zaman içinde yaþanabilecek türdeki baþka binalar için de geçerlidir
(Talmud – Sota 43a).
[Ýkamete] Baþlamamýþ – Yani “orada ikamet
etmeye baþlamamýþ” (Raþi). Ýbranice Velo Hanaho.
Buradaki Hanah kökü, bir þeye ilk þeklini vermek, hizmete açmak, belirli bir amaca adamak
anlamlarýna gelebilir. Örneðin “Hinuh – Eðitim”
bu kökten gelir, zira eðitim insaný þekillendirir.
Yine, Hanuka bayramý, ismini, Suriye-Yunan
krallýðýnýn iþgali altýndaki Bet-Amikdaþ’ýn geri
alýnýp, Mizbeah’ýn tekrar hizmete açýlmasý
nedeniyle almýþtýr. Ýfadenin buradaki anlamý ise
“bir evi ikamete açmak”; yani “orada oturmaya
baþlamak” þeklindedir. Bir evin ikamete açýlmasý
Hanukat Bayit olarak adlandýrýlýr. Bu, özellikle
Erets-Yisrael’deki bir ev için gereklidir.
Dolayýsýyla buradaki muafiyet, Erets-Yisrael
dýþýnda ev inþa etmiþ kiþiler için geçerli deðildir
(Talmud Yeruþalmi – Sota 8:4).
Kim varsa – Tam çeviriyle “kim o adam ki yeni bir
ev inþa etti ama [henüz] onu [ikamete] açmadý, gidip
evine dönsün…”. Sýradaki pasuklarda da ayný þekilde.
Savaþta ölüp de – Bu ifade, savaþýn, zamansýz
ölüme sebep olabilecek bir etken olduðunu
ortaya koymaktadýr, zira ifade, bu kiþinin ölüm
olasýlýðýnýn savaþta olduðu zaman daha güçlü
olduðunu, ama evde olsa ölmeyeceðini ima
etmektedir. Ýnsanlarýn, kendi doðalarý, bedensel
yapýlarý, fiziksel avantaj ve eksiklikleri ile yaþam
þartlarý doðrultusunda yaþayabilecekleri belli bir
yaþam süresi vardýr (krþ. Þemot 23:26). Ancak
Tanrý’ya baðlýlýk düzeyine ve Tanrý’nýn uygun
gördüðü þekilde bu süre uzayabilir veya kýsalabilir.
Pasukta söylendiði gibi: “Tanrý korkusu ömür katar,
günahkârlarýn yýllarý ise kýsalacaktýr” (Miþle 27:10).
Yine de Tanrý’nýn gerekli göreceði özel bir müdahale olmadýðý sürece insan yaþamý doðal ve
dünyevi þartlara baðlýdýr ve insanlar savaþ gibi
bazý durumlarda vakitsiz ölümle yüzleþebilirler
(Ýbn Ezra). Tanah’taki “Ya günü gelir de ölür, ya da
savaþa iner ve telef olur” (Þemuel I 26:10) sözleri
de bunu yansýtmaktadýr.
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çünkü sizin için düþmanlarýnýzla savaþmak [ve] sizi kurtarmak üzere sizinle yürüyen,
Tanrýnýz Aþem’dir.”
5
[Bunun öncesinde] Subaylar halka þöyle konuþacaklardýr: “Yeni bir ev inþa etmiþ, ama
[henüz] onda [ikamete] baþlamamýþ olan kim varsa, gidip evine dönsün ki savaþta ölüp de
[evde ikamete] baþka bir adam baþlamasýn.
gidiyorsunuz. O yüzden kendinizi savaþ için güçlü
ve cesur tutun” (Talmud – Sota 42a; Raþi).
Kalbiniz yýlmasýn – Tam çeviriyle “kalbiniz
yumuþamasýn”. Ama bu, Türkçe’dekinden farklý
bir deyimdir: “Yabancý ordular karþýlarýndakinin
cesaretini kýrmak için çeþitli yöntemlere baþvururlar. Bunlardan biri atlarýný dürterek azdýrmak
ve kiþnemelerini saðlamaktýr. Bu sesler cesaret
kýrýcý olabilir; ama kalbiniz yýlmasýn” (Sifre 192;
Talmud – Sota 42a; Raþi).
Korkmayýn – Ya da “çekinmeyin”. “Yabancý ordular büyük gürültü çýkarýp karþýlarýndakini korkutmak için kalkanlarýný sertçe birbirine vururlar.
Bundan korkmayýn” (Sifre 192; Talmud – Sota
42a; Raþi). Ýbn Ezra’ya göre: “Savaþ öncesinde
kalbinizde korku hissetmeyin”.
Paniðe kapýlmayýn – “Kullandýklarý bir baþka
yöntem de borular çalmaktýr. Ama siz bunlar
nedeniyle paniðe kapýlmayýn” (Sifre 192; Talmud –
Sota 42a; Raþi). Ya da “telaþa kapýlmayýn”. Ýbn
Ezra’ya göre: “Savaþ sýrasýnda telaþa kapýlýp kaçmayýn”.
Kýrýlmayýn – Ya da “ezilmeyin”. “Karþýnýzdakiler
çok vahþi savaþ naralarý atýyorlarsa bile cesaretiniz
kýrýlmasýn” (Sifre 192; Talmud – Sota 42a; Raþi).
Ýbn Ezra’ya göre: “Fiili muharebe anýnda kýrýlmayýn”. Ya da “saflarýnýzda kýrýlma olmasýn” (The
Living Torah). Bkz. 7:21.
Bahsedilen dört korkunun farklý sebepleri de olabilir. Genel olarak Yahudi askerler, putperest
uluslarýn ordularýna karþý dört açýdan düþük konumdaydý. [1] Savaþ için gereken askeri eðitimleri zayýftý. [2] Yahudi ulusu düþük nüfusluydu ve
ordusu bundan da az nüfusa sahipti. [3]
Yahudiler’le putperest güçler arasýnda savaþ
arabasý miktarý açýsýndan büyük bir fark vardý.
[4] Yahudiler zamanlarýný fiziksel egzersizlerden
çok, Tora öðrenimi ve dua ile geçirdikleri için
fiziksel açýdan yapýlý özelliðe sahip deðillerdi. Tora
bu dört dezavantaja raðmen, dört farklý ifade kullanarak onlara korkmamalarýný emretmiþtir
(Meam Loez).
4. Sizi kurtarmak üzere – “Ýçinizden ‘Bizler
kahramanýz ve savaþta ustayýz’ gibi düþünceler
geçirmeyin. Sadece tüm güveninizi Tanrý’ya
yaslayýn ve zaferden emin olun. Zira Tanrý, ‘Ne

atlarýn kahramanlýðýný arzular ne de erin [kalýn ve
güçlü] bacaklarýný ister. Kendisi’nden çekinenleri
ister Tanrý, ümitlerini Þefkati’ne baðlayanlarý’
(Teilim 147:10-11)” (Ramban).
Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i “kurtarmasý”, düþman
kesin bir yenilgiye uðratýlýrken Bene-Yisrael’den
tek kiþiye bile zarar gelmeyeceði anlamýna gelir
(krþ. Bamidbar 31:49). Yeoþua’nýn fetih savaþlarý
bu þekilde gerçekleþmiþtir. Bu nedenle, Ay
þehrine karþý yapýlan savaþ sýrasýnda otuz altý
kiþinin hayatýný kaybetmesi karþýsýnda Yeoþua
büyük bir yas tutmuþtur (Yeoþua 7:7-9). Zira
Tanrý’nýn emriyle gerçekleþen bir savaþta, Yahudi
askerlerin tek saç teline zarar gelmemelidir.
Yeoþua bu olay sonrasýnda halk içinde Tanrýsal
korumayý uzaklaþtýran bir günahýn mevcut
olduðunu anlamýþ ve tüm bunlarýn, aksi yöndeki
emre raðmen önceki savaþta elde edilen ganimetten bir kýsmý kendisine alan Ahan adlý kiþi yüzünden olduðunu Urim VeTumim’e soru sordurarak
tespit etmiþtir.
Sizinle yürüyen, Tanrýnýz Aþem’dir – Bu ifade,
“sizinle yürüyen Tanrýnýz Aþem’dir; ama
baþkalarýnýn savaþa giderken yanlarýnda taþýdýklarý ümitleri farklýdýr” imasý içerir (Beer Basade).
“Yabancý ordular zafer ümitlerini etten kemikten
insanlarýn kol gücüne baðlarlar. Ama sizin ümidiniz Tanrý’dýr. Onlar kahramanlýklarýna güvenirler; siz ise Tanrý’ya güvenin.” Tanah’ta Peliþti
ulusunun zafer ümitlerini dev cüsseli Golyat’a
baðladýðý görülmektedir. Ancak Golyat, David’e
yenilince, onlarýn ümidi de suya düþmüþ, böylece
kolay bir zafer elde edilmiþtir. Kahramanlarý
düþünce, Peliþtiler de düþmüþtür (bkz. Þemuel I
17.1-10 ve 17.45-54) (Talmud – Sota 42a; Raþi).
Tanrý’nýn halkla birlikte savaþa gelmesi, savaþta
Yisrael ordusuna eþlik eden kutsal sandýkla ifade
bulur (Talmud – Sota 42a; Raþi; bkz. 10:1 ve
Bamidbar 31:6).
5-7. Savaþtan Muaf Olanlar. Burada ordudan
muaf olan üç gruptan bahsedilmektedir: Yeni bir
ev inþa etmiþ ama içinde henüz oturmamýþ, yeni
bir bað dikmiþ ama onu henüz kutsiyetinden
arýndýrmamýþ, yeni bir eþle evlilik baðý kurmuþ
ama tam evlilik aþamasýna daha geçmemiþ kiþiler.
Bunlar, aþaðýdaki duyurularýn yapýldýðý sýnýra
kadar orduyla beraber gelirler, ancak bundan
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Kutsiyetinden kurtarmamýþ – Bir meyve aðacý,
dikilmesinden itibaren ilk üç yýl içinde Orla
sýnýfýndadýr ve meyvelerini yemek yasaktýr.
Dördüncü yýlýn meyveleri ise kutsal niteliklidir ve
Yeruþalayim’e getirilip orada tüketilmelidir. Bu
yapýlamýyorsa, bu meyveler para karþýlýðýnda,
yani Pidyon yapýlarak kutsiyetinden arýndýrýlýr,
para Yeruþalayim’e getirilerek burada yiyecek
satýn alýnýr ve o yiyecekler orada yenir. Meyveler
ise artýk kutsal olmadýklarý için istenen herhangi
bir þekilde tüketilebilir (bkz. 19:23-25 ve o.a.).
Bu þekilde o aðacýn meyveleri üzerindeki tüm
kýsýtlamalar ortadan kalkmýþ olur. Buradaki
pasuk, yeni bir bað dikmiþ ama dördüncü sene
gelip üzümler üzerindeki kýsýtlamalarýn kalkmasýný saðlayamadan önce savaþa gitmesi gündeme gelmiþ bir kiþiyi ele almaktadýr. Tora diktiði
baðýn zevkine henüz varamamýþ bu kiþiyi askerlikten muaf tutmaktadýr (krþ. Raþi). Bu muafiyet,
sadece bað (üzüm) deðil, Erets-Yisrael’in övülmesine vesile olan beþ aðaç meyvesinin (üzüm, incir,
nar, zeytin, hurma) hepsi için geçerlidir.
Buradaki kutsiyetten arýndýrma gerekliliði sadece
Erets-Yisrael içindeki baðlar için geçerlidir. Bu
nedenle Diaspora’da dikilmiþ yeni bir bað, sahibini ordudan muaf tutmaz (Talmud Yeruþalmi –
Sota 8:5).
7. Evlilik baðý kurmuþ … [tam bir eþ olarak]
almamýþ – Yahudilik’te evlilik iki aþamadan
oluþur. “Kiduþin – Kutsal Kýlma / Özelleþtirme”
veya “Ýrusin – Niþan” [ama bu, günlük lisandaki
“niþan” kavramýndan farklý olarak tamamen
baðlayýcýdýr] adý verilen ve çoðunlukla damadýn,
maddi deðeri olan bir þeyi – örneðin bir yüzüðü –
geline vermesi ve onu eþ olarak aldýðýný belirten
sözler söylemesiyle gerçekleþtirilen ilk aþamadan
sonra gelin ve damat kanunen karý-kocadýr ve
koca ölmediði ya da boþanma gerçekleþmediði
sürece gelinin bir baþkasýyla iliþkisi zina sýnýfýnda
bir yasaktýr. Yine de ilk aþama, “evlilik baðýný kurmasýna raðmen” evliliði tamamlamaz ve bu halde
gelin ile damadýn birlikte karý-koca hayatý sürme-

si yasaktýr. Bu ancak “Nisuin – Evlilik” ya da [ayný
çatý altýnda birleþmeyi simgeleyen bir tente altýnda yapýldýðý için] “Hupa – Tente” olarak tanýmlanan ikinci aþamadan sonra mümkündür.
Günümüzde bu iki aþama ayný gün içinde ardý
ardýna gerçekleþtirilir. Ancak eskiden iki aþama
arasýnda, ev, iþ, çeyiz gibi hazýrlýklarýn tamamlanmasýna ayrýlan yaklaþýk bir yýlý bulan bir süre
olurdu (Miþna – Ketubot 5:2). Ýþte bu kuralýn kaynaðý, bu pasuktaki “evlilik baðý kurmuþ, ama onu
henüz almamýþ” sözleridir. Bu sözler evliliðin,
“evlilk baðý kurmak” ve “almak” olarak
adlandýrýlan iki aþamadan oluþtuðunu açýkça
belirtmektedir (Hirsch). Pasuk evliliðin iki aþamadan oluþtuðunu laf arasýnda ima ederken, asýl
konu olarak, aradaki bu süre içinde bir savaþ çýkmasý durumunda, ilk aþamayý geçmiþ ama ikinci
aþamayý geçmemiþ bir damadýn orduya gitmekten
muaf olduðunu belirtmektedir.
Buradaki “yeni eþ”in bir bakire, dul ya da boþanmýþ olmasý, muafiyette bir deðiþiklik yapmaz
(Talmud – Sota 44a).
Savaþta ölüp de [kadýný] baþka bir adam
almasýn – Bu ifade, bir kocanýn ölümünün evlilik
baðýný da sona erdirdiðini ve kadýnýn artýk bir
baþkasýyla evlenebileceðini öðretir (Talmud –
Kiduþin 13b). Tora daha ileride boþanma
konusuna da deðinecektir (24:1 v.d.). Böylece bir
kadýnýn kocasýna olan evlilik baðý iki þekilde sona
erer: Boþanma ya da kocanýn ölümü.
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Ve bir bað dikmiþ, ama [henüz] onu kutsiyetinden kurtarmamýþ kim varsa, gidip evine
dönsün ki savaþta ölüp de [baðý] kutsiyetinden baþka bir adam kurtarmasýn.
7
Ve bir kadýnla evlilik baðý kurmuþ, ama [henüz] onu [tam bir eþ olarak] almamýþ kim
varsa, gidip evine dönsün ki savaþta ölüp de [kadýný] baþka bir adam almasýn.”
Bu, biraz derin bir felsefe konusudur. Yahudilik,
Tanrý’nýn dünyaya ve insanlara iki farklý kanaldan nezaret ettiðini belirtir: “Aþgaha Peratit –
Özel / Þahsi / Doðrudan Nezaret” ve “Aþgaha
Kelalit – Genel Nezaret”. Aþgaha Peratit, Tanrý’nýn
her bir insana yönelik yakýn takibi ve korumasýný
belirtirken, Aþgaha Kelalit ise bir gruba veya
topluma bir bütün halinde nezaret anlamýna
gelir. Normal þartlarda Tanrý her Yahudi’ye
Aþgaha Peratit ile nezaret eder. Diðer uluslara
nezareti ise Aþgaha Kelalit düzeyindedir ve bunu,
atadýðý melekler aracýlýðýyla yapar – yani doðrudan deðil, dolaylý olarak (bkz. 4:19 açk.). Bu
melekler burçlarý yönettikleri için etkilerini
burçlar yoluyla gösterirler ve bu nedenle diðer
uluslar burçlarýn etkisi altýndadýr. Yahudiler ise
doðrudan Tanrý’nýn nezareti altýnda olduklarýndan burçlarýn onlarýn üzerinde bir etkisi yoktur.
Öte yandan, Yahudiler’in üzerindeki Aþgaha
Peratit de bazý durumlarda yerini Aþgaha Kelalit’e
býrakabilir. Örneðin Tanrý, bazen nezaretini þahýslar deðil, toplum düzeyinde iþletir. Ve böyle bir
durumda, Hahamlarýmýz’ýn öðrettiklerine göre,
bir toplumun zor durumda olduðu zamanlarda,
bir kiþi kusursuz bir tsadik olmadýðý sürece, bu zor
durumdan sorunsuz kurtulamayacaktýr.
Ýþte savaþ böyle bir durumdur. Örneðin kusursuz
bir tsadik bir savaþ meydanýndan öylesine geçse
bile ona hiçbir þey olmayacaktýr, zira onun
üzerindeki Aþgaha Peratit o kadar kusursuz
ayarlanmýþtýr ki, Tanrý bunu baþka bir nedenle
istemediði sürece bu tsadike hiçbir þey zarar veremez. Ama bir kiþi, kusursuz bir tsadikten sadece
biraz daha düþük düzeydeyse, bir savaþ meydanýnda gezintiye çýkmasý aptalca olacaktýr, zira
kurþunlar ya da bombalara karþý hiçbir özel korumasý yoktur. Eðer bir ordunun parçasýysa, o ordu
Tanrý tarafýndan “tam bir tsadik” olarak deðerlendirilmediði takdirde savaþtan hiç zarar görmeden çýkacaðýna dair hiçbir garantisi yoktur.
Bir megaterör saldýrýsý da ayný teolojik boyutu
içerir. Bir kiþi böyle bir saldýrýya uðrayan bir binada her gün çalýþýyorsa, kusursuz bir tsadik
olmadýðý sürece o saldýrýdan doðaüstü bir þekilde
kurtulamayacaktýr. Elbette bu, kesinlikle, böyle
bir saldýrýdan kurtulan herkesin kusursuz birer
tsadik, ölenlerin hepsinin de birer raþa olduðu

anlamýna gelmekte deðildir. Sadece böyle bir
ortamda, doðanýn normal iþleyiþi nasýl bir sonuç
verecekse, ondan farklý bir sonuç beklenemez.
Tanrý bir kiþinin o gün iþe biraz gecikmesini
ayarlayabilir ve böylece kurtulmasýný saðlayabilir.
Ama bu, yine de doðal þartlar dâhilindedir ve
tartýþmasýz bir mucize sýnýfýnda deðildir. Öte yandan tamamen tsadik bir kiþi, tehlikenin en büyük
ve en korkunç olduðu noktada bulunsa bile,
Aþgaha Peratit sayesinde hiç zarar görmeyebilir
(Rabi Reuven Lauffer – ).
Tüm bunlarýn aslýnda son derece derin bir
konunun anahatlarý olduðunu söylemeye gerek
yoktur. Burada yazýlanlar sadece bir fikir verme
amaçlýdýr ve kati sonuçlar üretmek için hiçbir
þekilde yeterli deðildir. Sonuç olarak Tanrý’nýn
bizim hiç bilmediðimiz ve anlamadýðýmýz planlarý
ve hesaplarý vardýr ve bazý durumlarda bir kiþiyi,
vakitsiz bir þekilde bu dünyadan almasý, pekâlâ o
kiþinin iyiliði için bile olabilir.
Baþka bir adam açmasýn – Bir insanýn çabasýnýn
meyvelerini bir baþkasýnýn yemesi olasýlýðý, ona
huzursuzluk veren bir düþüncedir (Raþi).
Bir askerin savaþta ölme olasýlýðý, ordudan
muafiyetini haklý çýkaracak bir sebep deðildir;
zira savaþ ve ölüm iç içe kavramlardýr. Bu pasuklardaki ek nedenler, “o kiþinin yapmak için
hevesli olduðu þeyi, o ölürse bir baþkasý yapmasýn” þeklinde verilmektedir, zira bir askerin
“Yeni bir ev yaptým ama içinde oturmaya bile fýrsat bulamadým. Þimdi ben ölürsem bunu benim
yerime bir baþkasý yapacak” tasasýný taþýmasý,
onun moralini bozacak, bir asker olarak etkili
savaþmasýný olumsuz yönde etkileyecektir (Gur
Arye). Alternatif olarak, bu kiþinin kalbinde
öncelikli olarak, yeni inþa etmiþ olduðu evinde
oturma özlemi olduðu için, kendisini savaþa vermeyecek, bir an önce evine dönmek isteyecek,
böylece diðer askerleri de olumsuz yönde etkileyecektir (Ýbn Ezra).
6. Bað dikmiþ – Ev konusunda olduðu gibi burada da, bir baðý satýn, miras ya da hediye almýþ bir
kiþi de muafiyet dâhilindedir (Talmud – Sota
43b).
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dinlemezlerse, ölümü hak ederler” (Sifre 195).
Eðer bu kiþiler muaf tutulmalarýna ve Koen
tarafýndan evlerine gönderilmelerine raðmen
bunu yapmaz, savaþa katýlmakta inat ederlerse,
ölüm riskini göze almýþ olurlar; zira Tora onlarý
her ne sebeple olursa olsun savaþtan muaf tuttuysa, sýrf kendilerine eve dönmelerini söyleyen
Koen’in sözünü dinlememeleri bile, savaþta ölme
risklerini yükselten bir faktördür (Mizrahi;
Maarik; Sifte Hahamim).
Talmud Yeruþalmi (Sota 8:9), yeni ev, bað ve eþ
sahibi olan kiþilerin, muafiyet kapsamýna girebilmeleri için bu iddialarýný doðrulayacak þahitler
getirmeleri gerektiðini kaydeder. Ordu komutanlarý onlarý ancak bundan sonra terhis eder. Rabi
Yose Agalili’nin görüþüne göre bile, günahýndan
korkan kiþi kendisini korkutan günahý hakkýnda
da kanýt getirmelidir [ve bu kanýtý, baþkalarýnýn
bilmeyeceði þekilde, komutana getirmelidir]; zira
aksi takdirde çok kiþi yalan söyleyerek askerlik
görevinden kaçabilirdi. Buna karþýlýk Rabi
Akiva’nýn görüþüne göre bir kiþi korktuðunu
söylüyorsa elbette þahide gerek yoktur, zira
bunun tek þahidi kendisidir (Ramban). Alaha
Rabi Akiva’nýn görüþü doðrultusundadýr.
Kendi yüreksizliðiyle… – Tam çeviriyle “kardeþlerinin kalplerini de kendi kalbi gibi eritmesin”. Sefer
Mitsvot Gadol, bunun “yapma” þeklindeki
mitsvalardan biri olduðunu öne sürer.
Baþkalarýnýn da moralini bozabileceði için, yüreksiz bir askerin geri dönmekten kaçýnmasý yasaktýr.
Raþbam, önceki pasuklardaki tüm muafiyet
örneklerinin de temelde bu pasukta söylenen
korkuya baðlý olduðu görüþündedir. Bir asker
“Evimi yeni inþa ettim ama içinde oturmaya
baþlayamadan askere gitmem gerekti. Bu tam bir
þanssýzlýk! Ve ben böyle þanssýz biriysem, savaþtan
da sað dönmemin olanaðý yok” diye düþünebilir –
ki bu, onun savaþtan büyük korku duymasýna
neden olacaktýr. Yeni bað ve yeni eþ konularý da
buna paraleldir. Savaþa korkuyla gelen bir asker
etkili olamayacaðý gibi, yanýndakilerin de moralini düþürür. Bu nedenle Tora söz konusu üç
muafiyeti sýraladýktan sonra, genel olarak savaþ-

tan, baþka sebeplerle korkan kiþileri de muaf tutmaktadýr.
9. Ýnzibat komutanlarý – Tam çeviriyle “ordu
komutanlarý”. Buradaki sözler artýk sýnýr geçilip
düþman topraklarýna girildiði bir aþamada
söylendiðine göre, orduyu savaþta yönetecek olan
komutanlar þimdiye kadar zaten atanmýþ
olmalýdýr (Beer Yitshak). Dolayýsýyla burada savaþ
sýrasýndaki disiplini saðlayacak baþka görevlilerden bahsedilmektedir. Bunlar ellerinde demir
baltalarla savaþçýlarýn önünde ve arkasýnda
konum alan ve firarý, gerekirse en sert yöntemlerle engelleme yetkisine sahip olan görevlilerdi.
Ayrýca düþenleri “Kalkýn; savaþa dönün, kaçmayýn!” gibi sözlerle ayaða kaldýrma görevi de
onlara aitti; zira bir savaþta yenilginin baþý, kaçmaktýr (Sifre 198; Talmud – Sota 44a; Raþi).
Çevirimiz bu görüþ doðrultusundadýr
Sforno ise gerçekten ordu komutanlarýndan
bahsediliyor olabileceði görüþündedir. Bu atamalar korkanlarýn ordudan ayrýlmalarýnýn sonrasýnda yapýlmaktadýr. Böylece korkan birinin
komuta görevine getirilmesi olasýlýðý bertaraf
edilmiþ olmaktadýr. Ramban ve Rabenu Behaye
de orduyu yönetecek üst düzeyli komutanlardan
bahsedildiði görüþündedirler (ayrýca Yad –
Melahim 7:4). Dolayýsýyla “ordu komutanlarý” þeklindeki tam çeviri de mümkündür.
Her ne kadar zaferi Tanrý’nýn kazandýracaðý
açýkça söylenmiþse de, Tanrý, Kýzýldeniz’deki gibi
mucizenin kaçýnýlmaz olduðu ya da Kuvveti’ni
açýkça sergilemek istediði durumlar haricinde,
her þeyin dünyanýn normal gidiþatý içinde gerçekleþmesini ister. Bu nedenle ordu komutanlarýnýn
seçilmesi yine de gereklidir ve Tanrý normal
gidiþat içinde Kendisi’ne baðlý olanlar için açýk
olmayan mucizeleri gerçekleþtirecektir (Ramban).
Yisrael’in tarihi boyunca, bir savaþýn baþlamasýna
kýsa süre kala hem liderler hem de sýradan askerler yoðun bir dua dönemine girerlerdi. Bunun bir
örneði, Amalek savaþýnda dua eden Moþe’dir
(Þemot 17:11). Diðer örnekler Kral Þelomo (bkz.
Melahim 8:44) ve Kral Yeoþafat’týr (bkz. Divre
Ayamim 20:6).
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Subaylar halka konuþmaya devam ederek [þöyle] diyeceklerdir: “Korkan ve yýlgýn
kalpli kim varsa gidip evine dönsün ki kendi yüreksizliðiyle kardeþlerinin cesaretini de kýrmasýn.”
9
Subaylar halka konuþmayý tamamlayýnca halkýn baþýna inzibat komutanlarý atayacaklardýr.
8. Subaylar halka konuþmaya devam ederek –
Bundan önceki sözleri de subaylar konuþtuðuna
göre bu ifadeye ne gerek vardýr?
Bu kullaným, savaþ öncesi orduya yapýlan hitabýn
üç kýsýmda olduðuna iþaret eder. Koen Maþuah
Milhama’nýn sözleri “Dinle Yisrael”den, “sizi kurtarmak üzere sizinle yürüyen, Tanrýnýz Aþem’dir”e
kadardýr. O bu sözleri söyler ve baþka bir Koen
onun sözlerini halka yüksek sesle [ve gerekirse
baþka dillerde (Meam Loez)] duyurur. Yeni ev,
yeni bað ve yeni eþ nedeniyle muafiyet kapsamýnda olanlarý evlerine gönderme konuþmasýný da
yine Koen Maþuah Milhama yapar, ama bu kez bu
sözleri halka duyurma görevini subaylar yerine
getirir. Yukarýdaki “Subaylar halka þöyle konuþacaklardýr” sözleri, bu tekrarý kastetmektedir. Bu
pasukta söylenen “korkan kiþilerin evine dönmesi” duyurusu tümüyle subaylar tarafýndan
yapýlýr. Subaylarýn baþý bunu söyler, diðer subaylar
da bu sözleri halka duyurmak için yüksek sesle
tekrarlarlar. Pasuðun baþýnda halka konuþmaya
“subaylarýn” devam ettiðinin söylenmesi, bu
pasukta söylenenlerde subaylarýn daha belirgin
bir role sahip olduklarýna iþaret eder. Nitekim
diðer konuþmalar Koen’in söylediklerinin
tekrarýyken, burada tüm sözler subaylar tarafýndan söylenmektedir (Talmud – Sota 43a; Raþi;
Sefer Zikaron). Bu açýdan çeviri belki “Halka
konuþmaya [bu kez tümüyle] subaylar devam
ederek…” þeklinde de yapýlabilir.
Ancak önce de belirtildiði gibi, pasuklarýn sýralamasýna raðmen, uygulamada, subaylarýn tekrarladýðý bu kýsýmlar daha erken bir aþamada, düþman topraklarýna girildiði zaman söylenir. Koen
Maþuah Milhama ise, p. 3-4’teki cesaret verici
konuþmasýný fiili savaþtan hemen önce yapar.
“Devam ederek” þeklinde çevirdiðimiz Veyasefu
sözcüðü, “ekleyecekler” anlamýna da gelebilir. Bu
doðrultuda, subaylar, Koen’in sözlerine kendilerinden de halký cesaretlendirecek sözler ekleyebilirler. Benzer þekilde, Koen Maþuah Milhama da,
her ne kadar Tora’nýn metninde yazaný aynen
söylemek durumundaysa da, sonrasýnda kendisine ait cesaret verici sözler eklemesi bir
mitsvadýr (Sefer Ahinuh; Meam Loez).
Korkan – Baþkasýna darbe indirmekten korkan
(Ýbn Ezra).

Yýlgýn kalpli – Baþkasýndan darbe yemekten
korkan (a.k.). Tam çeviriyle “yumuþak kalpli”.
Ama bunun anlamý Türkçe’deki gibi “merhametli” deðil, “yüreksiz” þeklindedir. Bkz. p. 3 açk.
Rabi Akiva’ya göre bu ek duyurunun amacý,
pasuðun basit anlamý doðrultusunda, gerçekten
de yüreði savaþa dayanamayan, karþýsýnda falanks
kuvvetleri gibi birbirine sýkýca kenetlenmiþ askerler ya da yalýn kýlýç görünce dizlerinin baðý
çözülen kiþilerin, diðer askerlerin cesaretini de
kýrmamasý için ordudan ayrýlmasýdýr. Dahasý,
Koen’in verdiði güvenceye raðmen korkan bir kiþi
Tanrý’ya güvenmediðini ortaya koymuþ olur ve
kendisi için mucize yapýlmasýný hak etmez; bu
nedenle savaþa gelmemesi daha doðrudur
(Ramban).
Rabi Yose Agalili ise, burada sözü edilenin farklý
bir korku olduðu görüþündedir. Buna göre
geçmiþte iþlemiþ olduðu günahlar nedeniyle bu
savaþta Tanrý’nýn özel korumasýný hak etmeyeceðinden korkan kiþilerin evlerine dönmeleri
telkin edilmektedir. Dahasý, Rabi Yose Agalili’ye
göre, ordudan yeni ev, yeni bað, yeni eþ gibi
nedenlerle muaf tutulan diðer kiþilerin
muafiyetinin asýl amacý da günahlarý sebebiyle
korkan kiþilere kamuflaj saðlamaktýr. Böylece bir
kiþi günahlarý sebebiyle korkuyorsa bile,
“baþkalarý ne der” düþüncesiyle orduyu terk
etmekten çekinmeyecektir, zira o ayrýldýðýnda
insanlar bunu, diðer üç muafiyet sebebinden
birine baðlayacaklardýr. Böylece Tora sýrf bu kiþiyi
toplum önünde utanmakla savaþta risk almak
arasýnda seçim yapma zorunluluðundan kurtarmak için, üç farklý sýnýftaki kiþileri de askerlikten
muaf tutmuþtur (Talmud – Sota 44a; Raþi).
Rabi Yose Agalili’nin bu görüþü etkili olmakla
birlikte, bir soruyu beraberinde getirmektedir.
Eðer diðer üç muafiyet sýnýfýndaki kiþiler, sýrf
günahkâr kiþiye kamuflaj saðlamak için muaf
tutulmuþlarsa, pasuk neden onlarýn savaþta ölme
riskinden bahsetmiþtir? Savaþta ölme riski
günahkâr birinde vardýr; ama yeni bir ev inþa
etmiþ, yeni bir bað dikmiþ veya yeni bir eþ almýþ
kiþi savaþta ölmesini gerektirecek bir günah
iþlemiþ deðildir! Raþi bu soruyu Sifre’den alýntýyla
þöyle cevaplar: “Bu kiþiler Koen’in sözünü
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doðu yakasýnda olduðu sýrada göndermiþtir. Ama
Yarden’i geçip fethe baþladýktan sonra Kenaan
uluslarýna bir daha böyle mesajlar göndermemiþtir. Raþbam, Raþi ile ayný görüþtedir; ama
Kenaan uluslarý kendilerinden gelip teslim olduklarý takdirde hayatta býrakýlacaklarýný ekler.
Rabenu Behaye, temel olarak Ramban’la hemfikir olmasýna raðmen, [Kenaan uluslarýndan
olmayan] Amon ve Moav’a karþý savaþ yapýlacaðý
takdirde barýþçý çaðrý yapýlmayacaðýna, zira
Tora’nýn bunu yasakladýðýna dikkati çeker (bkz.
23:7). Ama bu uluslar kendilerinden teslim
olurlarsa, bu kabul edilir. Zira barýþ ve sükûnet
çok önemlidir.
10. Barýþ [içinde teslim olma] çaðrýsýnda
bulunmalýsýn – Ya da “ona barýþ sözleriyle seslen”
(Targum Onkelos). Ancak bu, her iki tarafýn da
baðýmsýzlýk ve egemenliðini koruyacaðý türde bir
barýþ deðil, teslim olma çaðrýsýdýr. [Bu açýdan
“Þalom – Barýþ” ile “Teslim” sözcüklerinin ayný
kökten gelmesi dikkat çekicidir.] Bir þehrin
sakinleri yapýlan barýþçý teslim çaðrýsýný tüm þartlarýyla kabul ettikleri andan itibaren BeneYisrael’in onlara dokunmasý yasaktýr; onlarýn
barýþ ve sükûn içinde yaþamalarý temin edilmelidir.
Burada sözü edilen barýþ çaðrýsý, Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Ase No. 215. Bu çaðrý,
bahsi geçen teslim þartlarýnýn yanýnda, teslim
olduklarý takdirde þehir halkýna hiçbir kötülük
edilmeyeceði konusunda bir garanti de içermelidir (Sefer Ahinuh).
11. Ýçinde bulunan tüm halk – Buradaki “tüm”
sözcüðü, Erets-Yisrael dýþýnda çýkýlan Milhemet
Reþut niteliðindeki bir seferde, teslim olan þehrin
halkýnýn içinde yedi Kenaan ulusu mensuplarý
varsa bile, onlarýn þehrin diðer sakinlerinden
farklý bir muameleye tabi tutulmayacaklarýný
belirtir (Sifre 200; Raþi).
Vergi yükümlüsü olacak ve sana hizmet edecektir – Bunlardan sadece birini kabul etmeleri
yeterli deðildir. Her ikisini de kabul etmelidirler
(Sifre 200; Raþi).

Ýbranice “Mas – Vergi” sözcüðü parasal ve
bedensel olarak iki yönlüdür. Nitekim Mýsýrlýlar
da Bene-Yisrael’e “eziyet etmek için” üzerlerine
Sare Misim atamýþlardýr (bkz. Þemot 1:11). Bu
unvan, basit anlamda “vergi memurlarý” anlamýna gelir; zira Mýsýrlýlar Yahudiler’den adaletsiz
vergiler alarak servetlerini de ellerinden almayý
amaçlamýþlardý. Ancak o pasuk bu kiþilerin
“onlara aðýr iþleriyle eziyet etmek için” atandýðýný
söylediðine göre, ayný zamanda bedensel bir aðýrlýk, bir çalýþma yükümlülüðünden bahsedilmektedir. Orada bu unvaný “angarya memurlarý” þeklinde çevirmemizin nedeni budur. Sonuç olarak
burada bahsedilen vergi de iki yönlüdür. Teslim
olan halklar, Bene-Yisrael’in baþýndaki kralýn ya
da Sanedrin’in belirleyeceði sabit vergiler vermekle yükümlü olacaklar, ayrýca kralýn emri doðrultusunda devleti ilgilendiren inþaat iþlerinde,
örneðin saray inþaatýnda, surlarýn ve hisarlarýn
güçlendirilmesinde çalýþacaklardýr (bkz. Melahim
I 9:15-22). Bu, savaþ öncesinde Bene-Yisrael’e
verdikleri zararýn ve savaþ masraflarýnýn bir tür
tazmini olacaktýr. Tüm bunlar iþin “vergi” yanýdýr
(Yad – Melahim 6:1).
Bunun yanýnda söz konusu halklar, BeneYisrael’e “hizmet etmelidir”. Rambam’a göre
bunun anlamý gerçek hizmet deðil, “onlara tabi
olmak, egemenliklerini tanýmak” þeklindedir.
Baþka bir deyiþle, isyan etmeyecekler, BeneYisrael’in hükümranlýðýný kabul edeceklerdir. Bu
durumda çeviri “senin kulun / tebaan olacaklar”
þeklinde de yapýlabilir. Ancak Ramban’a göre
burada gerçek hizmetten bahsedilmektedir.
Bahsedilen, odun kesmek ve su çekmek gibi
belirli iþlerdir (bkz. 29:10 ve Yeoþua 9:23) ve
Yahudiler bu iþler için bu kiþileri görevlendirebilecekler, ama karþýlýðýnda hak ettikleri ücreti de
ödeyeceklerdir.
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Ona karþý savaþmak üzere bir þehre yaklaþtýðýnda, ona barýþ [içinde teslim olma]
çaðrýsýnda bulunmalýsýn.
11
Eðer [þehir] sana barýþla cevap verirse ve [kapýlarýný] sana açarsa, içinde bulunan
tüm halk sana karþý vergi yükümlüsü olacak ve sana hizmet edecektir.
10-18. Barýþ Mesajlarý. Bundan önceki kýsýmda
bir meydan savaþýna çýkmadan önce yapýlacak
hazýrlýklardan bahsedilmiþti. Burada ise bir þehri
kuþatma konusundaki kurallara geçilmektedir.
Yisrael, kuþatma öncesinde, düþmanlarýna barýþ
içinde teslim olma fýrsatý tanýmlamakla yükümlüdür. Þehir halký teslim olduðu ve aþaðýda açýklanacak þartlarý kabul ettiði takdirde onlarýn
canýna ya da malýna el sürmek ya da baþka herhangi bir kötülük yapmak yasaktýr (Hirsch).
Otoriteler arasýnda barýþçý çaðrý yükümlülüðün
hangi düþmanlar için geçerli olduðuna dair bir
görüþ ayrýlýðý söz konusudur. Raþi ve Raavad’a
göre barýþçý mesaj gönderme yükümlülüðü sadece
Milhemet Reþut sýnýfýndaki savaþlar için geçerlidir;
ama yedi Kenaan ulusuna karþý yapýlacak ve
Milhemet Mitsva sýnýfýnda olan fetih savaþlarýnda
böyle bir yükümlülük yoktur. Bu görüþe göre söz
konusu yedi antik ulusa barýþ teklifinde bulunulmayacaðý gibi, onlarýn Erets-Yisrael’de barýnmasýna hiçbir surette izin verilmeyecektir. Raþi, bu
görüþünü desteklemek için p. 15’teki “[Kenaani]
uluslarýn þehirlerinden olmayýp senden çok uzakta
[bulunan] tüm þehirler için bu þekilde yapacaksýn”
ifadesine iþaret eder.
Rambam ve Ramban ise, barýþçý teslim olma
çaðrýsýnýn yedi Kenaan ulusu için de yapýlmasý
gerektiði görüþündedirler. Ve eðer bu uluslar bu
çaðrýyý kabul ettikleri, putperestliði býrakýp tüm
insanlýk için geçerli olan Yedi Mitsva’ya uygun
yaþamayý da üstlendikleri takdirde, onlara
dokunulmayacak,
Erets-Yisrael’de
BeneYisrael’in egemenliði altýnda yaþamalarýna izin
verilecektir. Bu uluslarla baþka yerlerdeki uluslar
arasýndaki fark, teslim olma teklifini kabul
etmeyip savaþmalarý halinde kadýn ve çocuklarýnýn bile öldürülmesi þeklindedir. Teklifi reddeden diðer uluslarda ise kadýn ve çocuklar hayatta
býrakýlmalýdýr. Ramban’a göre p. 15’te yapýlan
ayrým da, barýþ teklifi konusunda deðil, bu
konudadýr.
Ýkinci bir fark da, Erets-Yisrael’de bulunan bu
uluslarýn Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva’yý
üstlenmek zorunda olmalarýdýr; çünkü Tora’ya

göre, Yahudi olmayan biri ancak bu þartla EretsYisrael’de yaþayabilir. Diðer uluslar ise kendi yerlerinde kalacaklarý için bu þart onlar için geçerli
deðildir. Ancak Tora burada teslim olan halklarýn
yükümlülükleri (p. 11) arasýnda bunu saymaya
gerek duymamýþtýr, çünkü daha önce bunu gerektiren bir emir vermiþtir: “Onlarla ve tanrýlarýyla
antlaþma yapma [=onlarla, putperest inançlarýný
sürdürebilecekleri þekilde antlaþma yapma]. Ülkende
oturmalarýna izin verme ki seni Bana karþý günaha
sevk etmesinler; zira [bunun sonunda] onlarýn tanrýlarýna ibadet edecek [hale bile gelebilirsin.
Dolayýsýyla, onlarýn varlýðýna göz yumman] senin
için ölümcül bir tuzak olacaktýr” (Þemot 23:32-33).
Bu sözler, putperestliði býraktýklarý takdirde
Ülke’de oturmalarýna izin verilebileceðini belirtmektedir.
Ramban, barýþçý mesaj gönderme gerekliliðinin
Kenaan uluslarý için de gerekli olduðu þeklindeki
görüþünü, Moþe ve Yeoþua’nýn davranýþlarýný
örnek göstererek destekler. Moþe, bir Kenaan
Ulusu olan Emoriler’in kralý Sihon’a barýþ mesajý
göndermiþtir. (bkz. 2:26 ve Bamidbar 21:21).
Ayrýca kaynaklarýmýza göre Yeoþua da, savaþa
çýkmadan önce Kenaan uluslarýna mesaj göndererek üç seçenek sunmuþtur: “Barýþ içinde teslim
olmak isteyen, gelsin olsun; yerini gönüllü olarak
terk etmek isteyen, gitsin; savaþmak isteyen,
savaþsýn.” Bu çaðrý üzerine Girgaþi ulusu EretsYisrael’den göç etmiþ, Givon bölgesinde oturan
Hiviler de [arada geliþen bazý olaylarýn sonucunda] teslim olma þartlarýný kabul etmiþlerdir (bkz.
Yeoþua 11:19-20) (Talmud Yeruþalmi – Þeviit 6:1;
Midraþ – Devarim Raba 5:13).
Raþi’nin görüþünü savunan Gur Arye ise bu iki
örneðin kanýt olmadýðýný öne sürer. Moþe’nin
Sihon’a gönderdiði mesaj, burada sözü edilenden
farklýdýr. Orada Moþe sadece geçiþ için izin
istemiþtir; ama Sihon’un topraklarýný ele geçirme
niyeti yoktu. Savaþ Sihon’un saldýrýsý nedeniyle
gerçekleþmiþti ve dolayýsýyla bu bir fetih savaþý
deðildi. Ayrýca her ne kadar Emori ulusuna mensupsa da, Sihon’un topraklarý Kenaan Ülkesi’nin
içinde deðildi. Yeoþua da mesajlarýný henüz fetih
hareketine baþlamadan önce, daha Yarden’in

sofetim_vayikra.qxd 18.06.2012 14:56 Page 80

434 Þofetim

12
13
14

15
16
17

deðildir (bkz. 13:16) ve bunlarý kendine alabilirsin” (Daat Mikra). Bkz. 6:10-11.
Yiyebilirsin – Bu tam çeviridir (krþ. 6:11 açk.).
Sözcük “tüketebilirsin” (Targum Onkelos), “kendi
tüketiminde kullanabilirsin” þeklinde de anlaþýlabilir.
15. Senden çok uzakta – “Yedi Kenaan ulusundan olmayan” (Ýbn Ezra).
16. Hiçbir ruhu hayatta býrakmamalý – Mitsvat
Lo Taase No. 313 (Sefer Ahinuh). Eðer yapýlan
teslim olma çaðrýsýna uymazlar, Erets-Yisrael’de
putperest ve yoz hayatlarýna devam etmekte
diretirlerse, Kenaan uluslarý tamamen yok edilecektir. Öte yandan önce de belirtildiði üzere,
yapýlan teslim olma çaðrýsýna uyup Noah’ýn Soyu
Ýçin Yedi Mitsva’ya uygun yaþam sürmeyi kabul
ettikleri takdirde bu emrin kapsamýndan çýkmýþ
olurlar (Rambam). Kenaaniler’e teslim çaðrýsý
yapýlmayacaðý görüþünde olan Raþi’ye göre ise
bu uluslar tamamen imha edilmelidir. Ama
kendilerinden gelip Yedi Mitsva’yý üstleneceklerini beyan eden ve diðer þartlarý da kabullenen
kiþiler hayatta býrakýlacaktýr.
17. Tanrýn Aþem’in emretmiþ olduðu gibi –
Bkz. Bamidbar 21:2 ve 35:52. Kenaan’da yedi
ulus vardýr, ama bu pasukta altý tanesi sayýlmaktadýr. Yedinci ulus ise bu pasukta sözü edilmeyen
Girgaþi’dir. Tora bu ulusu da yok etmeyi emretmiþtir (bkz. 7:1-2). Bu nedenle, pasuk onlardan
açýkça bahsetmemesine raðmen, “Tanrýn Aþem’in

emretmiþ olduðu gibi” ifadesi bu ulusu da kapsamaktadýr (Sifre 201; Raþi). Ancak konuya giriþte de belirtildiði gibi, Girgaþi ulusu Yeoþua’nýn
gönderdiði mesaj üzerine Erets-Yisrael’i terk edip
[bir görüþe göre Gürcistan bölgesine (La Ýstorya
Cudiya Universal) bir görüþe göre de Afrika’ya
(Meam Loez)] gittiði için, yok edilmemiþtir. Tora,
Yeoþua zamanýnda olacak bu duruma þimdiden
gönderme yaparcasýna bu ulustan açýkça bahsetmemiþ, sadece buradaki ifadeyle ima etmiþtir
(Ýmre Þefer; Sifte Hahamim). Bkz. Þemot 33:2 açk.
Ýbn Ezra’ya göre ise Girgaþi’den bahsetmeme
sebebi, bu ulusun, diðer altý ulusa göre daha
önemsiz bir nüfusa sahip olmasýdýr.
Tamamen imha etmelisin – Bkz. Yeoþua 10:40
ve 11:14-15.
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Ama eðer seninle barýþ yapmaz ve seninle savaþ yaparsa, [þehri] kuþatma altýna alacaksýn.
13
Tanrýn Aþem onu senin eline teslim ettiðinde [þehrin] tüm [yetiþkin] erkeklerini
kýlýçtan geçireceksin.
14
Ancak kadýnlarý, çocuklarý, hayvanlarý ve þehirde olan [diðer] her þeyi – tüm
ganimetini – kendin için yaðmalayabilirsin. [Böylece] Tanrýn Aþem’in sana verdiði düþmanýnýn ganimetini yiyebilirsin.
15
Buradaki þu [Kenaani] uluslarýn þehirlerinden olmayýp senden çok uzakta [bulunan]
tüm þehirler için bu þekilde yapacaksýn.
16
Ancak bu [Kenaani] halklarýn – Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte olduðu
– þehirlerinden hiçbir ruhu hayatta býrakmamalý,
17
aksine, onlarý – Hiti, Emori, Kenaani, Perizi, Hivi ve Yevusi [uluslarýný] – Tanrýn
Aþem’in sana emretmiþ olduðu gibi tamamen imha etmelisin.
12. Barýþ yapmaz … savaþ yaparsa – Tora bu
ikisini baðdaþtýrmaktadýr. Oysa bu þart deðildir.
Ne de olsa bir þehir, teslim olma teklifini kabul
etmezse, bu, mutlaka karþý saldýrýya geçeceði
anlamýna gelmez. Hiçbir hareket yapmadan
ilk hareketi Bene-Yisrael’in yapmasýný da pekâlâ
bekleyebilir. Ancak Tora bu kullanýmla bir
mesaj vermektedir: “Eðer teslim olmazlarsa ve
sen onlara saldýrmadan orayý terk edersen,
ileride bir gün sana saldýracaklardýr da” (Sifre
200; Raþi). Dolayýsýyla Tora burada bir savaþa
çýkýldýðýnda kesin sonuç alýnmadan savaþý yarýda
kesmemeyi öðütlemektedir; aksi takdirde düþman sonradan güçlenip büyük zararlar verebilecektir.
Kuþatma altýna alacaksýn – Aþaðýda görüldüðü
üzere (p. 19), teslim olmak için zaman tanýma
adýna, saldýrý öncesindeki kuþatma en az üç gün
sürmelidir. Bunun yanýnda, eðer þehrin geneli
savaþma niyetindeyse, ama içinde azýnlýkta olan
bazý bireyler savaþmak istemiyorlarsa, onlara
kaçma þansý tanýmak için þehir yalnýzca üç yandan kuþatýlmalý ve serbest bir kaçýþ yolu býrakýlmalýdýr (Meam Loez).
Bir þehre saldýrmanýn yollarýndan biri, öncelikle
onu abluka altýna almaktýr. Ama tek yolun bu
olmadýðý açýktýr ve Tora “[þehri] kuþatma altýna
alacaksýn” derken askeri taktik vermekte deðildir.
Bu ifadeyle söylenmek istenen, ablukanýn, þehir
halkýnýn çekmesine yol açacaðý tüm sýkýntýlara
raðmen yapýlabileceðidir. Bir kuþatma, kuþatýlan
þehirde yiyecek ve içecek sýkýntýsýnýn, hatta
salgýn ve ölümcül hastalýklarýn baþ göstermesine,
þehir sakinlerinin çok büyük acýlar çekmelerine
yol açabilir. Tora, teslim olmayý reddeden bir
þehir söz konusu olduðunda bu gibi endiþeler

nedeniyle kuþatmanýn kaldýrýlmasýna gerek
olmadýðýný ve ablukanýn, bu þartlarýn ortaya
çýkma olasýlýðýna raðmen kurulabileceðini söylemektedir (Sifre 200; Raþi; Sefer Zikaron).
13. Tanrýn Aþem onu senin eline teslim
ettiðinde – Rabenu Meyuhas. Tam çeviriyle “…
verecek”. Ýfade þarta baðlý deðil, kesin bir dil kullanýmý içermektedir. Böylece bu kýsýmda verilen
emirlerin yerine getirilmesi halinde Tanrý’nýn
zaferi garanti edeceði vurgulanmaktadýr (Sifre
200; Raþi; Mesiah Ýlemim; Ýmre Þefer).
[Yetiþkin] Erkeklerini – Savaþabilecek yaþtaki
erkeklerden bahsedilmektedir (Meam Loez); zira
onlar sana karþý savaþmýþlardýr ve tekrar savaþa
çýkmaya güçleri vardýr (Daat Mikra). Ama erkek
çocuklar hayatta býrakýlacaktýr (bkz. s.p. açk.).
14. Kadýnlarý – Bunlar ev iþlerinde çalýþtýrýlmak
üzere cariye olarak alýnabilir. Ancak baþka türlü
istismara izin yoktur. Ayrýca bkz. Ki Tetse peraþasýnýn baþý.
Çocuklarý – Pasuktaki “kadýnlar” sözcüðü,
yetiþkin kadýnlarý kastetmektedir. Ve yetiþkin
kadýnlar hayatta býrakýlacaksa, küçük kýzlar da
elbette hayatta býrakýlmalýdýr. Öyleyse buradaki
“çocuklar”, özellikle erkek çocuklarý kastetmektedir. Yetiþkin erkekler öldürülmesine raðmen
erkek çocuklar hayatta býrakýlacaktýr (Sifre 200;
Raþi; Maskil Ledavid).
Tüm ganimetini – Taþýnabilir mallarýný (Daat
Mikra).
Yaðmalayabilirsin – “Ve bir Ýr Anidahat’ta
olduðu þekilde tüm bunlar herem sýnýfýnda
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Ayrýca içeriye ok atýlmasýný kolaylaþtýrýr, surlara
bitiþtirilerek içeriye askerlerin girmesi saðlanýrdý.
Bu iki pasuk, uzun süren bir kuþatma sýrasýnda bu
gibi kuþatma araçlarýnýn ve rampalarýn yapýlmasý
için hangi aðaçlarýn kullanýlabileceðini, hangilerinin kullanýlmamasý gerektiðini açýklamaktadýr.
Üzerine baltayý savurup yok etme – Yani
“Amacýn sýrf balta savurmak, hiçbir olumlu hedef
olmaksýzýn yok etmekse, bunu yapman yasaktýr.
Ama kuþatmaya hizmet edecekse bunu yapabilirsin” (Sforno). Ya da “… zarar verme” (Targum
Onkelos).
Ondan [meyve] yiyeceksin – “Þehri ele
geçirdikten sonra bu aðaçlarýn meyvelerine ihtiyacýn olacak (Raþbam). Normal bir savaþta
saldýran taraf zaferden hiçbir zaman emin olamayacaðý için, þehrin çevresindeki tüm verimli
kaynaklarý yok etme yoluna gider. Ama sen böyle
bir þey yapmay; zira Tanrý senin yanýnda olduðu
için sen zaferden eminsin ve þehri ele geçirdikten
sonra bu kaynaklara ihtiyacýn olacak (Ramban;
Sforno). Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi
‘Suyundan içtiðin kuyuya taþ atma’ (Talmud –
Baba Kama 92b)”.
Kuþatma sýrasýnda, meyve veren aðaçlardan
meyve yenebilir. Bunun yanýnda söz konusu
aðaçlar, kuþatma boyunca, eðer onlara özel bir
ihtiyaç yoksa, savaþ sonrasýna saðlam kalacak
þekilde korunmalýdýr. Hahamlarýmýz buradaki
“Ondan [meyve] yiyeceksin” ifadesini “yap”, “onu
kesme” ifadesini ise “yapma” þeklinde birer emir
olarak tanýmlarlar (Sifre). Böylece, meyve veren
bir aðacý öylesine yok eden bir kiþi, “yap” ve “yapma”
þeklinde iki emri ihlal etmiþ olur (Hirsch).
Onu kesme – “Þehrin savunmasýnda rol
almayan, içeridekilere saklanma veya savunma
avantajlarý saðlamayan aðaçlarý kesme”
(Raþbam). Ama bu, konunun baðlamý doðrultusundaki açýklamalardan biridir. Uygulamada,
aþaðýda deðinildiði üzere, aslýnda gereksiz olarak
her türlü aðacýn kesilmesi yasaklanmaktadýr.

Tanah’ta, Peygamber Eliþa’nýn, birlikte Moav’a
saldýran Yisrael ve Yeuda krallarýna “Tüm hisarlý
þehirleri ve tüm seçkin þehirleri vurun, tüm iyi
aðaçlarý indirin, tüm su kaynaklarýný týkayýn ve tüm
verimli tarlalara taþlarla acý [=zarar] verin”
(Melahim II 3:19) dediðini görmekteyiz.
Dolayýsýyla buradaki aðaçlarý kesme yasaðý,
Moav’a karþý uygulanmamýþtýr; çünkü bu halk,
Tanrý’nýn Gözü’nde son derece günahkârdý (Raþi
o.a.). Ayrýca bu olay, geçerliliði kanýtlanmýþ bir
peygamberin, þartlarýn gerektirmesi halinde
Tora’nýn bir emrini geçici olarak askýya alma
yetkisine de bir örnek teþkil eder (Radak o.a.;
bkz. 18:22 açk.).
Meyve veren aðaçlara zarar verme yasaðý,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 314 (Sefer Ahinuh).
Ýnsan[ýn yaþamý] kýrýn aðacý[na baðýmlý]dýr –
Krþ. Sifre. Tam çeviriyle “insan, kýrýn / çayýrýn
aðacýdýr”. Ya da “insan mýdýr kýrýn aðacý?” (Raþi).
Pasuk insanlarla meyve aðaçlarýný birbiriyle baðdaþtýrmaktadýr. Ýbn Ezra’ya göre bunun sebebi,
insanlarýn yaþamlarý için bu meyvelere gereksinim duymalarýdýr ve dolayýsýyla insanlarýn varlýklarýný devam ettirebilmeleri, bu meyvelerin varlýklarýnýn devam etmesiyle bir bakýma eþanlamlýdýr. Tora bu yüzden “insan, kýrýn aðacýdýr [=ta
kendisidir]” demektedir. [Bu baðlamda “meyveler”, tüm bitki dünyasý için bir örnektir; zira bitki
dünyasý olmadýðý takdirde insanýn yaþamasý
mümkün deðildir (Meam Loez).]
Çevirimiz, pasuðun sonundaki “senin önündeki
kuþatmaya dâhildir” sözleri haricinde Ýbn Ezra’ya
göredir (bkz. s.a.). Ancak bu biraz kapalý bir ifade
olduðundan, farklý görüþler de mevcuttur.
Örneðin Raþi’ye göre burada hayret içeren
retorik bir soru vardýr: “… zira, kýrýn aðacý insan
mýdýr ki, önündeki [ya da: senin yüzünden] kuþatmaya girsin [=dâhil olsun]?” Yani “Evet; senin
kuþatman nedeniyle düþman þehrin halký yiyecek
ve içecek sýkýntýsý çekiyor. Ne de olsa savaþta
düþmaný teslim olmaya zorlamak için gerekeni
yapmak kadar normal bir þey yoktur. Ama aðacýn
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Bu sayede size, [kendi] ilahlarý için yaptýklarý tüm iðrençlikleri gibi [uygulamalar]
yapmayý öðretemeyeceklerdir. [Zira öðretirlerse,] Tanrýnýz Aþem’e karþý günah iþlemiþ olacaksýnýz.
[73. Kuþatma]
19

Bir þehre, onu ele geçirmek için savaþmak üzere uzun bir süre kuþatma uyguladýðýnda, [þehrin] aðacýný, üzerine baltayý savurup yok etme. Ondan [meyve] yiyeceksin; [bu
yüzden] onu kesme; zira insan[ýn yaþamý] kýrýn aðacý[na baðýmlý]dýr [ve bu aðaç] senin
önündeki kuþatmaya dâhildir.
18. Bu sayede … öðretemeyeceklerdir – Tam
çeviriyle “… öðretememeleri için”. Dolayýsýyla bu
imhanýn sebebi bu halklarýn putperestliði ve
“iðrenç” olarak tabir edilen uygulamalarý iken,
amacý da tüm bunlarý Bene-Yisrael’e öðretmelerinin önüne geçmektir. Ancak eðer bu halklara mensup kiþiler teþuva yaparlar ve Tora’ya
göre kabul edilmez nitelikteki yaþamlarýndan
vazgeçip Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva’ya uygun
yaþamayý kabul ederlerse (Rambam), o zaman
onlarý öldürme yükümlülüðü ortadan kalkar. Bu
kiþiler Ger Tsedek olmak isterlerse Yahudilik’e
kabul edilmelerinde de bir engel yoktur (Sifre
202; Raþi).
Herkesin hemfikir olduðu nokta, putperestliði
býrakmadýðý sürece herhangi bir Kenaani bireyi
Erets-Yisrael’de barýndýrmanýn yasak olduðudur.
Buna izin vermek, putperest kültürü canlý tutmaktýr ve Yisrael en baþta putperestliði benimsemese bile, putperestlerin kendi ibadet yöntemlerini Tanrý’ya yönelik ibadette kullanma yanlýþýna düþebilecektir (bkz. 12:29-30). Bu, zamanla putperestliðin kendisinin de Yisrael içinde
kendine yer bulmasýna yol açacaktýr. Pasuk bunu
açýkça söylemektedir: “[Zira öðretirlerse,] Tanrýnýz
Aþem’e karþý günah iþlemiþ olacaksýnýz.”
Tora’nýn bu kesin uyarýlarý ne yazýk ki gerçeðe
dönüþmüþtür. Yisrael ulusu, birçok Kenaani’ye
Erets-Yisrael’de barýnma hakký vermiþ ve sonuçta
putperestlik Yahudiler’in içinde de yayýlmýþ,
Tanah’ta kaydedilen birçok felaketin temel sebebi olmuþtur.
[Öðretirlerse] – Ya da “[Kenaani uluslarý imha
etmezsen]” (Daat Mikra).
19-20. Meyve Aðaçlarýný Korumak. Taným
gereði yýkýmla el ele giden savaþ konusu içinde,
Tora, Yahudiler’den genel refaha verdikleri
önemi koruma ihtiyacý konusunda bilinçli
davranmayý sürdürmelerini ve iyiliðe yönelik
sevgilerine baðlý kalmalarýný talep etmektedir.
Eðer insanlar, en temel ve alçak içgüdülerini
harekete geçiren bir ortamda bile “iyi” olarak

kalmayý baþarabilirlerse, en ufak bir hardal
tanesini bile boþa harcamayacaklar, karakterlerini düzenli bir grafikle geliþtirmeyi sürdüreceklerdir (Sefer Ahinuh).
19. Ele geçirmek için savaþmak –
Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi: “Ele geçirmek
için; ama esir almak için deðil” (Sifre). Yabancý
bir þehre karþý savaþýn amacý oradaki halký tutsak
edip köleleþtirmek deðil, politik egemenliði kabul
ettirmek olmalýdýr (Hirsch). Bu þehir, vergi ve
devlet hizmeti yükümlülükleri dýþýnda kendi normal yaþantýsýna devam edecektir. Ancak eðer
Erets-Yisrael içindeyse Noah Ýçin Yedi Mitsva’yý
da üstlenmelidir. Öte yandan eðer yabancý þehir
halký teslim çaðrýsýný kabul etmez ve savaþýrsa,
erkekler öldürülecek, kadýn ve çocuklar da köle
olarak alýnacaktýr.
Uzun bir süre – Tam çeviriyle “çok günler”.
Çoðul olan “günler” sözcüðü en az iki günü belirtir. “Çok” sözcüðü de buna bir gün daha ekler.
Dolayýsýyla savaþ öncesindeki, barýþ içinde teslim
olma çaðrýsý, duruma göre iki ya da üç günlük bir
süreyi kapsamalýdýr. Saldýrý ancak bundan sonra
yapýlabilir.
Hahamlarýmýz, buradan yola çýkarak, Yahudiler’ce
baþlatýlan bir kuþatmaya, Þabat’tan en az üç gün
önce baþlanmasý gerektiðini öðretirler (Sifre 203;
Raþi). Bu þekilde, savaþ nedeniyle Þabat’ýn ihlal
edilme olasýlýðý azaltýlmýþ olacaktýr. Ancak eðer
savaþ uzarsa, bu bir can tehlikesi meselesi olduðu
için Þabat günü içinde bile devam edilebilir.
Nitekim pasuk da kuþatmaya baþladýktan sonra,
bunun, þehir sindirilene kadar kesilmemesini
söylemektedir (s.p.) (Talmud – Þabat 19a).
Bu kural Milhemet Reþut için geçerlidir. Milhemet
Mitsva söz konusu olduðunda ise bir kuþatmaya
Þabat günü içinde bile baþlanabilir (Talmud
Yeruþalmi – Þabat 1:8; Tseda Ladareh).
Kuþatma uyguladýðýnda – Eski dönemlerde bir
kaleyi ele geçirmek için kuþatma kuleleri inþa
edilirdi. Bunlar saldýranlarý ve merdivenleri
surlara yaklaþýrken koruma amacýný taþýrdý.
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20. Ancak… – “Meyve veren aðaçlarý, sadece
surlarýn yakýnýndaysa ve sana þehri ele geçirmekte zorluk veriyorsa kesebilirsin. Ama eðer aðaçlar
meyve veren türde deðilse, þehre yakýn da olsa
uzak da olsa, kuþatma araçlarý inþa etmek için
onlarý kesebilirsin (Raþbam). Aðaç meyve veren
türde bir aðaçsa, ama sen onun meyve vermediðini biliyorsan, örneðin çürümüþse ya da
yaþlanmýþsa ve verimliliðini kaybetmiþse, o zaman
onu kesebilirsin (Sforno).”
Sindirene kadar – Ya da “direncini tamamen
kýrana kadar”. Verilen örnekte direncin kuvvetli
olduðu, kuþatmanýn “uzun bir süre” devam
etmesinden bellidir (Ýbn Ezra; bkz. ö.a.).
Kullanýlan sözcük, Ridta, tam olarak “onu
indirmek”, “seviyesini tamamen düþürmek” ya da
“ona tamamen hükmetmek” anlamýna gelebilir.
Raþbam’a göre þehrin surlarýnýn tamamen
“indirilmesinden”, yani þehrin düþmesinden
bahsedilmektedir. Ramban’a göre ise buradaki
anlam aðaçlarý “tamamen indirmek” yani dipten
kesmek anlamýndadýr. Zira bazý durumlarda bir
aðaçlýk, savunma yapan þehirdekiler için avantaj
saðlayabilir. Örneðin içeridekiler çýkýp odun
ihtiyacýný buradan karþýlayabilirler, gerilla taktiðiyle saldýrabilirler veya bu aðaçlýk, saldýrýyý
baþka bir þekilde de zorlaþtýrabilir. Böyle zamanlarda aðaçlar, kuþatmayý kolaylaþtýrmak için
dipten kesilebilir.
œ Bal Taþhit – “Yok Etme!”. Önce de belirtildiði gibi buradaki yasak aðaçlara öylesine zarar
vermek konusundadýr. Bu, doðanýn önemli
öðeleri olan tüm aðaçlar için söylenebilir; ancak
özellikle meyve veren aðaçlar bu yasakta ön plandadýr. Buna karþýlýk, insanlarýn kullanýmýna
hizmet edecekse aðaç kesmek yasak deðildir;
meyve vermeyenler bu konuda tercih edilmelidir.
Bir meyve aðacýný önemli kýlan üzerindeki
meyvelerdir. Dolayýsýyla eðer aðacýn kesilmiþ
halde belli bir amaç için kullanýlma deðeri,
meyvelerinin deðerinden fazlaysa, bu aðaç
kesilebilir. Örneðin inþaat amacý söz konusuysa
aðaç kesilebilir. Rambam bu kanunu þöyle

özetlemiþtir: “Tora sadece gereksiz bir þekilde yok
etmeyi yasaklamýþtýr” (Yad – Melahim 6:8). Yine
de eðer ayný deðerli amaca meyve vermeyen
aðaçlarla ulaþmak mümkünse, az da olsa meyve
veren bir aðaçtan bile önce bunlar kesilmelidir.
Ev inþa etmek için aðaçlarý kesmek yasak deðildir.
Bu, inþa edilecek ev kiþinin kendi yaþamasý için
deðil de, parasal çýkarlarý içinse bile doðrudur.
Yine de, buna imkân olduðu zamanlarda aðaçlarý
kesme iþini Yahudi olmayan bir ücretliye vermek
tercih edilmelidir [zira bu yasak, Noah’ýn Soyu
Ýçin Yedi Mitsva’ya dâhil olmadýðýndan, Yahudi
olmayan kiþinin bunu yapmasý Tora’ya göre yasak
deðildir] (Meam Loez).
Tora’nýn savaþ konusu baðlamýnda verdiði bu
emirler, aslýnda genel niteliklidir. Aðaçlar sadece
örnektir. Ama sadece aðaçlarý deðil, genel olarak,
kullanýlabilir herhangi bir þeyi, hiçbir olumlu
amaç yokken kullanýlmaz hale getirmek de ayný
þekilde yasaktýr. Bu yasak “Bal Taþhit – Yok
Etme!” olarak bilinir. Tora’nýn bu emri savaþ
baðlamýnda vermesinin amacý, savaþ gibi insanlarýn zor þartlar altýnda olduklarý bir zamanda bile
doðru perspektifi korumanýn ve verilecek zararý
asgari düzeyde tutmanýn önemini vurgulamaktýr
(Meam Loez). [Ancak insan hayatý daima daha
önemli olduðu için, eðer bu aðaçlar düþmanýn
orduya zarar vermesine hizmet ediyorsa kesilmelidir (a.k.).]
Bu emrin insanoðluna verdiði mesaj açýktýr:
“Senin bu dünyada özel bir konumun olduðu
doðru. Ama bu, sana söz konusu konumu kötüye
kullanma hakkýný tanýyor deðil. Sen, ruh halinin
veya arzularýnýn durumuna göre canýnýn çektiði
þekilde ya da sýrf düþüncesizlik nedeniyle, bu
dünyaya ait þeyi geliþigüzel bir þekilde kullanamazsýn, onlarý yok edemezsin. Tanrý bu dünyayý
senin ayaklarýnýn altýna, onu güzel bir þekilde
kullanman için serdi. Bu dünyaya hâkim olmana,
ancak bu önemli kurala uyman þartýyla izin var”
(Hirsch). Rambam’a göre, buradaki emrin
aðaçlarýn ötesinde diðer her þeyi kapsayacak þekilde geniþletilmesi Hahamlar’ca öngörülmüþtür
ve doðrudan Tora’dan kaynaklanan tek yasak,
aðaçlara zarar vermektir (Yad – Melahim 6:10).
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Ancak yiyecek [üreten bir] aðaç olmadýðýný bildiðin bir aðaç [söz konusuysa], onu
yok edebilir [veya] kesebilir ve [bunu kullanarak,] seninle savaþ yapan þehre karþý kuþatma [araçlarý] inþa edebilirsin – onu sindirene kadar.
suçu ne? O da düþmanlara mensup bir insan mý
ki onu da kuþatmanýn sýkýntýlarýndan pay alacak
þekilde eziyet görenlerin bir parçasý haline
getiresin? Onu neden yok edesin? Senin savaþýn
aðaçlarla deðil, insanlarla!” (Raþi). Benzer þekilde
“…zira, kýrýn aðacý insan mýdýr ki, [saldýrdýðýn þehir,
aðacý kesmenle] önündeki kuþatma[ya dayanamayýp
dize] gelsin? Aðacý hiçbir mantýklý amaç olmaksýzýn kesmenin þehri teslim almana hiçbir katkýsý
olmayacaðý açýk olduðuna göre onu neden yok
edesin?” (krþ. Sforno). Yine benzer þekilde “…
zira kýrýn aðacý insan deðildir…” (Targum Onkelos).
Diðer bir görüþe göre: “… onu kesme. Ama [eðer
þehrin önünde, meyve veren aðaçlardan oluþuyor
olsa bile, düþman bir] adamýn, senin önündeki kuþatmaya gelmesine [yani orada saklanarak sana zarar
vermesine olanak tanýyan bir grup] kýr aðacý [varsa,
onlarý kesebilirsin]” (Raþbam; Daat Zekenim; krþ.
Hizkuni; krþ. Abravanel).
Prag’lý Maaral, insanlarla meyve aðaçlarý arasýnda
kurulan paralelliðin oldukça geniþ bir önemi
olduðunu kaydeder. Týpký aðaçlarýn, varoluþ
amaçlarýný yerine getirmeleri için dal, sürgün,
çiçek ve meyve vermeleri gerektiði gibi,
insanoðlu da bu dünyaya üretken olup, ahlaki,
entellektüel ve manevi gerçekler üretmek üzere
çabalamasý için yerleþtirilmiþtir. Hahamlarýmýz bu
nedenle iyi davranýþlarýn ödüllerini “meyve”
olarak tanýmlarlar, çünkü insanýn gerçek geliþimi
bu iyi davranýþlarla ifade bulur.
Talmud, meyve veren aðacý, öðretileriyle verimli
olan bir Haham’la eþ tutar ve bu iki pasukta
söylenenleri bu baðlamda þöyle açýklar: “Eðer bir
Haham, olmasý gerektiði gibiyse, meyve veriyorsa, ondan Tora öðreniyorsan, onu kesme; [onunla
baðlantýný kesme; aksine onu her yönden destekle,] çünkü ondan meyve yiyorsun. Ama eðer öyle
deðilse, onunla baðlantýný kes [ve kendisinden
‘meyve’ yiyebileceðin baþka birini bul]” (Talmud –
Taanit 7a; Raþi o.a.).
Önündeki kuþatmaya dâhildir – Pasuðun önceki kýsmý Ýbn Ezra’ya göre çevrilmesine karþýn, bu
kýsým Rabi Samson Raphael Hirsch’in açýklamasý
doðrultusunda çevrilmiþtir. Ýfadenin tam çevirisi
“senin önünde kuþatmaya gelmek / girmek / dâhil
olmak üzere” þeklinde olabilir [ama bu biraz kapalý
bir ifade olduðu için, tek olasýlýk bu deðildir]. Ýbn

Ezra bu sözleri, pasuktaki “onu kesme” ifadesine
baðlayarak pasuðu þöyle deðerlendirir: “… Ondan
[meyve] yiyeceksin, zira insan[ýn yaþamý] kýrýn
aðacý[na baðýmlý]dýr. [Bu yüzden kuþattýðýn þehrin,]
kuþatmayla önünde teslim olmasý için onu kesme.”
Bu görüþe göre meyve veren aðaçlarý, þehri dize
getirmek için abluka araçlarýna dönüþtürülmek
üzere kullanmak, ve elbette tamamen kesmek,
yasaktýr. Ancak meyve vermeyen aðaç türleri
abluka araçlarý yapýmýnda istenen þekilde kullanýlabilir. Nitekim sýradaki pasuk da bunu söylemektedir. Bu görüþe Daat Zekenim de yer vermektedir.
Ramban, pasuðun basit anlamda deðerlendirilmesi halinde Ýbn Ezra’nýn görüþünü kabul
eder. Fakat bu konudaki, Sözlü Tora ile bilinen
kanunun farklý olduðunu hatýrlatýr. Buna göre,
kuþatma sýrasýnda kullanýlmak üzere meyve
aðaçlarý bile kesilebilir. Sýradaki pasuk meyve vermeyen aðaçlarýn bu amaçla kullanýlabileceðini
söylerken, kastettiði þey, meyve veren ve vermeyen aðaçlarýn olduðu bir ortamda, vermeyenlerin tercih edilmesi gerektiðidir. Þimdiki pasuk
ise meyve veren aðaçlarýn, “hiçbir amaç
olmadan” kesilip yok edilmelerini yasaklamaktadýr. Ama kuþatma bu yasaða dâhil deðildir ve
meyve vermeyen aðaç yoksa, veren aðaçlar bile
bu amaçla kullanýlabilir.
Böylece, Sözlü Tora’nýn ýþýðýnda, pasuk “meyve
veren aðaçlarý kuþatmaya hizmet etmesi amacýyla
kesme” demekte olmadýðýndan, pasuðun bu þekilde anlaþýlabilecek kýsmýný Rabi Samson
Raphael Hirsch’e göre çevirdik. Rabi Hirsch de
Ýbn Ezra’nýn pasuðun önceki kýsýmlarý hakkýndaki görüþünü temelde kabul etmesine raðmen, bu
kýsýmda küçük bir rötuþ yapar ve meyve veren
aðaçlarýn, ele geçirilmek istenen þehrin verimli,
iþe yarar bir parçasý olduðuna dikkati çeker. Bir
þehri kuþatmanýn amacý nasýl onu tamamen yýkmak deðilse, ayný þekilde ona dâhil olan verimli
þeyleri yok etmek de deðildir. Sonuç olarak bu
aðaçlar da, Bene-Yisrael’in “önündeki [=uyguladýðý] kuþatma [sonunda ele geçireceði þeylere]
dâhildir”. Ve insanýn yaþamý bu aðaçlarýn
meyvelerine de ihtiyaç duyduðuna göre onlarý
boþ yere kesip yok etmemek gerekir. [Ancak
kuþatmanýn baþarýya ulaþmasý için bu aðaçlarýn
kullanýlmasý da gerekiyorsa, kullanýlabilir.]
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Alaha’ya göre maktul bulunduðu yere gömülür.
Burasý özel mülkse, oranýn sahibi mezar ve
çevresindeki dört amalýk alaný kaybeder (Meam
Loez).
Bulunursa – “Ýki þahit tarafýndan bulunursa”
(bkz. 17:2 açk.). Ama bulmak için sürekli olarak
teftiþlerde bulunma zorunluluðu yoktur (Talmud
Yeruþalmi – Sota 9:1).
“Bulunursa” sözcüðü, bu olayýn beklenmedik bir
geliþme olduðunu ima etmektedir. Yani sýradaki
pasuklarda açýklanan prosedür, sadece böyle
durumlarda, beklenmedik bir þekilde bir ceset
“bulunursa” yapýlýr; ama bu olaðan ya da olasýlýðý
yüksek bir þeyse, Egla Arufa iþlemi yapýlmaz.
Buna baðlý olarak eðer ceset, sýnýrýn veya putperestlerin yoðun yaþadýðý bir bölgenin yakýnýnda
bulunduysa bu prosedür uygulanmaz (Talmud –
Sota 45b). Zira böyle yerler, Bene-Yisrael’e ait bir
Bet-Din’in etkisi altýnda deðildir ve dolayýsýyla bu,
böyle bir olayýn olaðan olabileceði bir bölgede
gerçekleþmiþtir. Ayrýca cinayeti iþleyenin o bölgelerin sakini olduðu, yani Yahudi olmadýðý,
dolayýsýyla Bene-Yisrael’in aþaðýda (p. 8) sözü
edilen günah onarýmýna ihtiyacý bulunmadýðý
farzedilir (Meam Loez). Ayný kural nedeniyle Egla
Arufa prosedürü sadece kanunun egemenliðinin
kuvvetli, cinayet ve adam öldürmenin ender
görüldüðü ortamlar içindir. Buna baðlý olarak II.
Bet-Amikdaþ döneminin sonlarýna doðru toplum
içinde cinayetler ve özellikle suikastler arttýktan
sonra Egla Arufa prosedürü artýk uygulanmamaya
baþlanmýþtýr (Sifre; Talmud – Sota 47a; Hirsch).
Çünkü bu iþlem, cinayet günahýný sadece seyrek
durumlar için onarýr, bir salgýn halini aldýðý
zamanlarda ise onarmaz.
Sifre (Bamidbar 35:33) cinayet sorununun ve
insan hayatýna deðer vermemenin II. BetAmikdaþ döneminin sonlarýna doðru ne kadar
yaygýn bir hal aldýðýný çarpýcý bir olayý aktararak
anlatýr. Bet-Amikdaþ’ta her sabah Mizbeah’taki
küllerin bir miktarýnýn kaldýrýlmasý iþlemi (bkz.
Vayikra 6:3) çok arzu edilen bir iþti. Bunu hangi
Koen’in yapacaðý, Mizbeah’ýn rampasýnda
yukarýya kadar yapýlan bir koþu yarýþýyla belirlenirdi. Yarýþý kazanan bu iþlemi hak ederdi. BetAmikdaþ’ýn son yýllarýnda bir gün, yarýþý kaybetmek üzere olduðunu gören bir Koen bir býçak

çýkarýp kazanmak üzere olan Koen’in kalbine
sapladý. Oradaki herkes aðlayýp aðýt yakmaya
baþladý, ama býçaklanan Koen’in babasý kalkýp
oðlunun henüz ölmediðini ve Kutsal Mekân’ýn
içinde ölmemesi için onu dýþarýya taþýyacaðýný
söyleyince, etraftakiler teselli buldu; zira onlarýn
aðlamasýna yol açan keder sadece Bet-Amikdaþ’ta
bir ceset bulunmasýndan kaynaklanabilecek
tumadan kaynaklanýyordu. Baþka bir deyiþle, tek
düþündükleri mitsvalarý þekilsel olarak uygulamaktý; ama bir insan hayatýnýn kaybý o kadar da
keder sebebi deðildi! Ýþte II. Bet-Amikdaþ’ýn Tanrý
tarafýndan yýkýlmasýnýn sebebi de tam olarak
buydu – Tora’ya karþý kayýtsýzlýk deðil, Yahudiler
arasýnda birbirlerine karþý duyulan sebepsiz nefret
(Talmud – Yoma 9b) (Meam Loez).
2. Ýleri gelenlerin – Pasuk sadece “ileri gelenler”
ya da “þehrin ileri gelenleri” deðil, “ileri gelenlerin”
demektedir. Baþka bir deyiþle, “Yisrael’in ileri
gelenleri”nden bahsedilmektedir – ki bu, tüm
toplumun baþýnda olan Büyük Sanedrin’dir
(Talmud – Sota 44b; Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim;
Beer Basade). Alaha’ya göre Büyük Sanedrin’den
beþ yargýç olay yerine gelmelidir (Yad – Rotseah
9:1). Bu sayý, pasuktaki “ileri gelenler” ve
“yargýçlar” sözlerinden öðrenilir. Her ikisi de
çoðuldur ve en az ikiþer kiþiyi belirtir – yani dört.
Bir Bet-Din çift sayýda üyeden oluþamayacaðýndan bir kiþi daha eklenir – yani beþ (Miþna – Sota
8:1).
Ve yargýçlarýn – Daat Mikra’ya göre bu ayrý bir
sözcük deðildir ve “ileri gelenler” ile ayný kiþileri
tanýmlar: “Ýleri gelen yargýçlarýn”. Dolayýsýyla
kastedilenin Büyük Sanedrin olduðuna bir baþka
dayanak da burasýdýr.
Çýkacaklar – Þahsen çýkacaklar. Temsilci göndermeyecekler (Talmud – Sota 45a). Þehirlerdeki
Bet-Dinler, merkezdeki Büyük Sanedrin’in temsilcileri olarak görev yapar. Ancak kendi bölgesinde
faili belli olmayan bir cinayet iþlenmiþ olan BetDin, bölgelerinde düzeni gerektiði gibi oturtamamýþ olmak ve ihmalkârlýk suçlamalarýyla karþý
karþýyadýr ve kendini toplumun gözünde temize
çýkarmak durumundadýr. Yine de bu suçlama
dolaylý olarak, temsilciliðini yaptýklarý Büyük
Sanedrin’e dokunmakta olduðundan, halkýn
gözünde temize çýkma iþlemlerini Büyük Sanedrin
üyeleri bizzat baþlatmalýdýr (Hirsch).
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21:1-2

[74. Faili Meçhul Cinayet]
1

Tanrýn Aþem’in sana onu miras edinmen için vermekte olduðu toprakta, açýk alanda
düþmüþ, kimin öldürdüðü bilinmeyen bir ceset bulunursa,
2
ileri gelenlerin ve yargýçlarýn çýkacaklar ve cesedin çevresindeki þehirlere [olan uzaklýðý] ölçecekler.

21.
œ Faili Meçhul Cinayet. Tora iki ulus arasýnda
meydana gelebilecek savaþ konusundan bahsettikten sonra, iki insan arasýnda meydana gelebilecek ölümcül bir mücadelenin ya da saldýrýnýn faili
meçhul sonucuna odaklanmakta, Erets-Yisrael’de
bir yerde, kimin tarafýndan öldürüldüðü belli
olmayan bir ceset bulunmasý halinde yapýlmasý
gerekenleri açýklamaktadýr (Ýbn Ezra). Bu iþlem
sýrasýnda bir düvenin boynu ense tarafýndan
vurulduðu için, “Egla Arufa – Boynu Enseden
Vurulan Düve” olarak bilinir.
Tora Egla Arufa kanunlarýný özellikle önceki
kýsýmda iþlenen savaþ konusunun sonrasýna yerleþtirmiþtir. Bu yerleþim düzeni, kuvvetli bir mesaj
verir: Ýnsanlar ölüme hiçbir zaman ilgisiz veya
kayýtsýz kalmamalýdýr – ölümün normal olduðu
savaþ zamanlarýnda bile. Gerçekleþen her ölüm,
özellikle de yaþamýn doðal gidiþatýnýn dýþýnda
gerçekleþtiyse, bizi rahatsýz etmeli ve derinden
etkilemelidir. Buradaki kanunlar da halkýn liderlerinin, halk içinde böyle bir cinayetin iþlenmesine kadar giden ne tip bir ahlaki çöküntünün
mevcut olduðunu keþfetmeye sevk etmelidir
(Meam Loez).
Bu kýsýmda görüleceði üzere, Egla Arufa kanunlarýnda yargýçlar ön plandadýr. Toplumun geneline ve onlarý temsilen yöneticilerine teslim
edilen sorumluluklar arasýnda en önde geleni
insan yaþamýnýn kutsiyetidir ve Ülke’nin geliþimi
için öncelikle bunun korunmasý gerekmektedir.
Burada, faili meçhul bir cinayete kurban gitmiþ
bir ceset, toplumun liderliðinden sorumlu olan
yargýçlarýn birer yönetici olarak güvenilirliklerini
sarsabilecek þekilde açýk alanda bulunduktan
sonra yapýlacaklar açýklanmaktadýr. Bir kiþinin
cinayete kurban gitmesi, cemaat için büyük bir
trajedidir ve bu herhangi bir þekilde ihmal ya da
kayýtsýzlýk nedeniyle meydana gelmiþse, herkes
bu suçta bir pay sahibi olduðunu hissetmelidir.
Dolayýsýyla yargýçlar, görevlerinde ihmalkârca
davranmýþ olduklarýna dair þüphelerden kendilerini temizlemek için tüm toplumun bulunduðu
bir ortamda Tanrý’nýn Huzuru’nda bir beyanda
bulunacaklardýr. Böylece Þofetim [=yargýçlar]
peraþasý, açýk ve gözle görülür biçimde yine
yargýçlara yönelik bir mitsvayla sona ermektedir
(Hirsch).

1. Onu miras edinmen için vermekte olduðu –
Egla Arufa prosedürü, sadece Erets-Yisrael için
geçerlidir (Talmud Yeruþalmi – Sota 9:1). Ancak
Yarden’in doðu yakasýnda Reuven, Gad ve yarýMenaþe kabilesine verilen topraklar da Tanrý
tarafýndan miras olarak verildiði için, bu iþlem
oralarda da uygulanýr (Sifre).
Egla Arufa Yeruþalayim’de yapýlmaz. Zira bu þehir
Bene-Yisrael’in tümüne aittir ve kabilelerden
herhangi birine “miras edinmesi için verilmiþ”
deðildir (Talmud – Sota 45b).
Toprakta – Topraðýn üstünde. Ama bir taþ
yýðýnýnýn altýnda gömülü bulunursa Egla Arufa
iþlemi yapýlmaz (Miþna – Sota 8:1).
Açýk alanda – Karada. Ama su üstünde yüzer
halde bulunursa Egla Arufa iþlemi yapýlmaz (a.y.).
Zira su cesedi baþka bir yerden getirmiþ olabilir
(Daat Mikra).
Düþmüþ – Yerde. Ama aðaca asýlý halde bulunursa Egla Arufa iþlemi yapýlmaz (a.y.).
Kimin öldürdüðü bilinmeyen – Yani bilen tek
kiþi bile yoksa. Ama olayýn sadece tek bir þahidi
varsa, hatta bu þahit dünyanýn öbür ucundaysa
bile, Egla Arufa iþlemi yapýlmaz (Talmud – Sota
47b) – bu þahit, bir köle ya da cariye olsa bile
(Talmud Yeruþalmi – Sota 9:1).
Ceset – Ýbranice Halal. Bu sözcük “Halul – Ýçi
Boþ” ile ayný kökten gelir. Zira canlý bir insanýn
içini dolduran ruh, bir cesette yoktur (Rabenu
Behaye). Ancak yine de Halal, özellikle bedendeki bir yara – genellikle kýlýç yarasý (bkz. Bamidbar
19:16) – nedeniyle “ölmüþ” kiþiyi tanýmlar (Daat
Mikra). Talmud’da söylendiði gibi: “Halal – ve
boðulmuþ deðil. Halal – ve can çekiþir halde
deðil” (Talmud – Sota 45b). Buna baðlý olarak
cinayet boðma, zehirleme, asma vb. þekilde
gerçekleþmiþse Egla Arufa iþlemi yapýlmaz.
Bunun nedeni, iþlemin, [aþaðýdaki pasuklarda
belirtildiði üzere] özellikle “dökülen kan”
nedeniyle yapýlmasýdýr.
Sonuç olarak Tora çok belirgin bir taným yapmaktadýr. Maktul yaralanma nedeniyle hayatýný
kaybetmiþtir, bulunduðunda çoktan ölmüþtür ve
nasýl öldüyse öyle bulunmuþtur; gömülmüþ,
asýlmýþ ya da suya atýlmýþ deðildir.
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Yom Kipur’da Azazel’e gönderilen teke (Vayikra
16:21-22) ve Para Aduma (Bamidbar Perek 19)
gibi olduðunu belirtir. Hahamlarýmýz da Egla
Arufa’yý bir “Hok – Hüküm”, yani sebebi mantýkla açýklanamayan türde bir kanun olarak tanýmlamýþlardýr.
O þehrin ileri gelenleri – En yakýn þehir belirlendiðinde, Büyük Sanedrin’den gelenler
Yeruþalayim’e geri dönerler (Talmud – Sota 45b)
ve belirlenen þehrin kanuni yönetimi olan 23
kiþilik Küçük Sanedrin’in görevi baþlar.
Hiç çalýþtýrýlmamýþ – Tam çeviriyle “kendisiyle iþ
yapýlmamýþ”. Örneðin tarla sürmekte kullanýlmamýþ (Ýbn Ezra).
Boyundurukla [yük] çekmemiþ – Pasuk “hiç
çalýþtýrýlmamýþ” dediðine göre “boyundurukla [yük]
çekmemiþ” demeye gerek olmamalýdýr; zira hiç
çalýþtýrýlmadýðýna göre boyundurukla yük
çekmediði de açýktýr. Ancak Tora bunu özellikle
belirterek boyunduruðun özel bir konumda
olduðuna dikkati çekmektedir. Düveye bir kez
boyunduruk takýlmýþsa, bu boyundurukla hiç
çalýþtýrýlmasa bile, artýk bu prosedürde kullanýlamaz (Talmud – Sota 46a). Bkz. Bamidbar 19:2,
Üzerine boyunduruk geçirilmemiþ k.b.
Bir düve – Tam çeviriyle “bir sýðýr düvesi”. Ýbranice Eglat Bakar. Normalde “Egla – Düve” ilk
yýlýný süren genç bir inektir. “Bakar – Sýðýr” ise
yetiþkin bir sýðýrý tanýmlar. Ýkisinin bir arada kullanýlmasý, kullanýlacak düvenin iki yaþýný doldurmamýþ olmasý gerektiðine iþaret eder (Yad –
Rotseah 10:2; Miþna – Para 1:1, Rav o.a.).
4. [Bundan böyle] – Bu toprak parçasýný ve
yakýn çevresini bundan böyle iþlemek ve burada
ekim yapmak yasak olacaktýr (Talmud – Sota
46b). Basit anlama göre ifade neden özellikle sert
bir vadinin seçildiðini de açýklýyor olabilir. “…
düveyi sert bir vadiye indirecekler – zira [burasý,
doðasý gereði] iþlenmeyecek ve ekim yapýlmayacak
[bir yerdir] – ve vadinin içinde düvenin boynunu
ensesinden vuracaklar” (Ramban).
Ýþlenmeyecek ve ekim yapýlmayacak – Tam
çeviriyle “onda çalýþýlmayacak ve tohum ekilmeyecek”. Mitsvat Lo Taase No. 315 (Sefer Ahinuh).

Buradaki “tohum ekilmeyecek” ifadesi, “onda
çalýþýlmayacak” ile ne tipte iþlerin kastedildiðini
tanýmlamaktadýr. Tohum ekimi, topraðýn kendisiyle yapýlan bir iþtir. Dolayýsýyla bundan böyle
bu toprak parçasýnda, doðrudan topraðýn iþlenmesi þeklindeki tarýmsal iþler yasaklanacaktýr.
Ama topraða baðlý olmayan, örneðin keten liflerini tarama gibi, baþka iþler yapýlabilecektir
(Talmud – Sota 45b). Tarýmsal yasaðýn düvenin
öldürüldüðü noktanýn ne kadarlýk çevresi için
geçerli olduðu bir görüþ ayrýlýðýnýn konusudur.
Bazýlarýna göre sadece dört ama, bazýlarýna göre
ise elli ama uzaklýða kadar olan bölge bu yasaðýn
kapsamýna girer (Talmud Yeruþalmi – Sota 9:5).
Sert – Ýbranice Etan. “Sert ve iþlenmemiþ” (Sifre
207; Talmud – Sota 45b; Raþi). “Sert ve dayanýklý” (Piruþ Al Ýbn Ezra; Hizkuni; krþ. Þemot 14:27;
Teilim 74:15). Rabi Þemuel David Luzzato
bunun sebebini þöyle açýklar: Normalde, EretsYisrael’de iþlenen bir cinayetin kefareti, ancak
iþleyenin idamýyla gerçekleþir (bkz. Bamidbar
35:33). Ama burada katilin kim olduðu bilinmediði için, onun kanýnýn yerini bu düvenin kaný
alacaktýr (Malbim). Yine de bu olayýn en azýndan
bir süre canlý kalmasý için, bu kanýn da topraða
emilmeden üstte kalmasý önem taþýmaktadýr. Bu
nedenle iþlem sert ve kaný emmeyecek bir
zeminde gerçekleþtirilecektir (Daat Mikra).
Öte yandan Rambam’a göre ifadenin anlamý
“güçlü akan bir ýrmak” þeklindedir (Yad – Rotseah
9:2. Ayrýca Ralbag ve Aktav Veakabala; krþ.
Amos 5:24). Alternatif olarak “verimli ve
bereketli” (Radak, Þeraþim). Bu görüþ doðrultusunda, pasuðun belirttiði üzere bu toprak, söz
konusu seremoniden sonra bir daha iþlenmeyecek ve ekilmeyeceðine göre, çevre halký için bir
kayýptýr. Ýleride de daha çok verimli toprak kaybetmemek için bundan böyle etrafta bu tipteki
olaylarýn olmasýný engelleyecek önlemler alacaklardýr (Rabenu Behaye).
Vadiye – Raþi; Septuaginta. Ya da “açýk alan”
(Targum Yonatan). Alternatif olarak “ýrmak”
(Rambam; bkz. ö.a.). Ýbranice Nahal. Ýbn
Canah’a göre bu, kýþýn akan, yazýn kuruyan bir
ýrmaðýn oluþturduðu vadidir.
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Cesede en yakýn þehir [belirlenince], o þehrin ileri gelenleri hiç çalýþtýrýlmamýþ ve
boyundurukla [yük] çekmemiþ bir düve alacaklar.
4
O þehrin ileri gelenleri bu düveyi, [bundan böyle] iþlenmeyecek ve ekim yapýlmayacak [olan] sert bir vadiye indirecekler ve orada, vadinin içinde, düvenin boynunu,
ensesinden vuracaklar.
Yeruþalayim’de oturan Büyük Sanedrin’in böyle
bir olay karþýsýnda, kendi üyelerinden oluþan beþ
kiþilik bir heyeti gerekirse Ülke’nin en uzak köþesine kadar göndermesi, söz konusu suçun ciddiyetini ve insan yaþamýnýn kutsiyetini gözler
önüne sermektedir.
[Uzaklýðý] Ölçecekler – “Cesetten her yöne
doðru ölçüm yapýp en yakýn þehri tespit edecekler” (Raþi). Sýradaki pasuk þehrin ileri gelenlerinden bahsettiðine göre, ölçüm sadece içinde
bir Bet-Din olan þehirlere doðru yapýlýr. Ama
cesedin hemen yanýnda olsa bile, Bet-Din’i
olmayan bir þehir bu prosedürün dýþýnda býrakýlýr
(Talmud – Sota 45b). Bunun olasý bir nedeni,
buradaki seremoninin baþlýca amacýnýn o bölgeden sorumlu Bet-Din’in kendisini temize çýkarmak olmasýdýr. Baþka bir deyiþle, önemli olan,
cesede hangi þehrin deðil, hangi Bet-Din’in yakýn
olduðudur. Nitekim p. 6’daki “Cesede yakýn olan,
o þehrin ileri gelenleri” ifadesinde de vurgu þehirde
deðil ileri gelenlerdedir. Dahasý, çevredeki tüm
þehirler bulunan ceset hakkýndaki sorumlulukta
pay sahibidir. Bu nedenle, ceset bir þehre bariz bir
þekilde yakýnsa bile, ölçüm yine de her yöne
doðru yapýlýr. Bu da söz konusu þehirlerin her
birindeki Bet-Dinler’in sorumluluðuna iþaret eder.
Zira her ne kadar olasýlýk hesabý açýsýndan sorumluluk en yakýn þehrin Bet-Din’ine ait görünse ve
düvenin boynunun vurulmasýyla ilgili prosedürü
bu Bet-Din gerçekleþtirse de, tüm bunlar, çevredeki diðer Bet-Dinler’in sorumluluk olasýlýðýný
ortadan kaldýrmaz (Hirsch).
Pasuk sadece ölçümün “nereye kadar” yapýlacaðýný söylemekte, ama “nereden” yapýldýðýný
belirtmemektedir. Yine de ölçümün cesedin
bulunduðu yerden yapýlacaðý bellidir (Sifre 205;
Raþi). Alaha’ya göre ölçüm cesedin burnundan
itibaren yapýlýr (Talmud – Sota 45b).
3. Cesede en yakýn þehir – Eðer iki þehir,
milimetresine kadar eþit uzaklýkta çýkarsa, iki
þehir de düve getirir (a.y.). Ýbn Ezra bu faili
meçhul cinayet olayýnýn, ona en yakýn þehrin
civarýnda meydana gelmesinin bir rastlantý olamayacaðýný, o þehirde buna benzer suçlarýn iþlenmemesi halinde Tanrý’nýn bu olayý oraya rast
getirmeyeceðini, zira Tanrý’nýn düþüncelerinin,
insanýn kavrayýþýnýn çok ötesinde derinlik ve
yüksekliðe sahip olduðunu yazar. Ne de olsa

Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi. “Günahýn
karþýlýðý, günahtýr” (Miþna – Pirke Avot 4:2). Buna
baðlý olarak, Egla Arufa prosedürünün uygulanmasý, olaya en yakýn þehrin yargýçlarýnýn yükümlülüðüdür, zira bu olay, kendi þehirlerindeki bir
problemi ortaya koymuþtur ve bu durum þehrin
yöneticisi olan yargýçlarýn olayda bir derece
sorumlu olduklarýna iþaret eder.
Rambam (More Anevohim 3:40), konunun basit
düzeyde deðerlendirilmesi durumunda, bu
prosedürün, olayýn failinin bulunmasýný saðlayacak bir aldatmaca olabileceðini kaydeder. Burada
bahsedilen türdeki faili meçhul bir cinayette,
katil çoðu zaman olay yerine yakýn þehrin sakinidir. Ýleri gelenler çýkýp ölçüm yaptýktan, en yakýn
þehrin ileri gelenleri de çevre yollarý düzenli ve
güvenli kýlma konusunda ihmalde bulunmadýklarýný ve bu cinayeti kimin iþlediðini bilmediklerini Tanrý’nýn Huzuru’nda beyan ettikten sonra
düvenin boynunun vurulmasýyla ilgili bu
prosedür gerçekleþtirilecek, tüm bunlarýn yapýlacaðý yere birçok insan toplanacaktýr. Bu insanlar
ileri gelenlerin Tanrý’nýn Huzuru’ndaki beyanýný
duyduklarýnda, bu beyanýn orada bulunan herkes
adýna yapýldýðýný fark edecekler ve Tanrý katýnda
suçlu duruma düþme korkusuyla, akýllarýna gelen
her türlü ayrýntýyý anlatacaklardýr. Ne de olsa ileri
gelenlerin beyanýndan sonra, bilip de söylememek, Tanrý’ya karþý kasýtlý bir yalan niteliði
kazanacaktýr. Bu þekilde, gerçek katili bulabilmek
için yeterli ipucu elde edilebilecektir. Eðer o ana
kadar sessiz kalan geçerli iki þahit varsa ve bu
þahitler olay sýrasýnda katili açýkça uyarmýþlarsa,
katil cinayet suçuyla idam edilecektir. Eðer þartlar idam edilmesine yetecek kadar yerine
gelmemiþse, katil idam edilemeyecek, ama hayatý
boyunca da maktulün intikam arayan yakýnlarýndan kaçmak durumunda kalacaktýr. Bunun
yanýnda, prosedürün gerçekleþtirileceði yer de
bundan böyle tarým amacýyla kullanýlamayacak
olduðundan, olayýn hatýrasýný sürekli canlý tutacak, bundan böyle benzeri olaylarýn olmamasý
için bir hatýrlatýcý görevi görecektir.
Elbette bu basit düzeyli bir açýklamadýr ve bu
prosedüre dair birçok entrike kanunu açýklamakta deðildir. Buna iþaret eden Ramban, Egla Arufa
prosedürünün de, týpký Bet-Amikdaþ’ýn içinde
iþlem görmeyen diðer bazý hayvanlar, örneðin,
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olan sözlerle ve “Leþon Akodeþ – Kutsiyet Lisaný”
olan Ýbranice dilinde dile getireceklerdir (Talmud
– Sota 44b; krþ. 20:2 açk.).
Bu kaný ellerimiz dökmedi – “Ülke’de katil
olarak bilinip de cezasýz býraktýðýmýz kimse yok”
(Sforno).
Tam olarak “[ellerimiz] dökmediler” anlamýna
gelen Lo Þafehu ifadesinin son harfi normal þartlarda Vav olmasý gerekirdi. Ancak, sözcük sanki
sonda Vav harfi varmýþ gibi okunmasýna karþýn,
en sonda E harfi vardýr. [Bu, diþil tekil çekimdir
ve “Yad – El” sözcüðü diþil nitelikli olduðu için,
kastedilen anlam “bu kaný ellerimizden biri bile
dökmedi” þeklinde olabilir (Ýbn Ezra; Piruþ Al Ýbn
Ezra).] E harfinin sayýsal deðeri 5’tir. Bir ev sahibinin de, misafirine karþý beþ yükümlülüðü vardýr:
Ona yemek, içecek ve yatak saðlamalý, yola
çýkarken ona bir süre refakat etmeli ve yolluk
vermelidir (Daat Zekenim). Dolayýsýyla buradaki
E harfli yazýlýþ, ileri gelenlerin, bu beþ yükümlülüðü ihmal etmedikleri ve söz konusu cinayete
dolaylý olarak sebep olmadýklarý ilanýnda bulunduklarýný ima eder.
Aslýnda Bet-Din üyelerinin bu sözleri söylemesi
biraz gariptir. Kimse onlarý cinayetle suçlamýþ
deðildir ki? Ama bu sözlerle þu kastedilmektedir:
“Bu kiþi yanýmýza geldi de yiyeceksiz yollamadýk.
Onu görüp de refakatsiz býrakmadýk. [Yani ne
yanýmýza geldi ne de onu gördük. Yanýmýza
gelseydi yiyeceksiz yollamaz, görseydik refataksiz
býrakmazdýk]” (Talmud – Sota 45b). Raþi’nin
Talmud’un o noktasýndaki açýklamasý þöyledir:
“Bizim yüzümüzden ölmedi. Onu yiyeceksiz
býrakýp, baþkalarýna saldýrmasýna ve bu þekilde
[saldýrýda baþarýsýz olarak] ölmesine sebep
olmadýk.”
Rabi Samson Raphael Hirsch, Raþi’nin bu notunun, bu cinayetteki sorumluluðun neden özellikle Bet-Din’in omuzlarýnda olabileceðini açýkladýðýný vurgular. Farazi olarak, maktul gereken
yardýmý görmemesi sonucunda yiyeceksiz kaldýðý
için haydutluk yapmýþ ama saldýrý ters tepip

ölümüne yol açmýþsa, onu öldüren kiþide herhangi bir suç yoktur; ne de olsa nefsi müdafaa söz
konusudur. Ölen adamý da tamamen suçlamak
mümkün deðildir. Öyleyse böyle bir durumda söz
konusu ölümün aðýrlýðý, o kiþiyi baþkalarýna
saldýrmak zorunda býrakacak þekilde yiyeceksiz
býrakmýþ olan yerel yönetimin omuzlarýndadýr –
ki bu yönetim Bet-Din’dir. Ýþte bu bakýþla, Bet-Din
üyeleri, buradaki beyanlarýnda çok önemli bir
söylemde bulunmaktadýrlar: “Bir insaný, zor
durumu nedeniyle suç iþlemek durumunda
býrakacak þekilde kendi sýkýntýsýyla baþ baþa
býrakmak bizim kitabýmýzda yazmaz!”
Tanýk olmadý – “Olay kimsenin göremediði bir
noktada oldu. Aksi halde görenler gelip tanýklýk
ederlerdi” (Sforno).
Eðer bir cinayete Sanedrin [yani o þehirdeki
Küçük Sanedrin] üyeleri tanýk olmuþlarsa, katili
bulamýyorlarsa bile Egla Arufa iþlemi yapýlmaz;
zira burada “gözlerimiz tanýk olmadý” demektedirler, ama iþte görmüþlerdir (Talmud – Sota 47b).
Tam çeviriyle “görmediler”. “Ama eðer görseydik,
onu refakatçi olmadan uðurlamazdýk ve zarar
görmezdi (Daat Zekenim).” Hahamlarýmýz, bir
yere gelen yabancý bir konuðu uðurlarken ona
refakat etmenin önemi üzerinde fazlasýyla
dururlar ve bunun hayati bir mesele olduðunu
önemle vurgularlar. Yine de refakat sadece yolculuðun ilk kýsmý için bir yükümlülüktür. Ama bir
konuða ta bir sonraki þehre kadar eþlik etme þeklinde bir mitsva yoktur. Öyleyse yolun geri
kalanýnda meydana gelen bir cinayette, baþta
yapýlan ya da yapýlmayan refakatin ne gibi bir
etkisi olabilir ki? Prag’lý Maaral bunu þöyle açýklar: Bir ev sahibinin, yabancý bir konuða yolun bir
kýsmýnda bile olsa eþlik etme zahmetine girmesi
halk içindeki dayanýþmanýn bir ifadesidir ve
Bene-Yisrael içinde bu þekilde kardeþçe bir
dayanýþma olduðu takdirde Tanrý da buna,
fazladan bir koruma saðlayarak cevap verir. Ama
bu dayanýþma olmadýðý takdirde, Tanrý da bu ek
korumayý vermez.
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Levi-oðullarýndan [olan] Koenler gelecekler; zira Tanrýn Aþem, Kendisi’ne hizmet
etmeleri ve [halký] Tanrý’nýn Adý’yla mübarek kýlmalarý için onlarý seçmiþtir ve her türlü
anlaþmazlýk ve her türlü leke onlarýn kararýna baðlýdýr.
6
Cesede yakýn olan, o þehrin tüm ileri gelenleri, boynu vadinin içinde ensesinden
vurulmuþ olan düvenin üzerinde ellerini yýkayacaklar
7
ve bir beyanda bulunup [þöyle] diyecekler: “Bu kaný ellerimiz dökmedi ve gözlerimiz
[olaya] tanýk olmadý.”
Boynunu, ensesinden vuracaklar – Ýbranice
Vearefu. Mitsvat Ase No. 216 (Sefer Ahinuh).
Düve Þehita ile öldürülmez. Bu iþlem, uzun bir
satýrýn keskin kenarýyla hayvanýn ensesine
indirilen sert bir darbe yoluyla yapýlýr. Öldürülen
düve, ayný yerde gömülür (Talmud – Keritot 6a;
Raþi o.a.). Bkz. Þemot 13:13 açk.

ayakta mübarek kýlmalýdýrlar (Talmud Yeruþalmi –
Taanit 4:1).

Sforno enseden öldürmenin simgesel bir davranýþ
olduðunu yazar. Ensesine darbe yiyen biri, bunu
kimin yaptýðýný göremez. Bu da, gündemdeki
cinayetin, kimsenin görmediði bir yerde ve BetDin tarafýndan katil olarak tanýnmayan biri
tarafýndan iþlendiðini vurgular.

Koenler Bet-Amikdaþ’ta gerçekleþtirdikleri korbanlarla günahlar için onarým saðlarlar. Egla
Arufa prosedüründe onlarýn görev almalarý, bu
cinayetten kaynaklanan toplumsal ihmal
günahýnýn da onarým gerektirdiðine iþaret eder.
Böylece Koenler hem günah onarýmý saðlayacaklar hem de akan masum kandan kaynaklanan
günahýn ortadan kaldýrýlmasýyla Ülke’ye
“bereket” getireceklerdir. Baþka bir deyiþle
Koenler’in günah onarýmý ve mübarek kýlma
görevleri bu iþlemde de ön plandadýr (Sforno).

Talmud, düvenin öldürülmesinin neyi simgelediðini þöyle açýklar: “Tanrý þöyle dedi: Ýlk yaþýnda olup henüz meyve vermemiþ olan düve gelsin
ve boynu, [bir daha] meyve vermekten
[=mitsvalar yapmaktan (Nahalat Yaakov)]
mahrum býrakýlmýþ olan bu kiþinin öldürülmesinin onarýmý amacýyla, [sert ve verimsiz
olduðu için] meyve üretmeyen [bu vadide] kýrýlsýn” (Talmud – Sota 46a; Raþi).

Her türlü anlaþmazlýk – Koenler birçok anlaþmazlýkta çözümleyici görevi aldýklarýndan hayatlarýnda farklý karakterde birçok insan
tanýmýþlardýr. Dolayýsýyla tecrübeleri bu cinayette
baþkalarýnýn göremeyeceði bazý ipuçlarýný ortaya
çýkarmaya ya da þüphe uyandýrabilecek
davranýþlar gösteren kiþileri tespit etmeye ve
böylece cinayetin sýrrýný çözmeye yardýmcý olabilecektir (Sforno).

5. Levi-oðullarýndan [olan] Koenler – Pasuk
Koenler’in, Tanrý’ya “hizmet etme” görevlerinden
bahsettiði için burada bahsedilenlerin sadece
bedensel kusuru olmayan Koenler olabileceði
sonucu çýkabilirdi. Ancak kurala göre bu þart
deðildir. Tora buna iþaret etmek üzere “Levioðullarýndan” sözlerini eklemiþtir; zira onlarýn BetAmikdaþ’ta [müzisyenlik dýþýnda] ibadet görevleri
yoktur. Dolayýsýyla bu prosedürde, bedensel
kusurlarý nedeniyle ibadete katýlamayan Koenler
de görev alabilir (Sifre).

Her türlü leke – Her türlü tsaraat lekesi. Bir
lekenin tame olup olmadýðý, buna karar verme
yetkisine münhasýran sahip olan Koen’in aðzýndan çýkacak tek bir sözcüðe baðlýdýr (bkz. Vayikra
13:2-3).

Koenler’in halký mübarak kýlma görevi de bu
pasukta dile getirilmektedir. Bu da, Birkat Koanim
(bkz. Bamidbar 6:22-27) ile halký mübarek kýlacak Koenler’in bedensel açýdan kusursuz olmasý
þartý olmadýðýný öðretir (a.k.).
Gelecekler – Tam çeviriyle “yaklaþacaklar”.
Hizmet etmeleri … mübarek kýlmalarý –
Koenler’e ait, ibadet ve halký mübarek kýlma
görevlerinin ayný pasukta baðdaþtýrýlmasý bir
kuralý öðretir: Bet-Amikdaþ’taki ibadet sadece
ayakta yapýlabilir. Ayný þekilde Koenler de halký

6. O þehrin tüm ileri gelenleri – Büyük
Sanedrin’den gelen yargýç sayýsý beþ olmasýna raðmen, bu þehrin ileri gelenleri için bir sayý sýnýrý
yoktur. Seremoniye “tümü” katýlmalýdýr – yüz kiþi
olsalar bile (Sifre).
Düvenin üzerinde ellerini yýkayacaklar –
Düvenin boynunun ensesinden vurulduðu önce
de söylendiðine göre, bu pasuktaki “ensesinden
vurulmuþ olan” açýklamasý baþka bir amaca hizmet
etmektedir. Ýleri gelenler, ellerini tam olarak,
“enseden vurulan boynun” üzerinde yýkayacaklardýr (Talmud – Sota 46b). El yýkama, yargýçlarýn,
“ellerinde günah lekesi olmadýðýný” temsilen yaptýklarý sembolik bir harekettir (Hirsch).
7. Bir beyanda bulunup – Þehrin tüm ileri
gelenleri, bu beyaný, önceki pasukta söylendiði
gibi “vadinin içinde” iken (Sifre), bu pasukta yazýlý
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Býrakma – Tam çeviriyle “Yisrael’in içine yerleþtirme”. Yani, “Yisrael’in içinde yerleþmiþ halde
býrakma”.
Temsilcilerinin Tanrý’nýn Huzuru’nda bulunduklarý beyan, halkýn tümünü bu cinayette dolaylý da
olsa pay sahibi olmaktan temizlemiþtir. Bu nedenle Tanrý’ya dua edilmektedir: “Tek bir kiþinin
iþlediði bu aðýr günahýn sonuçlarýnýn toplumun
geneline yayýlacak yansýmalarý olmasýn”
(Hirsch).
Kanýn kefareti saðlanmýþ olacak – Tora, burada
açýklanan prosedürün gerçekleþtirilmesi sonrasýnda kefaretin saðlanacaðýný garanti etmektedir (Talmud – Sota 46a; Raþi).
9. Masum kan [döken suçlularý] içinden yok
etmelisin – Targum Onkelos. Alternatif olarak
“masum kan [dökülmesinden kaynaklanan günahýn
cezasýný]” (Ýbn Ezra). Ya da “kaný, masumun
[kanýný]” (a.k.).
“Masum kaný yok etmek [={bir bakýma} kaný
yerde býrakmamak]” deyimi bir katili idam etmek
anlamýna gelir (bkz. 19:13). Ancak bu kýsýmda
bir suçlunun idamý konusunda açýk bir emir
görülmemektedir. Dolayýsýyla bu deyim, bu emri
de içermektedir. Bu doðrultuda, düveyle yapýlan
prosedürden sonra katilin kim olduðu [sonradan
ortaya çýkan ve olay sýrasýnda katili uyarmýþ olan
geçerli þahitler tarafýndan] tespit edilirse, bu katil
yine de idam edilmelidir (Talmud – Sota 47b;
Raþi; Raþbam). Baþka bir deyiþle düvenin boynunun kýrýlmasý, katilin iþlediði günahýn
onarýmýnýn tamamlandýðý ve artýk cezadan muaf
olduðu anlamýna gelmez (Mesiah Ýlemim; Sefer
Zikaron). Zira düveyle yapýlan bu prosedür,
sadece halkýn genelinin bu olaya yol açan olasý
ihmalinin günahýný affettirir; ama katil için
kefaret saðlamaz.
Buradan, masum kan döken suçlularýn ne þekilde
idam edildiði de öðrenilmektedir. Her türlü katil
bu bölümdeki Egla Arufa ile baðdaþtýrýlmýþtýr.
Dolayýsýyla bu düve nasýl boynu vurularak

öldürülürse, idam cezasý kesinleþmiþ bir katil de
boynu bir kýlýçla vurularak idam edilir (Talmud –
Ketubot 37b). Bu, Ereg adlý idam yöntemidir (bkz.
Vayikra Kitabý, Ekler: Yahudilik’te Ýdam Cezasý).
Tanrýn Aþem’in Gözü’nde doðru olaný yapmalýsýn – “Suçluyu cezalandýrman, Tanrý’nýn
Gözü’nde doðru olaný yapmaktýr” (Raþi;
Raþbam). Ya da “Tanrýn Aþem’in Gözü’nde doðru
olaný yaparsan, masum kan [dökmekten kaynaklanan günahý, otomatik olarak] içinden kaldýrmýþ
olursun; [zira ‘Mitsvanýn karþýlýðý mitsvadýr’ (Miþna
– Pirke Avot 4:2)]” (Ýbn Ezra).
Ýfade þu þekilde de anlaþýlabilir: “Eðer sen, Tanrýn
Aþem’in Gözü’nde doðru olaný yaparsan, masum
kan [dökme suçunu] içinden yok edersin; çünkü
Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirmek, Maþiah
Dönemi’ni yaklaþtýran bir etkendir ve bu dönem
geldiðinde dünyada tam bir barýþ hüküm sürecektir. Uluslar ve bireyler birbirlerine silah doðrultmayacak, kan dökme günahý ortadan kalkacaktýr.
Barýþ halký olan Yisrael, barýþ þehri
Yeruþalayim’de, Tanrý ile insan arasýndaki barýþý
saðlama etkisine sahip korbanlarý gerçekleþtirecek ve tümüyle barýþ olan Tora’yý gerektiði gibi
yerine getirerek maddi ve manevi bütünlüðe
kavuþacaktýr” (Rabenu Behaye). Hýzla ve
Günümüzde Olsun; Amen.
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[Sonra Koenler þöyle diyecekler: “Mýsýr esaretinden] Özgür kýlmýþ olduðun Halkýn’ý
affet, ey Aþem! Masum kan [dökmenin suçunu,] Halkýn Yisrael’in içinde býrakma.”
[Böylece, halk] Ýçin, [dökülen] kanýn kefareti saðlanmýþ olacak.
9
Ama sen, masum kan [döken suçlularý,] içinden yok etmelisin; zira Tanrýn Aþem’in
Gözü’nde doðru olaný yapmalýsýn.
Bu pasuk, ileri gelenlerle ilgili üç þey söylemektedir: [1] Sözel bir beyanda bulunmalýdýrlar. Yani
dilsiz olamazlar. [2] “Bu kaný ellerimiz dökmedi”
demektedirler. Yani çolak olamazlar. [3]
“Gözlerimiz görmedi” demektedirler. Yani kör olamazlar. Böylece pasuk, yargýçlarla ilgili genel bir
kurala iþaret etmektedir. Bir Bet-Din’in üyeleri,
adalet konusunda kusursuz olmalarý gerektiði
gibi, bedensel açýdan da bütün olmalýdýrlar
(Talmud Yeruþalmi – Sanedrin 8:5).
8. [Koenler þöyle diyecekler] – Targum Onkelos;
Raþi; Raþbam. Tora p. 5’te Koenler’in de bu seremoniye katýlacaklarýný söylemiþ, ama rollerini
belirtmemiþtir. Sözlü Geleneðe göre Koenler’in bu
seremonideki rolleri, bu pasukta yazýlý olanlarý
söylemektir.
Düvenin boynunun vurulmasýnda Koenler’in
herhangi bir rolü yoktur. Onlarýn rolleri, BetDin’in beyanýna eþlik eden bir af duasý etmektir.
Dolayýsýyla bu duada söyledikleri “affet” sözcüðü
de düveye yapýlan iþlemi deðil, Bet-Din’in sözlerini temel almaktadýr. Baþka bir deyiþle affý saðlayacak olan düvenin boynunun vurulmasý deðil,
Bet-Din’in verdiði beyandýr (Hirsch).
[Mýsýr esaretinden] Özgür kýlmýþ olduðun –
“Halkýný, Mýsýr’dan nasýl kurtardýysan, akan bu
masum kanýn suçundan ve cezasýndan da ayný
þekilde kurtar” (Ýbn Ezra).
Affet – The Living Torah. Ýbranice Kaper. Tam
olarak “günahý için kefaret saðla; günahýný temizle
vb.”
Alternatif olarak “Ýhmalkârca davranýp tehlike
arz eden yollarý kontrol altýnda tutmayarak
iþledikleri kasýtsýz günahý onar” (Ýbn Ezra). Ya da
“[bu cinayetin failini] açýða çýkar” (Rabenu
Behaye).
Daha önce, sadece Tanrý tarafýndan bilinen
günahlarý Yom Kipur’un onardýðýný görmüþtük
(bkz. Vayikra 16:30 açk., Tanrý’nýn Huzuru’nda…
k.b.). Dolayýsýyla eðer faili meçhul cinayetle,
burada tarif edilen prosedürün yapýlmasý arasýnda

bir Yom Kipur geçtiði açýksa, artýk bu prosedürü
yapma gerekliliði kalmaz (Talmud – Keritot 26a).
Tora daha önce kan dökme günahýnýn, ancak
kaný dökenin kanýnýn dökülmesiyle onarýlabileceðini söylemiþti (bkz. Bamidbar 35:33).
Dolayýsýyla Tanrý’ya bu cinayetin failini Kendi
bildiði yöntemlerle cezalandýrmasý için dua
edilmektedir. Tanrý’nýn bu cezayý vermek için
sonsuz sayýda yöntemi vardýr. Hahamlarýmýz’ýn
söyledikleri gibi: “Ereg ile idamý hak eden [ama
bu idamý herhangi bir nedenle gerçekleþtirilemeyen kiþi,] ya bir þekilde devletin eline geçer
[ve bu þekilde cezasýný bulur], ya da eþkiyalarýn
saldýrýsýna uðrar”. Bu sadece Ereg için deðil, her
idam türü için geçerlidir. Zira þartlar gereði idam
cezasýnýn uygulanamýyor olmasý, bu cezayý hak
eden kiþilerin cezasýz kurtulacaðý anlamýna
gelmez. Tanrý bunu benzer bir þekilde o kiþiye
verebilir. Sekila ile idamý hak etmiþ bir kiþi yüksek
bir yerden düþebilir veya iri bir hayvan tarafýndan
ezilebilir. Serefa’yý hak etmiþ bir kiþi bir yangýnda
ya da zehirli bir yýlanýn sokmasýyla ölebilir.
Henek’i hak etmiþ bir kiþi suda boðulabilir veya
solunum yollarýnýn týkanmasýyla ölebilir (En
Yaakov 53).
Þüphesiz bu söyleneni yanlýþ deðerlendirmemek
gerekir. Tanrý böyle bir kiþinin cezasýný baþka þekilde de verebilir. Genel prensip böyledir. Ama
bu, bir kiþi sayýlan sebeplerden herhangi biriyle
ölmüþse, mutlaka ona paralel bir idam cezasýný
hak etmiþ demek deðildir. Tanrý bazen bir
insanýn, zamansýz ve bizim anlayamayacaðýmýz
kadar zor görünen bir þekilde ölmesine, o insana
iyilik olmasý için bile karar verebilir. Ýnanýlmaz
iþkencelerle ölenler arasýnda, birer tsadik olduklarýndan þüphe duyulmayacak en büyük
Hahamlar [örneðin Rabi Akiva] bile vardýr.
Ýnsanýn gerçek ölüm sebebini sadece Tanrý bilir
ve insanlarýn bu konuda en ufak bir yorum bile
yapmasýna yer yoktur. Ama bir otorite, halký
doðru yola sevk etmek için, geçmiþ bir trajediyi
örnek verebilir.
Masum kan [dökmenin suçunu] – Targum
Onkelos.
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[normalde Yahudi olmayan bir kadýnla iliþki kabul
edilmemesine raðmen,] Tora, arzularýna yenilip
esir bir kadýnla birlikte olmuþ bir askerden bahsetmektedir. Bu görüþ doðrultusunda, Tora’nýn
Yetser Ara’nýn kuvvetini kabul ettiði nokta budur.
Eski dönemlerde putperest kadýnlar, düþman
askerlerini etkisiz kýlmak için savaþ zamanýnda en
çekici þekilde giyinip süslenirler ve onlarla birlikte olmaya çalýþýrlardý. Tora’nýn da burada askerin
arzusuna yenilmesini maruz kýlan baþlýca etken
olarak bunu gördüðü anlaþýlmaktadýr (bkz. p. 13
açk.). Asker bu kadýnla bir daha ancak evlendikten sonra birlikte olabilecektir. Askerin, büyük bir
çekim duyduðu bu kadýnla evlenebilmesi için,
kadýnýn en az üç ay sürecek bir prosedürden
geçmesi gerekecektir (Talmud – Kiduþin 22a,
Tosafot o.a.).
Raþi ve Ramban’a göre ise askerin böyle bir
ortamda bile olsa arzularýna bir kez boyun eðmesi dahi kabul edilemez (Talmud Yeruþalmi – Makot
2:6). Tora’nýn bu örnekte askere tanýdýðý özel
hak, kadýn bu süreçten geçtikten sonra onunla
evlenebilmekten ibarettir. Süreç nispeten uzun
olmasýna raðmen, asker sonunda kadýnla
evlenebileceðini bildiði için, günah iþlemektense
arzularýný kontrol altýnda tutabilecektir. Bu
görüþe göre Tora’nýn istisnai olarak izin verdiði
nokta, böyle bir durumda – ve sadece böyle bir
durumda – bu kadýnýn geçirildiði Giyur
[=Yahudilik’e giriþ] sürecinin, kadýn bu süreçten
büyük bir istekle geçiyor olmasa bile kabul
edilmesidir. Ama bunun dýþýnda, Yahudi olmayan
bir kiþinin Giyur süreci, ancak ve ancak, o kiþinin
Yahudilik’i gönülden kabul edip, Tora’nýn tüm
mitsvalarýna kayýtsýz þartsýz baðlý kalma konusundaki samimiyeti koþuluyla geçerlidir. Bunun
dýþýnda baþka bir sebep varsa, örneðin Yahudi
olmak herhangi bir maddi ya da manevi kazaným
saðlayacaðý için, ya da [Tora’ya baðlý kalma niyeti
olmaksýzýn,] sýrf bir Yahudi’yle evlenmek için Ger
olmak isteyen kiþinin Giyur süreci geçerli deðildir.
Tora’nýn “bu kanunla ilgili olarak” Yetser Ara’nýn
kuvvetini kabul etmesi ve bir istisna yapmasý
önemli bir noktayý açýklýða kavuþturur: Ýnsanlar
sýklýkla kendilerine zor gelen bazý manevi
sýnavlarla yüzleþirler. Böyle durumlarda genel
eðilim, “Bu benim yapabileceðimin ötesinde” diye
düþünmek ve yüzleþilen sýnavda baþarýlý olamamayý [daha doðrusu bunun için gayret bile
göstermemeyi] bu düþünceye dayanarak haklý
görmektir. Ama bu doðru bir yaklaþým deðildir ve

Tora belirli bir konuda açýk bir serbesti vermediði
takdirde bu düþünceyi kabul etmez. Açýk
serbestinin verildiði Yefat Toar kanunlarý da,
Tora’daki bu tipteki sayýlý birkaç kanundan
biridir. Baþka bir deyiþle, herhangi bir mitsvada
eðer Tora açýk bir serbesti vermiþ deðilse, insanýn
“Yetser Ara’yla bu konuda baþa çýkamam” þeklinde düþünmesi, kendisini aldatmasýndan ibarettir. Bu örnek, Tora’nýn insandan sadece yapabileceði þeyleri talep ettiðini ve özel bir istisna yapmadýðý durumlarýn hepsinin “insanýn kabiliyeti
dâhilinde” olduðunu [dolayýsýyla kendisini bu tip
bir düþünceyle muaf kýlamayacaðýný] ortaya koymaktadýr (Rabi Yehezkel Avramski).Yefat Toar
konusuna geri dönersek, Tora’nýn bunu bir ideal
deðil, sadece duruma baðlý ve “istenmeyen” bir
istisna olarak gördüðünü tekrar hatýrlamakta
fayda vardýr. Tora bunu, peraþanýn baþýndaki ilk
üç konunun sýralamasýyla ima etmektedir. Yefat
Toar konusundan sonra, bir adamýn karýsýndan
nefret etmesi ele alýnmakta, ardýndan ise ýslah
olmayacak düzeydeki asi bir oðulla ilgili kýsma
geçilmektedir. Hahamlarýmýz bunun açýk bir
mesaj olduðunu vurgularlar: Evet; Tora bir Yefat
Toar ile evlenmeye istisnai olarak izin vermektedir, ama bunu tavsiye etmekte deðildir. Nitekim
böyle bir evlilik yapan kiþi, giderek aile içinde
huzursuzluk yaþamaya baþlayacak ve sonunda
oðullarý da asi kiþiler olacaktýr (Midraþ – Tanhuma
1; Sifre 214; Raþi).
10. Savaþa çýkacaðýn zaman – Savaþa [yani
savaþmak üzere Erets-Yisrael’in dýþýna (Sforno)]
“çýkmaktan” bahsedildiðine göre buradaki
kanunlar sadece Milhemet Reþut sýnýfýndaki
savaþlar için geçerlidir. Nitekim sadece bu tip
savaþlarda esir alýnabilir (Sifre 211; Raþi; bkz.
20:14-17).
Tora’nýn özelikle savaþa “çýkmaktan” bahsetmesini Musar ustalarý bir ders fýrsatý olarak görürler.
Yahudiler, bir savaþ yapmalarý gerekiyorsa bunu
kendi içlerinde deðil, dýþarýda yapmalýdýrlar. Tarih
boyunca Yahudiler’in en çok çektiði þey, iç çekiþmelerdir. Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri üzere
II. Bet-Amikdaþ, Yahudiler arasýndaki sebepsiz
nefret nedeniyle yýkýlmýþtýr (Keli Yakar; Meam Loez).
Alternatif bir çeviride, buradaki “zaman” sözcüðü,
pasuðun sonuna da gelebilir: “Düþmanlarýna karþý
savaþa çýkacaðýn, Tanrýn Aþem’in onu senin eline
vermesiyle ondan [insanlarý] esir alacaðýn zaman...
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Düþmanlarýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman, Tanrýn Aþem onu senin eline
verecek ve ondan esir alacaksýn.
Þofetim peraþasý toplumun tümünü ilgilendiren
ve Ülke’deki ulusal yaþamýn baþlamasýndan önce
belirli hale getirilmesi hayati önem taþýyan çeþitli
konularý düzenlemiþti. Ki Tetse peraþasý ise,
toplumsal düzeyden daha ailesel ve bireysel düzeye inerek, aile yaþamýný ve insanlarýn birbirleriyle olan alýþveriþini düzene sokan kanunlarý
vermektedir. Halkýn bir arada yaþadýðý çöldeki
yaþam yerini herkesin kendi yerine daðýlacaðý
normal bir ülke yaþantýsýna dönüþeceðinden,
insanlarýn artýk merkezi yönetimden uzaklaþmalarý, yaþam disiplini konusunda kendilerini
daha serbest hissetmelerine yol açabilecek ve bu,
yasanýn delinmesiyle sonuçlanabilecektir. Tora
bu nedenle bu kýsýmda özellikle, iyilikseverliði,
ahlakýn kutsiyetini, adalet ve kanun ruhunu ön
plana çýkarmaktadýr. Bundan böyle bireylerin
yaþamlarý genel olarak kendi inisiyatiflerine kalacaðý için, kiþinin, yapacaðý her þeyde bu ruhu taþýmasý önemlidir.
Peraþanýn önemle vurguladýðý kanunlarýn, aile
hayatýný, iki cins arasýndaki iliþkileri, evlilik
yaþamýný, ebeveynlerin evlatlara ve evlatlarýn
ebeveynlere olan tutumlarýný belirli bir çerçeve
içine sokan türde olduðu görülmektedir. Bunun
nedeni açýktýr. Ülke’ye yerleþildikten sonra
komþu uluslarla olan alýþveriþin özellikle aile
yaþamý üzerinde olumsuz etkilere neden olmasý
endiþesi vardýr. Buna karþýlýk, aile yaþamý, ve
özellikle de bu yaþamýn sivil kanunlara baðlý
kýsmý, tam potansiyeline ancak bu ortamda, yani
herkesin Ülke’de yayýlmýþ halde yerleþtiði bir
dönemde ulaþabilir; zira çöl yolculuðu boyunca
mucizevi bir þekilde beslenen ailenin maddi
gereksinimler açýsýndan varlýðý ve devamlýlýðý bu
noktadan itibaren Tanrý’nýn aracýsýz yönlendirmesi altýndan çýkacak, karýsýný ve çocuklarýný geçindirme yükümlülüðü altýna giren aile
babasýnýn çalýþýp kazanma sorumluluðu haline
gelecektir. Tanrý bundan böyle halkýn geçimini þu
ana kadar olduðu gibi açýk mucizelerle deðil, aile
babasýnýn emeði yoluyla saðlayacaktýr. Böylece
Tora öncelikle bireysel yaþamý düzene sokacak bir
mitsva pakedine giriþ yapmaktadýr (Hirsch).
Ki Tetse peraþasýnýn Tora’nýn en çok mitsva
içeren peraþasý olmasý kayda deðer bir noktadýr.
Bu peraþa, 27’si “yap”, 47’si de “yapma” þeklinde
olmak üzere, Tora’nýn 613 emrinin tam 74 tanesini içermektedir.Tora bu peraþaya savaþta esir alý-

nan bir kadýný ilgilendiren kanunlarla baþlamaktadýr. Bu, yine savaþý ve kadýnlarla çocuklarýn esir
alýnýþýný (bkz. 20:14) konu etmiþ olan Þofetim
peraþasýnýn bir devamýdýr (Abravanel). Söz
konusu esir kadýn, Talmud literatüründe, p. 11’de
kullanýlan sýfatýyla Yefat Toar olarak adlandýrýlýr.
10-14. Yefat Toar – “Güzel Görünümlü
Kadýn”. Bu konu içinde Tora bir askerin, üstelik
muzaffer olan bir askerin, savaþ sýrasýnda ve
hemen ertesinde en üst düzeye çýkabilecek tutkularýný en az zarar verecek düzeye indirmeyi
amaçlamaktadýr (bkz. 23:10 açk.). Böyle bir
asker düþman esirler arasýnda gözüne hoþ gelen
bir kadýn gördüðünde, ona karþý kontrol edilemez
bir arzu duyarsa, bu çok aðýr sonuçlara kadar
gidebilir. Tora bu tutkunun büyük zararlara yol
açmadan önce sakinleþmesi için askere sonunda
söz konusu arzusunu tatmin edebileceði bir yol
izlemesini emretmektedir.
En baþtan iyice vurgulamak gerekir ki, Yefat Toar
kanunu, bir ideal olmaktan çok uzaktýr.
Hahamlarýmýz Tora’nýn bu kanuna yer vermesinin
sebebini “Lo Dibera Tora, Ella Keneged Yetser
Ara – [Burada] Tora Sadece ve Sadece Kötü Eðilime
Karþý Konuþmuþtur” ve “Bir Yahudi’nin ölümcül
hastalýða sahip bir hayvaný Þehita ile kesip yemesi,
onu kendiliðinden öldükten sona yemesinden
iyidir” sözleriyle açýklarlar (Sifre; Talmud – Kiduþin
21b-22a). [Þehitasýz ölen bir hayvaný {=nevela}
yemek kesin bir yasaktýr (bkz. 14:21). Buna
karþýlýk, hastalýklý bir hayvaný yemek, hiç tavsiye
edilmezse de, Þehita ile öldürüldüðü {ve elbette
hastalýðý onu Kaþer olmaktan çýkarmadýðý}
takdirde yasak deðildir. Böylece Tora, bu hastalýklý eti ne olursa olsun yeme arzusu duyan kiþiye
“kendi saðlýðýný düþünmüyorsan, bari bunu þehitayla kesip ye de yasaklarý ihlal etme” demektedir.] Baþka bir deyiþle Tora burada, ve bunun gibi
birkaç sayýlý istisnada, bir insanýn Yetser Ara
karþýsýnda kendisine hâkim olamayabileceði bir
durum olduðunu kabul etmekte, yanýnda getirebileceði olumsuzluklar nedeniyle hiç tavsiye
etmediði bir þeye, aksi takdirde büyük yasaklarý
çiðneme olasýlýðý nedeniyle izin vermektedir.Yefat
Toar konusunda Talmud’daki Hahamlarýmýz
arasýnda temel bir görüþ ayrýlýðý vardýr. Bu görüþ
ayrýlýðý sonraki dönem otoritelerinin görüþlerinde
de görülmektedir. Aralarýnda Rambam ve Rabenu
Tam’ýn da bulunduðu çoðu otoriteye göre,
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Arzularsan – Ýbranice Vehaþakta. Kullanýlan
sözcük “arzulamak; istemek; caný çekmek; duygusal
olarak baðlanmak” (bkz. 7:7; Bereþit 34:8) gibi
anlamlara da gelebilir. Ýbn Ezra’ya göre bu sözcük,
sonrasýndaki sözlere baðlýdýr: “... bir kadýn görüp
onu kendine eþ olarak almayý arzularsan...”.
Tora’nýn bu kanunla verdiði istisnai izin tamamen
burada bahsedilen arzuya baðlýdýr. Ancak eðer
kadýna karþý hiçbir çekim hissetmiyorsa, kadýný
sýrf evde bir kadýn olsun diye veya köle/cariye
olarak alamaz (Ramban).
[Þu þartlarla] – Eðer kadýn Yahudilik’e geçmeye
yanaþmamýþsa, sýradaki pasuklarda açýklanan
prosedürden geçmelidir (Yad – Melahim 8:5).
Ama eðer Yahudilik’e geçmeyi en baþtan itibaren
kabul ederse, adam onunla hemen evlenebilir
(Talmud – Yevamot 47b; Yad – Melahim 8:5).
Ancak bazý otoriteler, yine de üç ay beklemek
gerektiðini vurgularlar (Kesef Miþne o.a.; bkz. p.
13 açk., Tam bir ay boyunca k.b.).
Burada tanýmlanan Yefat Toar prosedürü Tora’nýn
613 mitsvasýna dâhildir. Mitsvat Ase No. 217
(Sefer Ahinuh).
Kendine eþ olarak alabilirsin – Yahudi olmayan
bir kiþi ancak can-ý gönülden Yahudi olmak
isediði takdirde Ger olabilir. Bu açýdan, kadýn
Giyur iþlemlerinden isteksiz bir þekilde geçtiði
takdirde normal þartlarda Yahudi sayýlmamalýdýr.
Ama Tora sadece bu örnek için bir istisna
yaparak onun yine de Yahudi sayýlacaðýný,
askerin de onunla bu sayede evlenebileceðini ve
bu evliliðin geçerli olacaðýný söylemektedir (krþ.
Talmud – Kiduþin 22a, Raþi o.a.). Ancak bu ne bir
emirdir, ne de Tora’ca istenen bir durumdur.
Pasuk buradaki “kendine” sözcüðünü vurgulamaktadýr. Baþka bir deyiþle tüm bu kanun sadece
askerin kendi þahsi arzularýnýn bir sonucudur.
Ama “bu kadýný babama alayým; bu kadýný
kardeþime alayým” deme hakký yoktur (Sifre).
Benzer þekilde, birini babasýna ya da oðluna vermek üzere iki kadýný birden alamaz (Talmud –
Kiduþin 22a).
12. Onu evinin içine getireceksin – “Baþka bir
eve deðil” (Sifre). Hahamlarýmýz bu ifadenin, söz
konusu kadýný savaþ sýrasýnda cinsel baský altýnda
tutmayý [yani savaþ zamanýnda ona tecavüz
etmeyi] yasakladýðýný vurgularlar (Talmud –

Kiduþin 22a; Raþi o.a.). Nitekim Tora, savaþ
sýrasýnda her türlü utanç verici davranýþý yasaklamýþtýr (Rabenu Behaye; bkz. 23:15).
Saçlarýný [tümüyle] týraþ edecek – Askerin
kadýna duyduðu arzunun sebebi dýþ güzelliðidir ve
saçlar da bu dýþ güzelliðin bir parçasýdýr. Tora bu
nedenle saçlarýn tümüyle týraþ edilmesini emretmektedir (Ýbn Ezra). Açýkça amaç, askerin dýþ
güzelliðe kapýlarak hayati kararlar vermesinin
önüne geçmektir.
Bu genel olarak kadýn-erkek iliþkileri hakkýnda
da kesin bir mesaj içermektedir. Bir insan
evleneceði kiþiyi, ister erkek isterse de kadýn
olsun, sýrf dýþ güzelliðine ya da çekiciliðine
bakarak seçmemelidir. Tora, sýrf güçlü arzulara
dayanan bir birlikteliði doðru karþýlamaz
(Hirsch). Bir evlilik her þeyden önce ortak
amaçlar ve ortak deðerler, ve bunlarla pekiþen
saygý ve sevgi temeli üzerine oturmalýdýr; sýrf
fiziksel çekicilikten kaynaklanan heveslere deðil.
Elbette bu, fizikselliðin tamamen hiçe sayýlmasý
gerektiði anlamýna gelmekte deðildir; ama kesin
olan, dýþ güzelliðin bu karardaki temel öðe deðil,
sadece kararýn bir parçasý olmasý gerektiðidir.
Buradaki örnekte, askerin bu kadýnýn mükemmel
karakterine âþýk olmuþ olmadýðý açýktýr. Kararý
tamamen dýþ güzelliðe göre verilmiþtir ve Tora bu
nedenle dýþ güzelliði zayýflatmayý emretmekte,
gerçek karar için, kadýnýn diðer noktalarýyla da
deðerlendirileceði belirli bir zaman geçmesi
gerektiðini vurgulamaktadýr.
Bir görüþe göre saçlarýn týraþ edilmesi, bir arýnma
ve yeni statü etme iþaretidir (Hizkuni; bkz.
Vayikra 14:8 ve Bamidbar 8:7).
Týrnaklarýný uzatacak – Ýbranice Veaseta. Tam
çeviriyle “týrnaklarýný yapacak”. Çevirimiz, Targum
Onkelos’u takip eden Raþi ve Ýbn Ezra’ya göredir
(ayrýca Yad – Melahim 8:5). Burada kadýnýn çekiciliðini azaltacak uygulamalardan bahsedilmektedir. Dolayýsýyla bu, týrnaklarýn kontrollü bir þekilde
deðil de kendi haline býrakýlýp uzatýlmasý þeklindedir. Bu þekilde uzayan týrnaklar kadýný itici
hale getirecektir (Sifre 212; Talmud – Yevamot
48a). Ramban’a göre ise týrnaklar uzatýlmayacak,
aksine kesilecektir (ayrýca Hizkuni; Septuaginta);
zira kadýnlar týrnaklarýný güzel görünmek için
uzatýp boyarlar. Burada ise amaç söz konusu
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Esir grubunun içinde güzel görünümlü bir kadýn görüp onu arzularsan, onu
[þu þartlarla] kendine eþ olarak alabilirsin:
12
Onu evinin içine getireceksin. [Bu kadýn] Saçlarýný [tümüyle] týraþ edecek ve
týrnaklarýný uzatacak.
”Tanrýn Aþem onu senin eline verecek – Pasuk
“düþmanlarýna” sözcüðüyle baþladýðýna göre
“onlarý eline verecek” diye devam etmeliydi.
Ancak Tora tekil kullanýmla devam ederek bir
mesaj vermektedir: Bene-Yisrael Tora’ya baðlý
kaldýklarý takirde, düþmanlar ne kadar çok olursa
olsun, Tanrý onlarý sanki tek bir kiþiymiþ gibi
Bene-Yisrael’in eline teslim edecektir (Rabenu
Behaye). Benzer bir mesaj, peraþanýn savaþta
zafer vaat eden açýlýþ cümlesinin, Þofetim peraþasýnýn en sonundaki “Tanrýn Aþem’in Gözü’nde
doðru olaný yapmalýsýn” sözlerinden hemen sonra
gelmesinde de görülebilir (Baal Aturim; Meam Loez).
Alternatif olarak “Düþmanlarýnýza karþý savaþa
çýkacaðýn zaman, Tanrýn Aþem [öncelikle, düþmanlarýnýn Tanrý katýndaki temsilci meleðini] senin eline
verecek ve [böylece sen, bu dünyadaki savaþýnda]
ondan esir alacaksýn” (a.k.; bkz. Þemot 14:30 açk.).
Yetser Ara’ya Karþý Savaþ. Hahamlarýmýz, tüm
Yefat Toar peraþasýnýn, Yetser Ara’ya karþý savaþ
hakkýnda ipuçlarý içerdiðini belirtirler. Giriþte
aktarýlan “Tora, Kötü Eðilim’e karþý konuþmuþtur” sözleri buna iþaret eder. Böylece Tora burada
insan ile onun ezeli ve ebedi düþmaný olan Yetser
Ara arasýndaki savaþtan söz etmektedir.
Hahamlarýmýz Talmud’da (Kiduþin 30b) “Kiþinin
[kötü] dürtüsü, her gün ona üstün gelmeye çalýþýr
ve eðer Tanrý ona [=kiþiye] yardým etmese,
[kiþinin, Yetser Ara’ya] karþý üstün gelmesi
mümkün olamaz” derler. Bu prensipten anlaþýlan,
doðal yollarla Yetser Ara’yý maðlup etmenin
mümkün olmadýðýdýr. Ancak bunu bilmek, kiþiyi
psikolojik olarak zayýf düþürecek, ellerini kaldýrýp
savaþmaktan vaz geçmesine sebep olacaktýr. Tora
bu sebepten dolayý þöyle demektedir:
“Düþmanlarýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman – ilk
adýmý atýp mücadele etmeye karar verdiðin
takdirde, o zaman Göklerden mutlaka yardým
gelecek – Tanrýn Aþem onu senin eline verecektir –
ve böylece – “onu esir alacaksýn” (Torat Moþe).
Baþka bir deyiþle, Yetser Ara’ya karþý çýkýlacak
savaþta amaç onu yok etmek deðil, kontrol altýna
almaktýr (Meam Loez). Bu konu için bkz. 6:5 açk.
Ondan esir alacaksýn – Ýbranice Veþavita Þivyo.
Tam çeviriyle “[düþmanýn] esir grubunu esir alacaksýn”. Bu özel bir kullanýmdýr. Tora’nýn “ondan
esir alacaksýn” (Mizrahi; Sifte Hahamim) veya
“onlarý esir alacaksýn” (Mesiah Ýlemim) demesi,
hatta [sýradaki pasukta esir grubundan zaten

bahsedildiðine göre] buradaki ifadeyi hiç yazmamasý (Beer Mayim Hayim) yeterli olurdu. Ama
Tora bu fazladan kullanýmla bir mesaj vermektedir: Eðer Milhemet Reþut sýnýfýnda olan [yani yedi
Kenaan ulusuna karþý olmayan] bu savaþtaki düþmanlarýndan eline geçen esirler arasýnda orada
yaþayan Kenaani esirler varsa bile onlar hayatta
býrakýlabilir ve buradaki kanun böyle bir kadýn
için de geçerlidir (Sifre 211; Raþi).
Kenaan uluslarýndan olmayan bir düþmanýn
içinde Kenaaniler varsa onlarýn da hayatta
býrakýlacaðý Tora’da daha önce de ima edilmiþti
(bkz. 20:11 açk.). Ancak arada bir fark vardýr.
Orada teslim çaðrýsýna uyan bir düþmandan
bahsedilmiþken, burada teslim þartlarýný kabul
etmeyip savaþan ve maðlup olan bir düþman
kastedilmektedir. Tora her iki durumda da, esirler
arasýnda Kenaaniler olmasý halinde, onlarýn
diðerlerinden farklý bir muameleye tabi tutulmayacaklarýný söylemektedir (Mizrahi; Beer Mayim
Hayim).
11. Esir grubunun içinde – Yani “kadýn esir
alýndýðý zaman”. Ama eðer adam kadýný en baþta
arzulamamýþ, onu eve bir hizmetçi olarak ya da
sonradan satma amacýyla getirdikten sonra
içinde bir arzu uyanmýþsa, buradaki kanunlar
geçerli deðildir (Talmud – Kiduþin 21b; Raþi o.a.);
zira önce de belirtildiði gibi, Tora bu kadýnla
evlenme iznini sadece askerlerin tutkularýnýn üst
düzeye çýktýðý sýcak savaþ ortamýnda oluþan arzular nedeniyle vermiþtir.
Güzel görünümlü – Ýbranice Yefat Toar. Bu
kanunlarýn geçerli olmasý için kadýnýn herkesçe
kabul edilen bir güzelliðe sahip olmasý þart
deðildir. Kendisi çirkin olsa bile, onu arzu eden
askerin gözünde güzel olmasý yeterlidir. Nitekim
pasuk bunu askerin ona “duygusal olarak baðlanmasý” þartýna baðlamýþtýr (Sifre; Talmud – Kiduþin
22; Ýbn Ezra).Bir kadýn – Ýbranice Eþet. Normal
þartlarda bir kadýn için Ýþa sözcüðü kullanýlýr. Eþet
ise bu sözcüðün bir isim tamlamasýndaki “tamlanan” halidir. Baþka bir deyiþle tam olarak
“kadýný” ya da “karýsý” anlamýndadýr (Hizkuni;
Mesiah Ýlemim; Beer Mayim Hayim). Buna baðlý
olarak, bu kanun kapsamýnda kadýnýn evli olup
olmamasý durumda bir deðiþiklik yapmaz (Sifre
211; Talmud – Kiduþin 21b; Raþi).Onu – Sadece
onu. Ama onu ve bir baþkasýný deðil (Talmud –
Kiduþin 22a).
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zorlamasý yerinde deðildir. Böylece kadýna halkýný
ve vatanýný tamamen terk edip bundan böyle
Yahudi olacaðý bildirildikten sonra ona bunu
sindirebilmesi ve gereken þekilde yas tutmasý için
izin verilmelidir. Bu izin süresi boyunca hem bu
fikre hem de yanýnda yaþadýðý adama yavaþ yavaþ
alýþacaktýr.
Gözyaþlarý, insanlara geçmiþi unutup içinde
bulunduðu yeni ortamla barýþýk hale gelmesine
yardým eder. Sforno da buradaki aðlamanýn sebebi konusunda bu fikirdedir. Aðlama kadýnýn anne
ve babasýnýn ölümü nedeniyle olamaz, zira bu
savaþ sonrasýnda tüm erkekler dâhilinde babasý
ölmüþse bile, diðer tüm kadýnlar gibi annesi de
öldürülmemiþ, esir alýnmýþtýr.
Tüm bunlarýn, kadýnýn bu yeni yaþama zorlanmasýnýn bir türevi olduðu görüþündeki Ramban,
buna karþýlýk kadýnýn gönülden Yahudi olmayý en
baþtan beri kabul etmesi halinde tüm bu
prosedüre gerek olmadýðýný, hemen Yahudilik’i
kabul edip mikveye dalarak adamla evlenebileceðini öne sürer. Bu görüþe Talmud’da da açýkça
yer verilmiþtir (Talmud – Yevamot 47b). Ancak
Ramban, bu prosedürün yine de uygulanmasý
olasýlýðýný açýk býrakýr, zira ne de olsa kadýn bu
duruma bir esir olarak gelmiþtir ve en baþtan beri
Yahudi olmak istediðini söylese bile, bunu
gönülden deðil, korkudan söylemiþ olma olasýlýðý
vardýr.
[Ancak] Bundan sonra – “Tüm bu süreçten
geçip Giyur amacýyla mikveye dalarak Yahudi
oldukan sonra.” Tora’nýn bu sözleri söylemesi,
askerin kadýnla ancak bu aþamada evlenebileceðini ortaya koymaktadýr. Baþka bir deyiþle
kadýn Yahudi olmadan önce, askerin onunla
evlenmesi imkânsýzdýr [yani bir evlilik töreni
yapýlsa bile, hiçbir þey yapýlmýþ sayýlmaz] (Talmud
– Kiduþin 68b).
Eðer kadýn bu süreçten geçtikten sonra da
Yahudi olmak istemezse, bunu düþünmesi için
kendisine 12 ay verilir. Bu süreden sonra da istemezse, serbest býrakýlmalýdýr ve asker onunla
evlenemez, zira kadýn Yahudi olmamýþtýr (Yad –
Melahim 8:7). Ancak bazý otoritelere göre, kadýn
istemeden de Giyur iþleminden geçirilebilir ve

Tora, sadece bu kanunun kapsamýnda olmak
üzere istisnai olarak bunu geçerli bir Giyur olarak
kabul eder (Ramban).
Sahip olabilirsin – Giriþteki iki görüþten ilkine
göre bu, askerin bu kadýnla girdiði ikinci iliþkidir.
Diðer görüþe göre ise kadýnla asker arasýndaki ilk
iliþki budur. Pasuklarýn basit anlamý, bu ikinci
görüþe daha uygun görünmektedir (Ramban).
Ýbn Ezra p. 12-13’te açýklanan uygulamalarýn
kadýnýn çekiciliðini azaltma amaçlý olmayýp,
onun Yahudilik’e geçirilmesi için yapýlan hazýrlýklar olabileceðine dair bir görüþü aktarýr. Buna
göre asker kadýný eve getirecek; ama onunla bir
karý-koca gibi birlikte olmadan önce bekleyecektir. Giyoret olabilmesi için kadýn öncelikle mikveye dalmalýdýr [Tora burada bunu söylemeye
gerek duymamýþtýr, zira bunu daha önce ima
etmiþtir (bkz. Bamidbar 31:19 açk.) (Ýbn Ezra;
Rabenu Behaye)]. Ama bunun öncesinde, bir
metsoranýn arýnma sürecinin bir parçasý olarak ya
da Leviler’in yeni görevlerine baþlamadan önce
tamamen týraþ olmalarýna benzer þekilde saçlarýný
tümüyle týraþ edecek, týrnaklarýný kesip düzeltecek, kirli esirlik elbisesini çýkaracaktýr. Annesi ve
babasý [ve bir görüþe göre erkek kardeþi] için,
belki savaþta ölmüþ olmalarý, belki onun gibi
Yahudilik’i kabul etmemeleri nedeniyle bir ay
boyunca yas tutup aðlayacaktýr.
Karýn haline gelecektir – Bazý otoritelere göre
normal bir evlilik töreni yapýlýr (Yad – Melahim
8:6), bazýlarý ise, bahsedilen iliþkinin bu evliliði
tamamladýðý görüþündedir (Ramban). Çevirimizdeki “[bunu yaptýðýnda]” eklemesi bu görüþü
takip etmektedir.
Bunun sonrasýnda adamla kadýn artýk kanunen
evli bir çift haline gelir ve kadýn, diðer herhangi
bir evli Yahudi kadýnýndan farksýzdýr. Asker ona
karþý, diðer her Yahudi erkeðin kendi karýsýna
karþý yükümlü olduðu þekilde [yani onun yemeiçme, giyinme ve cinsellik ihtiyaçlarýný karþýlamakla (Sifre; bkz. Þemot 21:10)] yükümlüdür ve
eðer onu istemezse, resmen boþanmalý, hakký
olan tazminatý da ödemelidir. Ayný þekilde kadýn da
evli bir kadýn olduðu için baþka biriyle kocasýný
aldattýðý takdirde bu zina suçu teþkil edecektir.
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Esirlik giysisini üzerinden çýkaracak ve [senin] evinde oturup, tam bir ay
boyunca babasý ve annesi için aðlayacak. [Sen, ancak] Bundan sonra ona gelip
sahip olabilirsin ve [bunu yaptýðýnda, kadýn] senin karýn haline gelecektir.
kadýnýn güzelliðini en aza indirmektir. Talmud’da
bu görüþe de yer verilmektedir (Talmud – Yevamot
48a; Sifre; krþ. Aktav Veakabala).
Ramban tüm bu uygulamalarýn amacý hakkýnda
baþka bir olasýlýk sunar. Buna göre, bunlarýn hepsi
“babasý ve annesi için aðlayacak” sözlerine baðlýdýr.
Baþka bir deyiþle hem saçýný týraþ etmesi hem de
týrnaklarýný kesmesi birer yas iþaretidir. Yine,
sýradaki pasuktaki “esirlik giysisini üzerinden
çýkaracak” ifadesinin anlamý, “bunu çýkarýp yas
ifade eden giysiler giyecek” þeklindedir. Kadýn
böylece evde oturup dýþarý çýkmayacak ve annesi
ile babasý için yas tutacaktýr.
13. Esirlik giysisini üzerinden çýkaracak –
Normal þartlarda esirler iyi giyinmez. Ama bu
pasuklar, açýk bir þekilde, esir kadýnýn çekiciliðini
tamamen ortadan kaldýrmayý amaçlayan uygulamalarý tanýmlamaktadýr. Dolayýsýyla esirlik giysisini çýkarmasý da bunun bir parçasý olmalýdýr –
ki bu da, söz konusu giysinin çekici olduðuna
iþaret eder. Eski zamanlarda putperest uluslar,
düþman askerlerini cinsellik tuzaðýna düþürmek
için kýþkýrtýcý bir þekilde süslenip giyinirlerdi
(Sifre 213; Raþi). Kadýn esir alýndýðýnda iþte bu
çekici giysiyi giymektedir ve askerin arzularýný
karþý konmasý güç hale getiren de budur. Tora bu
nedenle kadýný bu giysilerin çekiciliðinden yoksun bir hale sokmaktadýr (krþ. Raþbam; Ýbn Ezra).
Bir görüþe göre giysilerini çýkarmasýnýn amacý,
üzerinden putperestliði tamamen atmasýný
simgeler (Midraþ Agada; bkz. Bereþit 35:2).
[Senin] Evinde oturup – “Evinden çýkmayacak.
Düzensiz görünümü ve kýlýk kýyafetiyle hep senin
göreceðin bir yerde oturup aðlayacak. Girdiðinde
ve çýktýðýnda onu hep bu halde göreceksin” (Sifre
213; Raþi).
Tora tüm bunlarla kadýný arzulayan askeri, onunla evlenmekten caydýrmayý amaçlamaktadýr.
Bunu bir yasakla yapmak onun artýk had safhaya
çýkmýþ olan arzularý nedeniyle mümkün
olmadýðýndan, Tora bu karara kendi kendine varmasýna yol açacak daha doðal bir yolu emretmektedir. Bu doðrultuda, eski dönemlerde kadýnlar erkeklerden ayrý oda ya da binalarda yaþamalarýna raðmen, bu esir kadýnýn orada deðil,
aksine askerin en çok girip çýktýðý yerde bulunmasýný emretmektedir. Kadýný hem çekicilikten
uzak hem de sürekli olarak aðlar halde gören
adamýn, diðer yanda mütevazý ama güzel giyinen

mutlu Yahudi kýzlarýný gördüðü zaman aklýný
baþýna toplama olasýlýðý artacaktýr (Sifre 213; Raþi).
Tam bir ay boyunca – Ýbranice Yerah Yamim.
Tam çeviriyle “ay günleri”. Yani “bir ayýn tüm
günleri boyunca”. Kýsacasý otuz gün (Talmud –
Yevamot 48b). Konunun genel baðlamý içinde bu,
askerin aklýný baþýný toplayacaðýnýn umulduðu bir
süredir (Ýbn Ezra). Ancak bu sürenin kadýnýn
anne ve babasý için aðlamasýyla geçeceði
söylendiðine göre, burada yas ifadesinden
bahsedilmektedir. Hahamlarýmýz, bir ölünün
ardýndan otuz gün yas tutulmasý gerektiði kuralýna bu pasukta dayanak bulurlar (Yeruþalmi; bkz.
Bamidbar 20:29).
Pasuklarýn genel gidiþatýna göre sadece bir ay
beklemek yeterli gibi görünmektedir. Ancak
uygulamada, asker kadýnla evlenmeden önce üç
ay beklemek durumundadýr (Yad – Melahim 8:6).
Bunun sebebi, bir kadýnýn hamile olup
olmadýðýnýn üçüncü aydan itibaren belli olmaya
baþlamasýdýr. Böylece kadýn, esir düþmeden kýsa
bir süre önce hamile kalmýþsa bu bebeðin kadýný
esir alan askerden deðil bir baþkasýndan olduðu
açýklýk kazanacaktr. Ya da [konuya giriþte sözü
edilen ilk görüþe göre] kadýn, askerle olan ilk
iliþkisinden hamile kalmýþsa, bu da belli olacaktýr
– ki böyle bir durumda da bu çocuk Yahudi
deðildir; zira iliþki sýrasýnda kadýn Yahudi deðildi
(a.y.; Miþne Lameleh o.a.).
Babasý ve annesi için – Rabi Akiva’ya göre burada
“baba ve anne” ile kastedilen, daha önce inandýðý
putlardýr. Pasukta söylendiði gibi: “Aðaca ‘babamsýn sen’, taþa ‘bizi dünyaya sen getirdin’ diyorlar!”
(Yirmeyau 2:27). Dolayýsýyla kadýn eski inancýný
býrakmaya zorlandýðý için aðlýyorsa bu engellenmez
(Talmud – Yevamot 48b; Yad – Melahim 8:5; Ramban).
Aðlayacak – Yani “gönlünce aðlayýp yas tutmasýna izin verilecek”. Rambam, bu aðlayýþýn kadýnýn
geçmiþine zorla set çekilmesinden kaynaklanan
kederini gidermeye yardýmcý olacaðýný belirtir. Bu
süre boyunca putperest inancýný býrakmasý için
baský yapýlmayacak, onu eve getiren adam da ona
zorla sahip olamayacaktýr (More Anevohim 3:41).
Ramban ise bu görüþe katýlmaz. Amacýn, aksine,
kadýnýn yüreðinden eski putperest inancýna ait
tüm kýrýntýlarý silmek ve ebeveyninden ayrýlmanýn getirdiði duygusal ateþi yavaþ yavaþ
söndürmek olduðunu öne sürer. Kadýn yasta
olduðu sürece adamýn onu herhangi bir þeye
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Satamazsýn – Mitsvat Lo Taase No. 316 (Sefer
Ahinuh).
Çalýþmaya zorlayamazsýn – Mitsvat Lo Taase No.
317 (Sefer Ahinuh). Adam, bu kadýnla bir kez
iliþkiye girdikten sonra onun üzerinde hiçbir hak
iddia edemez, onu satamadýðý gibi kendi iþlerinde
çalýþmak üzere köleleþtiremez de (Sifre 214; Raþi;
Radak, Þeraþim; Yad – Melahim 8:6). Ýbranice Lo
Titamer Ba. Buradaki Amar (Ayin-Mem-Reþ)
kökü “efendilik / sahiplik taslamak” (Ramban;
Saadya Gaon), “eziyet etmek”, “kabaca davranmak”, “zorla çalýþtýrmak”, “ticaretini yapmak”
(Targum Onkelos; Raþbam; Ýbn Canah), “aþaðýlamak” (Septuaginta) veya “üzerinden yarar saðlamak” (Hirsch) anlamlarýna gelebilir. Bkz. 24:7.
[“Omer – Demet” sözcüðü de bu kökten gelir, zira
demet haline getirilen baþaklar, bir araya getirilip
baðlanýr ve böylece, sözün geliþi, özgürlükleri
kýsýtlanýr.]
œ Sonuç. Önce de belirtildiði üzere, Tora, bir
bakýma “istemeden” verdiði bu izni kullanmayý
hiç tavsiye de etmediðini belirtircesine, bundan
sonraki konularý, aile içi huzursuzluk ve isyankâr
oðul olarak düzenlemiþtir. Yefat Toar’da ýsrar eden
kiþi huzurlu bir aile yaþamý süremeyecek, bu
kadýndan doðan oðlu da isyankâr olacaktýr.
Bunun çarpýcý bir örneði Kral David’dir. David,
Geþur kralý Talmay’ýn kýzý Maaha’yý savaþ sonrasýnda kendine eþ olarak almýþ, bu evliliðinden
isyankâr oðlu Avþalom doðmuþtur. Avþalom,
David’e baþ kaldýrmýþ, onun eþleriyle alenen zina
etmiþ ve David’in canýna da kastetmiþtir (bkz.
Þemuel II, Perek 15-18).
Bu olay bir soru iþaretini doðurmaktadýr. David
gibi bir tsadik, nasýl olup da Tora’nýn istisnai
olarak verdiði bu izni kullanmak zorunda kalacak
düzeyde bir arzuya kapýlmýþ ve Yefat Toar
niteliðindeki Maaha ile evlenmiþtir?Bunu anlamak için, þu ana kadar yapýlan tamamen yüzeysel
düzeydeki açýklamalarýn ötesine geçip, Or
Ahayim’in Yefat Toar konusunda yaptýðý daha
derin açýklamaya bakmakta fayda vardýr. Her þeyden önce Or Ahayim bir soru sorar. Þofetim peraþasýnda, geçmiþ bir günahý nedeniyle savaþa gitmekten korkanlarýn eve döndüklerini görüyoruz
(bkz. 20:8 açk.). Buna baðlý olarak, burada
bahsedildiði gibi Milhemet Reþut sýnýfýndaki
savaþlara giden ordu, sadece Tanrý’ya son derece

baðlý büyük tsadiklerden oluþturulurdu. Öyleyse,
Yefat Toar konusu boyunca “arzusuna yenik
düþen” þekilde tanýmlanan asker, aslýnda bu
büyük tsadiklerden biridir! Ýþte bu noktada
David’le ilgili sorduðumuz soru, bu asker için de
geçerlidir. Nasýl olur da, böylesine yüksek düzeyli
bir kiþi, arzularýna yenik düþebilir? Ne de olsa
basit insanlardan deðil, en üst düzeydeki tsadiklerden bahsediyoruz! Bu nasýl olabilir?
Hahamlarýmýz, ilk insan Adam’ýn tüm insan
ýrkýnýn maneviyat bütününü içeren bileþik bir
ruha sahip olduðunu öðretirler. Adam günah
iþlediði zaman bu manevi potansiyel ikiye bölünmüþtür. Bir kýsým Tanrý tarafýndan “ruhlarýn
deposuna” geri alýnmýþ, diðer kýsým ise Adam’la
birlikte dünyada kalmýþtýr. Ýnsan ýrkýnýn manevi
potansiyelinin geri alýnmýþ olan kýsmý dünyaya
Avraam’ýn soyu yoluyla gelmeye devam eder.
Adam’da kalan kýsým ise, onun soyu yoluyla
dünyanýn tüm uluslarýna yayýlmýþtýr. Dünyanýn
uluslarýna saçýlmýþ olan bu potansiyel,
Hahamlarýmýz tarafýndan “kutsiyet kývýlcýmlarý”
olarak adlandýrýlýr.
Or Ahayim dünyada gerçek güzelliðin fiziksel
bedende deðil, sadece bu manevi potansiyelde
mevcut olduðu açýklamasýnda bulunur. Tamamen
tsadikler tarafýndan gerçekleþtirilen, yani
Tanrý’nýn aktif olarak mevcut olduðu bir savaþta,
Yahudi askeri çeken gerçek güzellik de iþte bu
manevi potansiyeldir.
Bahsi geçen kutsiyet kývýlcýmlarý bazý zamanlarda, onlara sahip olan kiþileri kendiliklerinden
Tanrý’ya yaklaþtýrýr; hatta bu kiþiler bazen Tora
yolunu öðrenip Yahudilik’i kabul ederler ve birer
Ger olarak Yahudi Ulusu’na katýlýrlar. Ancak
diðer durumlarda manevi potansiyel yeterli güce
sahip olmayýnca, bulunduðu yerde bir “esir kýz”
konumunda sayýlýr ve gerçek amacýna ulaþýp
Tanrý ile tam bir iliþki kurabilmek için bu esaretten kaçýp kurtulmanýn yollarýný arar.
Ýþte Or Ahayim’in açýkladýðý derin düzeyli Yefat
Toar kavramý budur. Tanrý’nýn, savaþ sýrasýnda
aralarýnda bulunan Kutsal Mevcudiyeti’nin yönlendirmesiyle, tsadik asker, kaçýþ yolunu aramakta olan bu manevi potansiyele – “esir güzele” –
karþý dayanýlmaz bir çekim hisseder. Bazý durumlarda, bu manevi potansiyel bulunduðu yeri terk
edip tamamen Yahudi Ulusu’na geçer ve esir
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Ama olur ki, eðer onu arzu etmediysen, onu kendi özgürlüðüne salývermelisin.
Ona eziyet etmiþ olman nedeniyle, onu kesinlikle para karþýlýðýnda satamaz, çalýþmaya zorlayamazsýn.
14. Olur ki – Bu sözler fazladýr. Tora pasuða
basitçe “Eðer onu arzu etmediysen” diye de
baþlayabilirdi. Fazladan kullanýlan bu ifade, tüm
bu sürecin sonunda askerin ilk tutkusunun
giderek söneceðini, onu bu noktaya getirenin
kendi arzularýný kontrol edememek olduðunu
göreceðini ima etmektedir (krþ. Sifre 214 ve
Raþi). Belki de bu nedenle, Tora “eðer onu arzu
etmezsen” deðil, geçmiþ zaman çekimli bir kullanýmla “eðer onu arzu etmediysen” demektedir.
Baþka bir deyiþle adamýn kadýný en baþta arzu
etmesi aslýnda Yetser Ara’nýn ona oynadýðý bir
oyundur. Gerçekte adam onu bir eþ olarak arzu
etmiþ deðildir; sadece savaþ ortamýnýn kabarttýðý
duygularla en alçak düzeyli dürtüleri ona bu
sahte hissi vermiþtir. Tora’nýn verdiði yönergeler
de bu gerçeði ortaya çýkarmýþtýr.
Kendi özgürlüðüne salývermelisin – Tam
çeviriyle “onu kendi canýna gönder”. Bu, “onu
serbest býrak” anlamýna gelen bir deyimdir. Adam
kadýna karþý ilgisini kaybettiyse, artýk bu kadýný
herhangi bir þeye zorlayamaz. Onu eþi olarak
istemiyorsa, herhangi bir þekilde istismar da edemez ve serbest býrakmak zorundadýr (Hirsch).
Ancak kadýn, putperest yaþamýna devam edeceði
ülkesine geri gönderilmez; Yahudilik’i kabul
etmek ya da tüm insanlýðý baðlayan Yedi Mitsva’ya
baðlý kalmak arasýnda seçim yapmasý gerekir.
Tüm prosedürün kadýna Yahudilik’i kabul etmesi
konusunda yapýlan dayatmanýn bir parçasý
olduðu görüþündeki Ramban’a göre bile (bkz. ö.p.
açk., Aðlayacak k.b.), adam kadýnla evlenmeyecekse, kadýn Yahudilik’i kabul etmeye zorlanmaz
ve serbest býrakýlýr. Eðer adam, Giyur süreci
tamamlandýktan sonra kadýnla evlenmek
istemediðini söylerse, kadýnýn zorlanarak geçirildiði
Giyur süreci de geçerliliðini yitirir. Ama kadýn
yine de Yahudi olmak istediðini beyan ettiyse,
kendi haline býrakýlmaz, Giyur iþlemlerinin ardýndan tam bir Yahudi kadýn haline geldiði için Koen
olmayan herhangi biriyle evlenebilir. Ayrýca
elbette Yahudi olduktan sonra, diðer herhangi bir
Yahudi gibi Tora’nýn kadýnlarý ilgilendiren tüm
emirlerine riayet etmekle yükümlüdür.
Eðer evlendikten sonra adam kadýný istemezse,
diðer herhangi bir evli kadýnda olduðu gibi, onu
boþadýðýnda haklarýný vermelidir (Yad – Melahim
8:6, Lehem Miþne o.a.). Evli sayýlmalarý için
sadece iliþkiye girmelerinin yeterli olduðu
görüþündeki Ramban’a göre bu çiftin geleceði,

kadýnýn Giyur sürecini tamamlamasýndan sonraki iliþkilerine baðlýdýr. Eðer bu iliþki sonrasýnda
adam kadýný istemediðine karar verirse, kadýný
serbest býrakmalýdýr; ama bir Get [=boþanma
belgesi] vermek zorunda deðildir. Öte yandan
eðer bu iliþki sonrasýnda onunla bir süre yaþamaya devam ederse ve bir daha birlikte olduktan
sonra artýk onu istemezse, onu resmen boþamalýdýr ve Get vermelidir.
œ Giyur. Moþe Rabenu, Tora ve mitsvalarý
sadece Yisrael Ulusu’na vermiþtir (bkz. 33:4).
Ama baþka uluslara mensup olup Yahudilik’i benimsemek isteyenler, Giyur sürecinden geçip
Yahudi Ulusu’nun bir parçasý haline gelebilirler.
Giyur’dan kasýt, buna yetkili olan bir Bet-Din’in
kontrolü altýnda, saðlam bir eðitimle Yahudilik’in
temel uygulamalarýný iyice öðrenip uygulamaya
baþlamak, bunlara sýkýca baðlý bir yaþamý benimsemeyi taahhüt etmek ve mikveye dalmaktýr.
Erkekler ayrýca Berit Mila iþleminden geçerek
Avraam Avinu ile Tanrý arasýndaki antlaþmanýn
bir parçasý haline gelirler. Bunun sonrasýnda
doðuþtan Yahudi olan biri ile aralarýnda [miras
konusu haricinde (bkz. Bamidbar 5:6-8)] hiçbir
fark yoktur.
Buna karþýlýk, Yahudilik, Yahudi olmayanlarýn
Yahudi yapýlmasýný bir ideal ve hedef olarak
görmez. Bu nedenle Yahudi olmayan kiþiler
sevdirme ya da zorlama yoluyla Yahudilik’e davet
edilmez. Dahasý, Yahudi olmak isteyen kiþiler
olduðunda, Yahudilik’in ne kadar önemli ve ciddi
sorumluluklarý gerektirdiði bu kiþilere anlatýlýr ve
caydýrýlmaya çalýþýlýr.
Yine de Yahudilik, tüm insanlýðýn Noah’ýn Soyu
Ýçin Yedi Mitsva’ya riayet etmesini üst düzeyde
önemli sayar (bkz. Bereþit Kitabý, s. 79). Bunlara
uygun yaþayan kiþi, Gelecek Dünya’da pay
sahibidir ve “Hasid Umot Aolam – Dünya
Uluslarý Ýçinde Tanrý’ya Baðlý Kiþi” olarak
addedilir. Böyle biri Ger Toþav ünvaný alýr ve
Erets-Yisrael’de yaþama hakký vardýr (Yad –
Melahim 8:10-11).
Para karþýlýðýnda – Satýþ genelde parayla
yapýldýðý için “para” denmektedir. Ama uygulamada bu kadýn, sadece para deðil, maddi deðeri
olan herhangi bir þey karþýlýðýnda da satýlamaz
(Ýbn Ezra). Benzer þekilde birine hediye olarak da
verilmez (Sifre). Kadýn tamamen özgür býrakýlmalýdýr.
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ya da idam cezasýný gerektirmiyorsa doðrudur.
Ama yasak bir iliþki bu cezalardan birini gerektiriyorsa, evliliðin tüm prosedürleri yerine getirildiyse bile, hiçbir þey yapýlmamýþ gibidir (Meam
Loez).

doðurmasý gibi. Tanrý, kýrýk kalplilere destek olur.

Ýki karýsý – Tora kanunu polijiniyi yasaklamamýþtýr. Ancak uygulamada polijini Yahudiler
arasýnda seyrek görülürdü. Ortaçaðda yaþamýþ
olan ve “Meor Agola – Sürgünün Iþýk Kaynaðý”
olarak anýlan Rabenu Gerþom’un koyduðu herem
kararýyla, polijini artýk Yahudiler için yasaktýr.

Daha önce Bamidbar 27:11 açýklamalarýmýzda,
bir babanýn, Tora’nýn belirlediði veraset
kanununa aykýrý bir vasiyet býrakamayacaðýný
belirtmiþtik. Bununla kastedilen, bir babanýn,
mirasýný, öncelikli varislerinin dýþýndaki bir kiþiye
býrakmayý vasiyet edemeyeceðidir. Yani oðullarý
varsa, ama o, mirasýný onlarýn dýþýnda baþka
birine býrakmayý vasiyet ettiyse, bu vasiyetin
hiçbir hükmü yoktur. Ancak buna karþýlýk, bir
baba, mirasýný, öncelikli varisleri arasýnda kendi
dilediði þekilde paylaþtýrabilir. Örneðin üç oðlu
varsa bu mirasýn yarýsýný bu oðullarýn birine, diðer
yarýsýný da kalan iki oðluna býrakma hakký vardýr.
Hatta mirasýnýn tümünü, bu oðullarýndan sadece
birine býrakmayý vasiyet ederse bu vasiyet geçerlidir. Ýþte buradaki “miras býrakacaðý günde” ifadesi, mirasýný doðal varisleri arasýnda istediði gibi
bölüþtürebileceði konusundaki bu prensibe iþaret
etmektedir (Talmud – Baba Batra 130a; Yad –
Nahalot, Perek 6) [Bu prensibin de geçerli olduðu
ve olmadýðý birçok durum vardýr]. Yine de bkz.
Behor addedemez k.b.

Ýfade, bu erkeðin iki kadýnla ayný anda evli
olmadýðý þekilde de anlaþýlabilir. Bir adam bir
kadýnla evlenip behor oðlu doðduktan sonra, bu
kadýndan boþanýp baþka bir kadýnla evlenirse ve
ondan da bir oðlu olursa – ki böyle bir durumda
ilk karýsýnýn onun için “sevilmeyen” sýnýfýnda
olma olasýlýðý güçlüdür – burada tanýmlanan
türde bir durum ortaya çýkabilir.
Oðullar – Oðullarýn olduðu bir ortamda miras
onlar arasýnda paylaþtýrýlýr. Hiç oðul yoksa miras
kýzlara kalýr. Bkz. Bamidbar 27:11 açk. Ama Tora
behorluk payýndan bahsettiði bu kýsýmda özellikle
“oðul” sözcüðünü kullanarak bu payýn sadece
erkek evlatlar için geçerli olduðuna iþaret etmektedir. Baþka bir deyiþle bir babanýn sadece kýzlarý
varsa, bunlarýn en büyüðü ek bir pay almaz, miras
tüm kýzlar arasýnda eþit bölünür (Sifre).
Doðurmuþlarsa – Bu sözcük normal doðumu
belirtir. Ama bir behor, sezaryenle doðmuþsa,
mirastan diðer kardeþlerine göre ek bir pay almaz
(Talmud – Behorot 47b). Benzer þekilde eðer bir
kadýn düþük yaparsa, cenin behorluk payýnýn
hesaplanmasýnda göz önünde tutulmaz (Talmud –
Baba Batra 142b).
Olur ki – Aslýnda tam olarak “olacak”. Bu kullaným, böyle bir ailede behor oðlun sevilmeyen
kadýn tarafýndan “doðurulacaðýný” ima etmektedir. Or Ahayim buna dikkati çekerek, bu durumun Tanrý’nýn þefkatinin bir ifadesi olduðunu
vurgular. Ýhmal edilen kadýnýn sýkýntýsýný gören
Tanrý, babanýn behor oðlunu özellikle onun
doðurmasýný saðlayacaktýr – týpký Lea’nýn, Yaakov
tarafýndan daha çok sevgi gören Rahel’den önce

16. Miras býrakacaðý günde – Saðlýðýnda veya
ölüm döþeðinde kendisi tarafýndan ya da o öldükten sonra Bet-Din tarafýndan yapýlacak olan miras
paylaþýmýndan bahsedilmektedir (Ýbn Ezra).

Tüm bunlar, eðer “miras býrakýyorsa” doðrudur.
Ama eðer baba, ölüm döþeðindeyken, kendisine
ait herhangi bir þeyi, istediði herhangi bir kiþiye
“hediye olarak” verirse bu geçerlidir (Talmud
Yeruþalmi – Baba Batra 8:4; Yad – Nahalot 6:4).
Yine de Talmud, Hahamlarýmýz’ýn böyle bir
davranýþý doðru bulmadýklarýný vurgular (Talmud
– Baba Batra 133b). Bunun yanýnda Alaha kitaplarý da, her ne kadar baba paylaþýmý kendi istediði
þekilde yapabilirse de, bundan kaçýnýlmasý gerektiðini vurgular: “Kiþi, oðullarý arasýnda birini az
da olsa diðerlerinden farklý tutmamalýdýr ki
aralarýnda kýskançlýk baþ göstermesin” (Tur –
Hoþen Miþpat 282).
Sevilmeyenin oðluna raðmen – Ya da “sevilmeyenin
oðlunun önünde”. Ya da “sevilmeyenin oðlunun
yerine” (Hizkuni; Daat Mikra). Ýbranice Al Pene.
Krþ.5:7.
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Bir adamýn, biri sevdiði, biri de nefret ettiði iki karýsý varsa, [bu kadýnlar] –
sevilen ve sevilmeyen – ona oðullar doðurmuþlarsa ve olur ki, behor oðul
sevilmeyenin [çocuðuysa; kanun þöyledir:
16
Bu adam,] Kendisinde olacak [mal varlýðýný] oðullarýna miras býrakacaðý
günde, sevilen [kadýnýn] oðlunu, [asýl] behor [olan] sevilmeyenin oðluna raðmen
behor addedemez.
kadýnda manevi bir boþluk býrakýr. Böyle bir
durumda tsadik de ona karþý olan arzusunu
kaybeder ve onu serbest býrakmalýdýr. Ancak otuz
gün geçip tsadik hâlâ kadýna yönelik çekimi
hissediyorsa, bu manevi potansiyelin kadýnýn
ayrýlmaz bir parçasý olduðu anlaþýlýr ve bu nedenle adam kadýnla evlenir.
Tora’da, çaðdaþ insanýn özdeþleþmekte zorluk
çektiði bazý kýsýmlarýn olduðu açýktýr. Bazý kiþiler
için bu kýsýmlar, Tora’nýn emirlerine baðlý kalmayý
herhangi bir vicdan rahatsýzlýðý olmaksýzýn reddetmek için uygun birer gerekçe teþkil eder.
Ancak þu bir gerçektir ki, Tora’yý gerçekten
öðrenmek isteyenler için bile, bu tipteki kýsýmlarý
anlamak, standart çaðdaþ bakýþ açýlarýna ters
görünen yeni fikirlere ve dünyaya bakýþ konusunda yeni yollara adaptasyona hazýrlýklý olmayý
gerektirmektedir. Yefat Toar konusu iþte böyle
kýsýmlardan biridir ve normalde bu çalýþmamýzda
manevi dünya gibi konulara girmememize raðmen, Or Ahayim’in, bahsedilen türdeki farklý bir
anlayýþ düzeyini yansýtan bu açýklamasýna yer
vermeyi gerekli gördük. Or Ahayim’in bu konuyu
aslýnda üç farklý düzeyde ve kapsamlý bir þekilde
açýkladýðý, bizimse bunu sadece kýsmen ve özet
halinde verdiðimiz okur tarafýndan dikkate alýnmalýdýr.
œ Behorluk Hakký. Yefat Toar konusu, istisnai
durumlarda geçerli olup bir erkeðe sýrf dýþ
görünüþe göre kendine bir eþ seçebilmesi hakkýný
tanýyan istisnai bir kanundur. Tora bunun ardýndan, bir erkek ile eþleri, ebeveynlerle çocuklarý
arasýndaki bozuk iliþkileri ele alan bir konuya
girmektedir. Bu iliþkiler, anneler ile baba arasýndaki bir yandan sevgi bir yandan da iticilik
duygularýndan doðmuþtur ve mirasýn adil
olmayan bir þekilde daðýtýlmasý, ailenin ayný isimle anýlan farklý kollarýný nesiller boyu sürecek bir
nefretle ayýrabilecektir (Hirsch). Tora burada bir
yandan bu sosyolojik konuya deðinip, aile içindeki sürtüþmelerin çocuklarýn haklarýnda bir
deðiþikliðe neden olamayacaðýný açýkça vurgularken, bir yandan da behorluk hakký konusundaki bilgileri vermektedir.

15. Sevdiði... nefret ettiði – Tam çeviriyle
“sevilen ... nefret edilen”. Bu sözler, kadýnlarýn
“koca açýsýndan” konumunu belirtmektedir.
Baþka bir deyiþle kadýnlara karþý “herkesçe [ya da
Tanrý tarafýndan (Ýbn Ezra)] sevilen... nefret
edilen” þeklinde genel bir tavýrdan bahsedilmekte deðildir. Çevirimizi bu nedenle “adamýn ...
sevdiði... nefret ettiði” þeklinde yaptýk. [Buradaki
“nefret ettiði” fiili de diðer kadýna olan sevgiyle
karþýlaþtýrýldýðýndaki durumu yansýtmaktadýr.
Yani adam eþlerinden birini çok sevdiði için,
diðerine olan duygularý nefret gibi görünmektedir. Ama buradaki kanunun geçerli olmasý için
mutlaka kesin nefret duygusu olmasý þart deðildir.
Bir karýsýný nispeten daha çok seviyorsa bile,
onun doðurduðu çocuklarýna özel bir yakýnlýk
gösteremez.]
Hahamlarýmýz, burada Tora’nýn “nefret edilen” ya
da “sevilmeyen” ifadesini kullanmasý üzerinde
dururlar. Bir Yahudi’nin baþka bir Yahudi’den –
özellikle de bu Yahudi, eþiyse –nefret etmesi
yasaktýr. Öyleyse [her ne kadar pasuðun basit
anlamý öyleyse de, kanuni bakýmdan]
“sevilmeyen” sýfatý kadýný niteler þekilde deðerlendirilmemelidir. Bu nedenle Talmud buradaki
“sevilmeyen” sözcüðünün “evliliði” nitelediðini
belirtir. Tora verdiði bu örnek vesilesiyle, Tanrý
tarafýndan “sevilmeyen” – yani Tora’ya göre yasak
olan – bazý evliliklerde, kadýnýn yine de “adamýn
karýsý” olarak tanýmlanabileceðini ima etmektedir. Yani Tora’nýn yasaklamýþ olduðu bazý evlilikler vardýr ki, yasak olmasýna raðmen baðlayýcýdýr.
Sözlü Tora’ya göre, pasukta ima edilen yasak
evlilikler, Karet ya da idam cezasýný gerektirmeyen türdeki yasak evliliklerdir. Kanuna
göre, bu evlilikler, yasak olmasýna raðmen,
gerçekleþtiði takdirde baðlayýcýdýr iliþkinin bozulmasý için resmi boþanma gerekir (Talmud –
Kiduþin 68a). [Örneðin bir Koen, Vayikra 21:7’de
listelenen, bir Koen’in evlenmesi yasak olan
kadýnlardan biriyle yine de evlenirse, Tora’nýn
yasaðýný çiðnemiþ olmasýna raðmen yine de evliliði
baðlayýcýdýr ve boþanmalýdýr.] Belirtildiði üzere bu
kanun, sadece, söz konusu yasak evlilik Karet
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Miras hakký söz konusu olduðunda, çocuklarýn
meþru ya da gayrimeþru (=mamzer; bkz. 23:3
açk.) olmalarý bir þeyi deðiþtirmez. Bir kiþi, Karet
cezasýný gerektiren bir iliþkiye girmiþ ve bundan
oðul sahibi olmuþsa, babanýn tüm oðullarý gibi bu
oðul da mirasta tam hakka sahiptir. Bu konudaki
tek istisna, Yahudi olmayan bir kadýndan sahip
olunan çocuklardýr; zira bu çocuklar Yahudi
deðildir (Talmud – Yevamot 22b).
Tanýmalýdýr – Ya da “tanýtmalýdýr” (Ýbn Ezra).
Dolayýsýyla bir baba, bir oðluyla ilgili olarak “þu
benim behor oðlumdur” derse, sözleri güvenilir
kabul edilir (Talmud – Kiduþin 74a). Onun behor
olarak hakkýnýn tanýnmasýný saðlamalýdýr veya
pek tanýnmadýðý bir yerdeyse, behor oðlunun kim
olduðunu çevredekilere bildirmelidir veya eðer
ilk çocuklarý ikiz doðmuþ ise, hangisinin behor
olduðunu en baþtan itibaren kendisi bilmelidir
(Ýbn Ezra). Yine buradaki “tanýmalýdýr” sözcüðü
nedeniyle, bir kiþinin behor oðlu o öldükten sonra
doðarsa, behorluk hakký yoktur; zira babasý onu
tanýmamýþtýr (Talmud – Baba Batra 142). [Yani
örneðin adam öldüðünde karýsý ikiz oðullara
hamileyse, ya da iki karýsý varsa ve her ikisi birer
oðla hamileyse, doðan oðullarýn ilki ek behorluk
hakkýna sahip deðildir.]
[Erkeklik] Kuvvetinin baþlangýcýdýr – Bkz.
Bereþit 49:3. Babayý “baba” yapan oðlu behor
olandýr.
Bu sözler, bu kýsýmda bahsedilen behorluk
hakkýnýn, behor oðlun “babanýn” ilk çocuðu
olmasýna baðlý olduðunu belirtir (Talmud – Baba
Batra 111b). Ama bir kadýnýn behor oðlu, ayný
zamanda babanýn da behor oðlu olmadýðý
takdirde, diðer kardeþlerinden farklý deðildir.
Örnek olarak Yaakov diye bir adamýn Rahel ve
Lea adlý iki karýsý olduðunu farz edelim [ikisiyle
ayný anda evli olmasý þart deðildir. Rahel’den
boþandýktan ya da Rahel öldükten sonra ikinci
evliliðini Lea ile yapmýþ da olabilir]. Rahel
Yaakov’un ilk çocuðunu (kýz ya da erkek) doðurduktan sonra, Lea da yaptýðý ilk doðumda
Reuven adýný verdikleri bir oðul doðurmuþsa,
Reuven annesi için behordur; ama babasý için
behor olmadýðýndan onun mirasýnda ek bir payý
yoktur ve bu mirastan, babanýn diðer oðullarýyla
eþit pay alýr. Eðer Rahel’in Yaakov’a doðurduðu

ilk çocuk erkekse, ek behorluk payýný o erkek alýr.
Eðer o ilk çocuk bir kýzsa Yaakov’un mirasýnda
tüm oðullarý eþit pay alýr ve ek behorluk hakký
yoktur. [Not: Bu senaryoda, Yaakov yine de
Reuven’i Pidyon’la kurtarmakla yükümlüdür.
Çünkü Pidyon kanunu dâhilinde kurtarýlmasý
gereken behor, annenin behorudur; zira pasuk
(Þemot 13:2) bu behoru “rahim açan” olarak
tanýmlamýþtýr. Kýsacasý mirastaki behorluk payý ile
bir behorun Pidyon’la kurtarýlmasý yükümlülüðü
bire bir baðlý kavramlar deðildir.]
Ýbranice Reþit Ono. Buradaki “On – Kuvvet”
sözcüðü, ayný zamanda “servet” [yani “maddi
kuvvet”] anlamýna gelebilir (bkz. Oþea 12:9,
Radak o.a.). Raþbam buradan yola çýkarak
anlamý “babanýn mirasýnda [=servetinde] öncelikli
pay onundur” þeklinde deðerlendirir.
œ Sonuç. Miras kanunlarý daha önce verilmiþti
(bkz. Bamidbar 2:6 v.d.) ve burada söylenenlerle
birlikte o kanunlar tamamlanmýþ olmaktadýr.
Tora bu tamamlamayý yapmak için Ülke’deki
paylaþýmý konu eden Devarim kitabýný beklemiþtir, zira mülkler ve aralarýndaki farklýlýklar
sadece Ülke’nin miras edinilmesi ile anlam
kazanacaktýr. Çölde geçen sürede ise tüm
ihtiyaçlarý Bizzat Tanrý karþýladýðý için, bu farklar
büyük bir önem taþýmýyordu (Hirsch).
18-21. Ben Sorer Umore – “Yoldan Çýkmýþ ve
Asi Oðul”. Tora, Yefat Toar konusunun bir tür
devamý olarak asi bir oðuldan bahsetmektedir;
zira çoðunlukla bir oðlun isyankâr olmasý, onun
evindeki yanlýþ eðitimin ya da huzursuz ortamýn
bir sonucudur ve eðer anne ya da baba münasip
kiþiler deðillerse, çocuklarýn münasip kiþiler
olmamasý bir sürpriz olmayacaktýr. Bu konuda,
çocuklarýn ilk eðitimlerini veren annenin rolü
özellikle önemlidir. Nitekim Tora, normal þartlarda kadýnlarýn isimlerine çok yer vermese de,
bunu yaptýðý yerlerde, ya söz konusu kadýnlarýn
ne kadar deðerli anneler ve ne kadar deðerli kiþilerin anneleri olduklarýný (bkz. Þemot 6:23 açk.)
ya da aksine, bir annenin uygun olmamasýnýn,
oðlu için de iyiye iþaret olmadýðýný (bkz. Vayikra
24:11) vurgulamayý amaçlar. Böylece, her þeye
raðmen bir Yefat Toar ile evlenmiþ adamýn,
sonunda ciddi davranýþ bozukluklarý gösterecek
çocuklarýnýn olacaðý uyarýsý yapýlmaktadýr (krþ.
Ýbn Ezra).
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Aksine; kendisinde bulunan her þeyde, [diðer oðullarýna göre] iki kat [miras
payý] vermek üzere, sevilmeyenin oðlu [olan] behoru tanýmalýdýr; zira [bu oðlu]
onun [erkeklik] kuvvetinin baþlangýcýdýr [ve bu nedenle] behorluk hakký ona aittir.
Behor addedemez – “Behorluk hakkýný ona veremez. Buna yetkisi yoktur (krþ. Targum Onkelos).
Behor olmayan bir oðlunu kendi sözüyle behor
konumuna çýkaramaz; baþkalarýna da sanki o
behormuþ gibi onu onurlandýrmalarýný emredemez (Ýbn Ezra).”Biraz yukarýda, babanýn, mirasýný
doðal ve öncelikli varisleri arasýnda istediði gibi
bölüþtürebileceði belirtilmiþti. Buradaki “[behor
olmayan bir oðlunu] behor addedemez” ifadesi,
behorluk hakkýnýn bunun dýþýnda olduðuna iþaret
eder. Yani baba, mirasýnýn sadece “behorluk hakký
dýþýndaki kýsmýný” istediði gibi paylaþtýrabilir (Yad
– Nahalot 6:3).
Tora’da ilk bakýþta bu kanuna aykýrý görünen bir
örnek vardýr. Yaakov’un iki karýsý vardý. Rahel’i
Lea’ya göre daha çok seviyordu ve behor oðlu
Reuven’i Lea doðurmuþtu. Ama buna raðmen
Yaakov’un, behorluk hakkýný Rahel’in oðlu
Yosef’e verdiðini görüyoruz. Sforno bu nedenle
buradaki kanunu þöyle açýklar: Bir babanýn
behorluk hakkýný gerçek behor oðlundan alýp
baþka bir oðluna aktarma isteði sýrf babanýn bu iki
oðlun annelerine yönelik sevgi düzeyinden kaynaklanýyorsa, böyle bir hakký yoktur. Baþka bir
deyiþle behorluk hakkýný aktarma nedeni behorun
annesine yönelik sevgisizliði ve diðer oðlun annesine duyduðu özel sevgi ise, bunu yapamaz. Ama
eðer behor oðul babasýna karþý þahsen bir kabahat
iþlemiþse, baba behorluk hakkýný baþka bir oðluna
aktarma hakkýna sahiptir. Yaakov’un örneðinde
de durum budur. Reuven babasýna karþý kabahat
iþlediði için, Yaakov behorluk hakkýný, Mýsýr’da
tüm aileyi geçindiren (Daat Zekenim) oðlu Yosef’e
aktarmýþtýr (bkz. Bereþit 49:4 açk. ve Divre
Ayamim I 5:1). Buna raðmen Yaakov’un
kararýnýn kiþisel bir kinden deðil, Ruah
Akodeþ’ten kaynaklandýðýný bilmek önemlidir.
Nitekim Talmud (Baba Batra 130a), oðullarýný
yanlýþ davranýþlarý nedeniyle mirastan mahrum
eden babalarý sertçe eleþtirir (Meam Loez).
17. Kendisinde bulunan her þeyde – Bu ifade
miras kanunlarý ve behorluk hakký konusunda
temel bir kuralý öðretir. Behorun babasýnýn
mirasýndan diðer kardeþlerine göre iki pay almasý
(bkz. s.a.), sadece babasý öldüðü zaman babasýnýn
elinde ya da kontrolünde aktif olarak mevcut
olan para ve mallar üzerinden yapýlan paylaþým
için doðrudur.
Kanuni jargona dökersek; herhangi bir kiþinin

iyeliðinde olan, aktif olarak elinde tuttuðu mallar
“Muhzak – Elde”, henüz elinde olmayan ama
kanunen eline geçmesine layýk olduðu [örneðin
miras, borç gibi] mallar ise “Rauy – Müstahak
Olunan” olarak adlandýrýlýr. Buradaki ifadeye
göre bir behor, babasýnýn sadece Muhzak sýnýfýndaki mallarýndan ikinci bir pay alýr. Babasýnýn
Rauy sýnýfýndaki mallarýný ise diðer kardeþleriyle
eþit paylaþýr. Böylece baba öldüðünde Rauy
sýnýfýnda olup, o öldükten sonra kendisine ulaþan
mallar, babanýn tüm oðullarý arasýnda eþit paylaþýlýr (Sifre 217; Talmud – Behorot 51b-52a; bkz.
Devarim 21:17. Ayrýca bkz. Bamidbar 27:7
açk.).Yine, eðer Muhzak sýnýfýndaki mallar adam
öldükten bir süre sonra piyasada deðer kazanmýþsa behor bu ek deðer üzerinden behorluk payý
almaz. Aldýðý pay, sadece, mallarýn, babasý öldüðü
sýradaki deðeri üzerinden hesaplanýr (Talmud –
Baba Batra 124a).
Rauy ve Muhzak arasýndaki fark p. 16’daki “kendisinde olacak [mal varlýðýný]” ile buradaki “kendisinde bulunan her þeyde” ifadeleriyle belirtilmektedir. Bu ifadelerin ilki, gelecek zaman çekimli
“olacak” fiilinin kullanýmýyla, Rauy’u kasteder –
ki bunda tüm oðullar eþit pay alýr. “Bulunan”, yani
“mevcut olan” fiilini içeren ikinci ifade ise
Muhzak sýnýfýndaki mirasý tanýmlar – ve bunun
paylaþýmýnda behor çift pay alýr (Hirsch).
[Diðer oðullarýna göre] Ýki kat [miras payý] –
Behorun olduðu bir ortamda, babanýn mevcut
mirasý oðul adedinin bir fazlasýna bölünür, herkes
bir pay alýrken, behor iki pay alýr (Sifre 217; Raþi).
Tora, p. 15’te kadýnlar hakkýnda “oðullar doðurmuþlarsa” demektedir. Kullanýlan “doðurmuþlarsa”
sözcüðü, behorluk payý hesaplanýrken, sadece
baba öldüðü sýrada hâlihazýrda doðmuþ olan
oðullarýn göz önünde tutulduðunu öðretir. Ama o
öldüðünde karýsý bir oðla hamileyse bu oðul
hesabý etkilemez (Talmud – Baba Batra 142b).
Baþka bir deyiþle, eðer bir adam öldüðünde biri
behor olan üç oðlu varsa, karýsý bir oðla hamileyse
bile, Muhzak sýnýfýndaki miras, “mevcut” oðul
adedinin bir fazlasýna, yani dörde bölünür ve
behor iki pay alýr. Kadýn doðurduktan sonra aileye
yeni bir oðlun katýlmasý bu hesapta bir deðiþiklik
yapmaz. Ama eðer bu son oðul baba ölmeden
önce doðmuþ olsaydý, sadece bir günlük bile olsa,
miras bu kez dört yerine beþe bölünecekti ve
behor da ek pay olarak mirasýn çeyreði yerine
beþte biriyle yetinecekti (Hirsch).
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mitsvalardan sorumlu bir yetiþkin haline
geldiðinin de bilincindedirler. Bu durumda onu
mitsvalar bilincinin insaný eðiten kuvvetinin
ellerine teslim edebilirler. Tenselliðinin uyandýðý
doðrudur; ama Tora bunu dengeleyip doðru yöne
yönlendirecektir. Talmud’da [Tanrý’nýn aðzýndan
söylenen] þu sözlerde olduðu gibi: “Yetser Ara’yý
yarattým ve ona baharat olarak Tora’yý yarattým”
(Talmud – Kiduþin 30b). Tora, çocukluktan yeni
çýkmýþ olan genç adamdan, yetiþkinlerin dünyasýna adým attýðý bu ilk dönemde ebeveyninin sözlerini dikkate almasýný ve bu dönemde, tensellik
ve kaba fiziksel duygulardan uzaklaþarak ahlak ve
maneviyat deðerlerini kucaklamasýný beklemektedir. “Mitsva” ruhunun gencin üzerindeki etki
gücü, onun bu beklentilere verdiði cevabýn derecesine göre ölçülür. Genç, tam bu dönemde, bir
yandan yetiþkin aðýrbaþlýlýðýyla, bir yandan da
neþeli gençlik dinamizmiyle Tora’nýn saflarýna
katýlmaya davet edilmektedir (Hirsch).
Ne babasýnýn sözünü ne de annesinin sözünü
dinleyen – Yani “ne babasýnýn sözüne ne de
annesinin sözüne itaat eden” (krþ. Targum
Onkelos). Ben Sorer Umore kanunu kapsamýnda
buradaki itaatsizlik herhangi bir konuda deðil,
özellikle oburluk ve ayyaþlýk konusundadýr (bkz.
p. 20 açk.) (Sifre).
Pasuk “sözünü” sözcüðünü gereksiz görünen bir
þekilde kullanmaktadýr. Basitçe “babasýnýn ve
annesinin sözünü” demek yeterli olurdu. Ama bu
gereksiz olmak bir yana, söz konusu isyankâr
oðlun neden bu duruma geldiðine dair temel
sebeplerden birine iþaret etmektedir. Anne ve
baba söz birliði içinde deðillerdir! Ýkisinin sözü
farklýdýr; bu nedenle Tora ayrý ayrý “babasýnýn
sözü” ve “annesinin sözü” deme gereði duymuþtur.
Ama oðul, her biri farklý þeyler söyleyen anne ve
babasýnýn sözlerine kulak asmamaktadýr.
Buradaki ifadeden açýk olan bir nokta daha
vardýr: Bir oðlun Ben Sorer Umore sýfatýný alabilmesi için her þeyden önce hem annesi hem de
babasý hayatta olmalýdýr (Sifre). Hem anne hem
de baba, çocuðun üzerinde eðitimsel açýdan
görevlerini yerine getirmiþ olmalýdýr. Anne ile
baba “tek sesle” konuþmalýdýr. Hem anne hem de
baba oðullarýnýn karþýsýnda eþit düzeyde aðýrbaþlý
durmalý, onun kiþiliðine saygý göstermelidir. Ve

her þeyin üstünde, anne ile baba arasýnda fikir
birliði ve amaç ortaklýðý bulunmalýdýr. Anne ile
baba, oðullarýnýn davranýþ bozukluðundan kendilerinin sorumlu olmadýðýný ancak tüm bu þartlarý
yerine getirdikten sonra iddia edebilirler.
Bunlardan sadece biri bile eksikse, ve özellikle
anne ile baba arasýnda görüþ birliði olmayýp her
biri kendi uygun gördüðü þekilde eðitim verme
peþindeyse, oðlun davranýþ bozukluðunun tamamen kendi sorunlu doðasýndan kaynaklandýðýný
söylemek mümkün deðildir. Söz konusu eksikler
olmasa belki de bu oðlun davranýþlarý daha olumlu bir yönde geliþebilecektir. Bu nedenle oðul
böyle bir durumda idamý kesinlikle hak etmez;
ebeveyninin yanlýþ tavrý nedeniyle bozulan noktalar yaþamýn gidiþatý ve hayat tecrübesi ile
zamanla belli bir dengeye oturabilecektir (Hirsch).
Bu, çocuk eðitiminde son derece temel bir noktayý gözler önüne sermektedir. Anne ve baba fikir
ve söz birliði içinde olmakla yükümlüdürler.
Belirli bir konuda, özellikle de çocuklarý ve
eðitimlerini ilgilendiren konularda fikir ayrýlýklarý
söz konusuysa bunu kesinlikle çocuklarýnýn
yanýnda tartýþmamalýdýrlar. Anne çocuða babanýn
ayný fikirde olmadýðý bir þey söylüyorsa bile, baba
sonuna kadar annenin sözünü desteklemeli,
kendi görüþünü ise daha sonra anneyle baþ baþa
tartýþýp orta yolu bulmalýdýr. Þüphesiz bunun tersi
de doðrudur. Ama eðer anne ile baba farklý tellerden
çalýyorlarsa, çocuk da kendisinden beklenenin
mutlak olmadýðýný görecek, kendi istediði ve
uygun gördüðü þekilde davranýþýný sürdürecektir.
Yoldan çýkmýþ – Raþi. Ýbranice Sorer. Bu, kendisine emredilen yolda yürümeyi reddedip bundan
sürekli olarak sapan kiþiyi tanýmlar (Hirsch).
Asi – Raþi. Ýbranice More. Bk. 9:7. Bu sözcük,
sýrf isyan etme amacýyla isyan eden kiþiyi tanýmlar. Sifre’de söylendiði gibi: “More [=rehberlik
etmek; yol göstermek], kendisine daima baþka bir
yol belirleyen kiþidir”. Bu kiþi isyan etme adýna,
baþkasýnýn isteðine karþý davranmak için bazen
olumlu hareketler de yapabilir, ama bunlarý da
sýrf isyanýnýn bir parçasý olarak yapar (a.k.).
Bu ve önceki sözcükler, bu kýsmýn konu ettiði asi
oðlu tanýmlamak için kullanýlan Ben Sorer Umore
teriminin kaynaðýdýr. Alternatif olarak “kasten,
sýrf kýzdýrmak için küstahça davranan” (Raþbam).

KiTetse_vayikra.qxd 18.06.2012 15:00 Page 15

Ki Tetse 461

21:18

[77. Asi Oðul]
18

Bir adamýn, ne babasýnýn sözünü ne de annesinin sözünü dinleyen, yoldan
çýkmýþ ve asi bir oðlu varsa [bu oðlu] kýrbaçlarlar. Ama [o yine de] onlara itaat
etmiyor ise,
Bu konu, Tora’nýn daha önce vermiþ olduðu,
ebeveyni onurlandýrma (Þemot 20:12) ve onlardan çekinme (19:3) mitsvalarýnýn bir türevidir
(Ramban).
Aþaðýdaki açýklamalarda da görüleceði üzere, Ben
Sorer Umore kanunu, birçok yan ayrýntýya sahiptir ve bu ayrýntýlar nedeniyle bu kanun tamamen
teoriktir ve uygulamasý yoktur.
18. Bir adamýn ... oðlu – Bu kanunun kapsamýna sadece erkek evlatlar girebilir. Bir kýz burada
tanýmlanan her þeyi yapsa bile bu kanunun kapsamýna girmez (Sifre; Yad – Mamrim 7:11).
Rabenu Behaye’ye göre bunun sebebi, kýzlarýn
aþaðýda açýklanacak derecede oburluk ve
ayyaþlýðý alýþkanlýk haline getirebilecek kadar
zayýf karakterli olmamalarýdýr.
Ýbranice söz diziliþine göre “adam” ve “oðul”
sözcükleri yan yana gelmektedir. Bu, söz konusu
oðlun buradaki kanunun kapsamýna girebilmesi
için hangi yaþta olmasý gerektiði konusunda
ipucu verir. Bu oðul, bir “adam” gibi, yani
yetiþkinliðe adýmýný atmýþ olmalýdýr (Talmud –
Sanedrin 68b). Buna karþýlýk, tamamen yetiþkin
bir kiþi annesi ile babasýnýn kanuni yetkisi altýndan çýkar. Burada ise anne ile babanýn halen
yetkili olduklarýný görüyoruz. Dolayýsýyla bu
kanunun kapsamýna girebilecek bir oðul,
yetiþkinlik döneminin sadece baþlangýcýnda olan
biridir.
Alaha’ya göre 13 yaþýndan küçük bir erkek henüz
mahkemece cezalandýrýlabilecek yaþta deðildir.
Bu, erkekte ergenlik belirtilerinin baþladýðý yaþ
olarak kabul edilir. Bu belirtiler baþladýðýnda genç
erkek baba olabilecek duruma gelmiþ sayýlýr ve
bir hamilelik üç ayda kendini belli ettiðine göre,
bir genç erkek baba olmak üzereyse, 13 yaþýný üç
ay geçtikten sonra bu artýk belli olur. Dolayýsýyla
pasuðun hakkýnda “oðul” sözcüðünü kullandýðý
Ben Sorer Umore tanýmý, 13 yýl 3 ayýný tamamlamýþ genç bir erkek için uygun deðildir. Böylece
bu üç aydan sonra bu erkek artýk ailesine baðýmlý olmayan bir yetiþkin olarak addedilir ve
dolayýsýyla annesi ile babasýnýn yetkisi altýndan
çýkar. Buna baðlý olarak, annesi ile babasýna burada belirtilen þekilde baþ kaldýrdýðý için cezalandýrýlabileceði süre de bahsedilen üç ayla sýnýr-

lýdýr. Ve ergenlik belirtileri üç aydan önce tamamlanmýþsa, bu süre daha da kýsalýr. Özetle, bir
oðlun Ben Sorer Umore kapsamýna girebilmesi
için, 13 yaþýný tamamladýktan sonraki ilk üç ay
içinde [yani 13 ile 13,25 yaþlarý arasýnda] olmasý
ve aþaðýda (p. 20 açk.) açýklanacak sorunlu
davranýþlarý bu süre içinde göstermesi gerekir. Bu
üç ayýn dýþýnda ayný davranýþý gösterse bile Ben
Sorer Umore olmaz (Talmud – Sanedrin 68b; Yad –
Mamrim 7:5).
œ Bar Mitsva. Tora, Ben Sorer Umore’nin
kanununu 13 yaþýný doldurmayý takip eden ilk üç
aya sýnýrlayarak, eðittikleri gençlerin ahlaki geleceklerini düþünen tüm eðitmenlere büyük bir
ipucu vermektedir.
Bilindiði gibi, 13 yaþýný dolduran her genç Yahudi
erkek, Tora kanunu önünde artýk tam yetkili ve
sorumlu bir yetiþkin konumundadýr. Bar Mitsva
terimi de, “mitsvalardan sorumlu erkek” anlamýna gelir. Baþka bir deyiþle Bar Mitsva, bir on
üçüncü yaþ töreninin ismi deðildir. Bar Mitsva
“yapýlmaz”; Bar Mitsva “olunur”. Bu yaþa ulaþmýþ
bir genç erkek, hayatýnýn bundan sonraki tüm
günlerinde Tora’nýn kendisini baðlayan tüm
emirlerinden sorumludur. Bar Mitsva olduðu gün
ilk kez taktýðý tefilini, bundan sonra hayatýnýn
[bayram ya da Þabat olmayan] tüm günlerinde
takmalý, benzer þekilde diðer tüm mitsvalarý da
yerine getirmelidir.
Tora, Bar Mitsva olma yaþýný takip eden ilk aylarý,
insanýn ahlaki geleceði için belirleyici nitelikteki
bir dönem olarak görür. Yaygýn görüþe göre,
gencin tensel anlamda uyanmaya baþladýðý bu
dönemde, insandaki kötü yan da uyanmaya
baþlar; oysa Tora, tam da bu dönem içinde
insanýn iyi yanýnýn kesin zaferinin beklentisi
içindedir. Tora, iyi yanýn insanýn tenselliðine
üstün gelmesiyle erkeðin ahlaki “kahramanlýðýnýn” açýða çýkmasýný ister. Yaradan, gence bu
mücadele dönemini bu amaçla vermiþtir; genç de
her türlü yüksek ahlaki deðerden heyecan duyan
bir ruh geliþtirip, her türlü kabalýk ve alçaklýða da
nefret ve tiksintiyle sýrt çevirme görevini taþýr.
Eðer anne ve babasý üzerlerine düþen görevi yerine getirmiþler, oðullarýný Tora ve mitsvalarýn
kucaðýnda büyütmüþlerse, onun bundan böyle bir
Bar Mitsva, yani Tanrý tarafýndan verilmiþ olan
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eðer anne ya da babadan biri saðýrsa, oðul Ben
Sorer Umore olmaz (a.y.).Buradaki ifadeyi temel
alan Talmud’daki ekollerden birine göre bir oðlun
Ben Sorer Umore olmasý için anne ile babanýn
tamamen ayný sese sahip olmasý gerekir [nitekim
pasuk “seslerimizi dinlemiyor” deðil, tekil olarak
“sesimizi dinlemiyor” demektedir]. Ben Sorer
Umore kanununun pratikte uygulamasýnýn olmamasýnýn sebeplerinden biri de budur; zira anne ile
babanýn sesinin tamamen ayný olmasý mümkün
deðildir [Sesi tamamen erkek sesi gibi olan bir
kadýn, normal bir kadýn deðildir – çocuk sahibi
de olamaz. Sesi tamamen kadýn sesi gibi olan bir
erkek normal bir erkek deðildir – o da çocuk
sahibi olamaz. Dolayýsýyla böyle bir durum
mümkün deðilse, Ben Sorer Umore kanunu da
pratikte mümkün deðildir]. Bu ekole göre, bir
oðlun Ben Sorer Umore olabilmesi için annesi ile
babasýnýn bunun da ötesinde, fiziksel bakýmdan
da eþ olmalarý gerekir: ayný sese, ayný boya, ayný
görünüme sahip olmalýdýrlar. Bunun sebebi, olaylarýn merkezindeki gencin ergenliðinin ilk
zamanlarýnda olmasýdýr. Bu genç için fiziksellik
önemlidir ve böylece dýþ görünümün onun için
belli bir önemi vardýr. Ve eðer anne ya da
babadan biri diðerine göre daha etkileyici bir ses
ya da dýþ görünüþe sahipse, oðlun her ikisinden
de ayný eðitimsel mesajý almasý mümkün deðildir.
Böylece, fiziksel kusurlar da bu yaþtaki birinin
önem verdiði dýþ görünüþte bir eksiklik ve
dolayýsýyla bu eksikliðe sahip anne ya da babanýn
ona vereceði eðitimin etkisinde bir zayýflýk
anlamýna gelir. Tora, bu ve önceki pasukta fiziksel kusurlarýn bu kanunda belirleyici nitelikte
olduðunu bu nedenle vurgulamýþtýr (Hirsch).
[Sýra dýþý] – Saadya Gaon.
Obur ve ayyaþ – Ýbranice Zolel veSove. Bu özellikle et yeme konusundaki oburlukla þarap içme
konusundaki ayyaþlýðý tanýmlar. Pasukta
söylendiði gibi: “Ayyaþça þarap içenlerin (Sove) ve
oburca et yiyenlerin (Zolel) arasýnda olma” (Miþle
23:20). Bu oðul, söz konusu hareketleriyle, onun
için en önemli þeyin hayattan sýrf ve aþýrý fiziksel
zevk almak olduðunu, ama maneviyatýn kendisi
için hiçbir deðeri olmadýðýný ortaya koymuþ olur
(Ýbn Ezra).
Asi bir oðlun Ben Sorer Umore etiketini alabilme-

si için gereken kesin ve spesifik þartlardan biri,
“babasýndan çaldýðý parayla ucuza satýn aldýðý bir
tartemar et ve yarým log þarap içmiþ olmasý”dýr
[Bu nedenle bu yaþtaki bir gencin böyle bir
yemeði herhangi bir zamanda yemesi yasaktýr
(Sefer Amitsvot, Lo Taase 195)]. Yiyip içtiði,
pahalý et ve þarapsa Ben Sorer Umore olmaz, zira
her zaman bu kadar para bulamayacaðý için
bunun kötü “alýþkanlýk” düzeyine ulaþmasý düþük
olasýlýktýr. Et ve þarap dýþýnda baþka bir þeyi oburca ve ayyaþça yiyip içerse bile Ben Sorer Umore
olmaz (Talmud – Sanedrin 70). Yukarýda söylenenler hakkýnda bazý noktalar:
[1] Babasýndan para çalmasýnýn tek amacý bu
þarap ve eti satýn almak olmalýdýr. Ama babasýndan para deðil de [babasýndan ya da baþka
birinden] doðrudan þarap ve et çalarsa, diðer herhangi bir hýrsýz gibi deðerlendirilir (a.k. 71a; Raþi
o.a.). [2] Bir tartemar, [Talmud döneminde kullanýlan] elli altýn dinarýn aðýrlýðýna [yaklaþýk
227gr.a] eþittir. Kanuna göre bu oðlun Ben Sorer
Umore sayýlmasý için bu miktardaki eti aðzýna bir
kerede doldurup yemiþ olmasý gerekir (Tosefta –
Sanedrin, Perek 11). Bu miktarýn aðza bir kere
girebileceðin üstünde olduðu dikkat çekicidir.
Radbaz’a göre bunun anlamý bu miktardaki eti,
aðza aralýksýz olarak, bir lokmayý yutmadan
diðerini sokarak yemek þeklindedir (Yad –
Mamrim 7:2, o.a.). [3] Yarým log, 210-275ml.
arasýnda bir miktardýr. Kanuna göre bu oðlun Ben
Sorer Umore sayýlmasý için bu miktardaki þarabý
bir dikiþte içmiþ olmasý gerekir (Tosefta –
Sanedrin, Perek 11). [4] Bu oðlun Ben Sorer
Umore sýfatýyla idamý hak etmesi için, bahsedilen
üç noktaya ek olarak, tüm bunlarý babasýnýn
mülkünün dýþýnda ve tümü serserilerden oluþan
bir grupla birlikte yiyip içmiþ olduðunun geçerli
þahitlerce görülmüþ [ve þahitlerin uyarýda bulunmuþ] olmasý gerekir (Talmud – Sanedrin 70a; Yad
– Mamrim 7:2). Eðer tüm bunlarý babasýnýn
mülkü içinde yerse, ya da baþkasýnýn mülkünde
ama baþkasýndan çalarak yerse cezadan muaftýr.
Eðer bu bir mitsva yemeði ise, Hahamlar’ca
öngörülmüþ türde bir mitsva yemeði bile olsa
[örneðin yasta olan kiþileri teselli yemeði gibi],
oðul Ben Sorer Umore olmaz; zira böyle bir
yemekte bahsedilen þekilde obur ve ayyaþça
yiyorsa bile, bunu mitsva çerçevesinde yaptýðý
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babasý ve annesi onu yakalayýp þehrinin ileri gelenlerine ve bulunduðu yerin
mahkemesine çýkaracaklar
20
ve þehrinin ileri gelenlerine [þöyle] diyecekler: “Þu oðlumuz yoldan çýkmýþ ve
asidir. Sözümüzü dinlemiyor, [sýra dýþý bir] obur ve ayyaþ.”
Sforno bu iki sözcüðün birbirini tanýmladýðýný
belirtir. Sorer sözcüðü “Leasir – Ayýrmak /
Bulunduðu Yerden Çýkarmak” fiiliyle baðlantýlýdýr.
Bu oðul böyle tanýmlanmaktadýr, zira isyankârlýðý,
onun tutturduðu bu yanlýþ yoldan döneceðine
dair tüm ümitleri ortadan kaldýrmaktadýr.
Ýbn Ezra’ya göre bu oðlun yoldan çýkmýþlýðý ve
asiliði, Tanrý’nýn emirlerini uygulamamasýnda da
ifade bulmaktadýr. Böylece “yoldan çýkmýþ” tanýmý
“yap”, “asi” ise “yapma” þeklindeki emirlere aykýrý
davranýþý belirtir.
Ramban, Ben Sorer Umore’nin iki suçtan sorumlu
olduðunu vurgular. Öncelikle annesi ve babasýný
aþaðýlamaktadýr – ki bu, Tora’nýn açýkça lanetlediði bir harekettir (bkz. 27:16). Ayrýca yiyip
içmesinde aþýrýya kaçmaktadýr (p. 20) – ki bu da,
Tora’nýn, “kutsal olma”, yani Tora’nýn yasaklamadýðý þeylerde de aþýrýya kaçmama konusundaki
emrine aykýrýdýr (bkz. Vayikra 19:2 açk.). Bunun
yanýnda, insan yaptýðý her þeyde Tanrý’yý aklýnda
tutmalýdýr ve oburca, ayyaþça davranan birinin
böyle yaptýðý söylenemez.
Kýrbaçlarlar – Ýbranice Veyiseru. Sözcüðün
sözlük anlamý “sýkýntý vermek”, “disipline sokmak”,
“terbiye etmek” fiillerine daha yakýndýr.
Bahsedilen oðul anne ve babasý tarafýndan öncelikle iki þahidin önünde uyarýlýr. Ýþe yaramazsa üç
yargýçtan oluþan bir mahkemeye getirilip açýk bir
dille uyarýlýr ve [p. 20 açk., Obur ve ayyaþ k.b.’de
açýklanan] suçlu davranýþta bulunursa, mahkemece, 39 kýrbaçla cezalandýrýlýr (Yad – Mamrim
7:7). Talmud bu cezayý, Tora’nýn baþka pasuklarýyla kurduðu paralellikle türetir (Talmud –
Sanedrin 71a-b; Raþi). Ancak genç bu cezaya raðmen problemli davranýþýný sürdürürse p. 21’de
sözü edilen idam cezasýna çarptýrýlýr.
19. Babasý ve annesi – Oðullarýnýn bu aðýr þekilde cezalandýrýlmasýný her ikisi de istemelidir.
Eðer anne ya da babadan biri istemezse, oðul Ben
Sorer Umore olmaz. Eðer her ikisi de oðullarýný
mahkemeye getirir, ama ceza verilmeden önce
annesi ya da babasýndan biri onu affederse, idam
edilmez (Rabenu Behaye).
Yakalayýp – Bu sözcük, anne ya da babadan
birinin çolak olmasý durumunda oðlun Ben Sorer
Umore olmayacaðýný öðretir (Talmud – Sanedrin 71a).
Þehrinin ileri gelenlerine – Bu ifade sadece

mitsva amacýyla söylenmiþtir [yani mitsvanýn en
iyi yerine getiriliþ þekli böyledir]. Ama eðer
þehirde bir Bet-Din yoksa bile bir oðul, diðer tüm
þartlar yerine geldiði takdirde Ben Sorer Umore
sýfatýný alabilir (Talmud – Makot 10b).
Not: Bu ve sýradaki pasukta geçen bazý sözcüklerin konu hakkýnda sýnýrlamalar getirdiðini
görmekteyiz. Örneðin anne ile babanýn, oðullarýný
“yakalamalarý”, bu kanunun geçerli olabilmesi
için ikisinin de çolak olmamasý gerektiðini öðretir. Ama buradaki “þehrin ileri gelenleri” ifadesi bu
konuda bir sýnýrlama teþkil etmemektedir.
Görüldüðü gibi, bunlarýn hangisinin baðlayýcý
olduðunun, hangisinin de olmadýðýnýn bilinebilmesi için belirli bir arka plan bilgi gerekir. Bu
bilginin kaynaðý Sözlü Tora’dýr.
Bulunduðu yerin mahkemesine – 23 yargýçtan
oluþan Küçük Sanedrin’e.
Çýkaracaklar – Bu, hem annenin hem de
babanýn rahatça yürüyebildiðini ima eder. Sadece
biri topalsa, oðul Ben Sorer Umore olmaz (Talmud
– Sanedrin 71a).
Anne ile babanýn, yanlýþ davranýþ içindeki
oðullarýný mahkemeye getirmeleri önemli bir
mesaj içerir: Anne ve babalarýn Tanrý’ya olan
sevgileri, çocuklarýna duyduklarý sevgiden üstün
olmalýdýr. Tora’nýn emretmesi durumunda çocuklarýný mahkemeye teslim etmeye bile hazýr
olmalýdýrlar (Rabenu Behaye). Avraam, oðlu
Yitshak’ý kurban etmeye götürürken böyle bir
baðlýlýk örneði göstermiþtir. Buradaki mesaj açýktýr: Bir toplum, normal insan duygularýnýn ötesine geçen bir deðer sistemine sahip olmalýdýr.
Aksi takdirde parçalanýr ve çocuklar annebabalarýnýn saygý duyduklarý deðerleri kolayca
yok sayar hale gelebilirler (The Artscroll Chumash
– Stone Edition).
20. Diyecekler – Anne veya babadan biri dilsizse
oðul Ben Sorer Umore olmaz (a.y.).
Þu oðlumuz – Buradaki iþaret sýfatýndan, anne
ile babanýn her ikisinin de oðullarýný gösterdikleri, dolayýsýyla onu gördükleri anlaþýlmaktadýr.
Anne veya babadan biri âmâysa oðul Ben Sorer
Umore olmaz (a.y.).
Sözümüzü dinlemiyor – Tam çeviriyle “sesimizi
dinlemiyor”. Burada sesten bahsedildiðine göre
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sahip olduðu için idam edilir ve bu idam,
toplumun tümü için örnek teþkil eder. Benzer bir
baþka örnek de Edim Zomemin’dir (bkz. 19:20).
Yerinde açýklandýðý üzere, idam istemli bir davada yalancý tanýklýk etmiþ kiþilerin Edim Zomemin
olduklarý, suçladýklarý kiþi idam cezasýna çarptýrýldýktan sonra ama bu ceza infaz edilmeden
önce ortaya çýktýðý takdirde idam cezasý bu
þahitlere verilir. Burada da yalancý þahitler kimsenin ölümüne yol açmýþ olmamalarýna raðmen
idam edilirler ve bu idam halka duyurulur. Ve son
örnek de insanlarý putperestliðe teþvik eden
biridir (=Mesit; bkz. 13:12). Böyle biri de, kendisi
puta tapmasa bile, sýrf kötü amaçlý sözleri
nedeniyle idamý hak eder ve bu idam da halka
duyurulur.
Söz konusu dört suçun ortak özelliði toplumsal
düzenin en temel noktalarýný hedeflemeleridir.
Zaken Mamre’nin yaptýðý, tüm kanuni otoriteyi
sarsmaktýr. Edim Zomemin masum insanlarý
yalancý ifade yoluyla mahkûm etmeyi
amaçlamýþlardýr. Mesit de provokasyonla Tanrý
merkezli düzenin dengesini tehlikeye atmýþ olur.
Ben Sorer Umore ise her þeyin temeli olan aile
yapýsýný, Tora’nýn devamlýlýðýnýn baðlý olduðu
nesiller arasýndaki saygý bütünlüðünü tehdit eder.
Bu dört kiþi Tora’ca, neden olduklarý ya da olabilecekleri olumsuzluklar nedeniyle idamla cezalandýrýlmýþtýr ve bu ceza, ibret amacýyla tüm
topluma duyurulmalýdýr. Tora’nýn ibret olarak
duyurulmasýný emrettiði cezalar bunlardan
ibarettir.
œ Sonuç. Konuyu kapatmadan önce,
Hahamlarýmýz’ýn þu sözlerini vurgulamakta fayda
vardýr: “Bir Ben Sorer Umore vakasý hiçbir zaman
olmamýþtýr ve hiçbir zaman olmayacaktýr”
(Talmud – Sanedrin 71a). En basitinden, hangi
anne-baba, sýrf oburluk ve ayyaþlýk ettiði için
oðullarýný idama gönderir? Ve bunu yapacak
anne-baba varsa bile, yukarýda deðindiðimiz ve
deðinmediðimiz çok sayýda ayrýntý niteliðinde
þartýn hepsinin birden yerine gelme olasýlýðý yoktur. Öyleyse Tora bunu neden yazmýþtýr? “Deroþ
Vekabel Sahar – Araþtýr/Açýkla Ve Ödül Kazan”.
Baþka bir deyiþle, Ben Sorer Umore, [Ýr Anidahat
gibi (bkz. 13:13-19)] “sýrf” Tora öðrenimi amacýyla verilmiþ olan tamamen teorik bir konudur. Bu
da Tora öðreniminin ne kadar önemli olduðunu

ortaya koyar. O kadar ki Tanrý, Tora’da, pratik
hiçbir uygulamasý olmayan konulara da yer vermiþtir. Bir Yahudi Tora öðrendiði zaman, zihnini
Tanrý’nýn sonsuz isteði ve bilgeliðiyle birleþtirir.
Tanrý ile oluþan manevi bað, öðrenilen konunun
pratikte uygulanýp uygulanmayacaðýna baðlý
deðildir (Meam Loez).
Ben Sorer Umore’yi konu eden bu mitsva, belirli
kýstaslara uyan genç bir suçluyu, “ýslahý mümkün
olmayan” olarak addetmekte ve gelecekte içine
düþeceði mutlak yozlaþmadan onu kurtarmanýn
tek yolu olarak onu idama mahkûm etmektedir.
Hahamlarýmýz bu konuda þöyle derler: “Ben Sorer
Umore, edindiði kötü alýþkanlýklarla ileride yol
açabileceði çok daha büyük kötülükler nedeniyle
idam edilir. Tora bu konuda ileriyi görmüþtür. Bu
çocuk böyle yaþamasýna devam ettiði takdirde,
babasýnýn parasýný tüketecek, ama kötü alýþkanlýklarýný sürdürebilmek için bu kez eþkýyalýða
baþlayacak, bu uðurda insanlarý soyacak ve
öldürecektir. Tora bu nedenle ‘Suçlu bir insan
olarak öleceðine, suçsuz biri olarak ölsün’
demiþtir” (Sifre 220; Talmud – Sanedrin 72b;
Raþi). Tora’nýn, görünüþte nispeten hafif bir suç
için bu denli aðýr bir cezayý öngörmesinin nedeni
budur (Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).
Akla bir soru gelmektedir. Þahsen adam öldürmüþ bir kiþi, Ereg yöntemiyle idamý hak eder. Bu,
Ben Sorer Umore’nin hak ettiði Sekila ile idam
cezasýna göre nispeten hafif bir ceza olarak kabul
edilir. Eðer Tora, bu oðlun gelecekte eþkýyalýk
yapýp insanlarý öldüreceðini önceden görmüþse
bile, neden ona, aktif olarak adam öldürmüþ
birinden daha aðýr bir ceza vermektedir?
Anlaþýlan cevap bu çocuðun annesi ile babasýna
yönelik saygýsýzca davranýþýna baðlýdýr. Tora daha
önce annesi veya babasýna beddua eden bir
kiþinin Sekila ile idamý hak ettiðini belirtmiþti
(bkz. Vayikra 20:9 ve Þemot 21:17). Dolayýsýyla
anlaþýldýðý kadarýyla buradaki isyankâr davranýþ
da bu sýnýfta kabul edilmektedir (Daat Zekenim).
[Not: Henüz ölümü gerektirecek bir suç iþlememesine raðmen ölümü hak eden tek örnek
Ben Sorer Umore deðildir. Buna benzer iki örnek
daha vardýr: Bkz. [1] Þemot 22:1-3 ve [2]
Devarim 25:12 açk. (Meam Loez).]
Þüphesiz Tora’nýn bu kanununda en önemli
mesaj, çocuklarýn eðitimidir. Tora burada çocuk
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[Mahkeme bu oðlu suçlu bulursa] Onu þehrinin tüm insanlarý[nýn huzurunda] taþa tutacaklar ve ölecek. [Böylece] Arandan kötülüðü yok edeceksin. Tüm
Yisrael duyacak ve korkacak.
için “kötü alýþkanlýk” derecesine kadar ilerlemeyecektir. Buna karþýlýk, eðer yedikleri yemek
Tora’ca yenmesi yasak þeyleri içeriyorsa, oðul yine
Ben Sorer Umore olmaz. Bunun sebebi pasuðun,
anne ile babanýn aðzýndan oðul hakkýnda
“sözümüzü dinlemiyor” vurgusunu yapmasýdýr.
Dolayýsýyla oðlu Ben Sorer Umore yapan, özellikle
annesi ile babasýnýn sözünü dinlememesidir. Ama
ayný anda baþkasýnýn sözünü de dinlememesi onu
Ben Sorer Umore yapmaz – bu, Tanrý’nýn Sözü bile
olsa (Talmud – Sanedrin 70a-b).Tüm bunlarýn alt
ayrýntýlarý da vardýr. Örneðin söz konusu eti,
tamamen çið ya da tamamen piþmiþ halde yerse
bu kanunun kapsamý dýþýndadýr. Cezaya layýk
olmasý için eti serserilerin yediði þekilde yarýpiþmiþ halde yemiþ olmalýdýr. Bu et, özellikle sýðýr
eti olmalýdýr. Sadece tavuk eti yemiþse kanunun
kapsamý dýþýndadýr. Ve bunlar gibi daha birçok
sýnýrlama söz konusudur. Ben Sorer Umore
kanunuyla ilgili tüm bu ayrýntýlar, Sözlü Tora ile
bilinmektedir ve pasuklarda da bunlara
dayanaklar vardýr. Ancak söz konusu ayrýntýlara
girmeyeceðiz.Bu noktalar, bu oðla iki þahidin
önünde yapýlan açýk uyarýda dile getirilir. Baþka
bir deyiþle, kendisine babasýndan para çalýp bu
miktarda þarap ve et almasý ve bunlarý bahsedilen
þekilde tüketmesi halinde idam cezasýný hak edeceði vurgulanýr (Sifre 219; Talmud – Sanedrin 71a;
Raþi; Minhat Yeuda; Sifte Hahamim). Ama bu
uyarý yapýldýktan sonra bu davranýþý bir kez gösterirse, anne ve babasý onu [mahkemeye getirirler ve oðul mahkemede, Tora’nýn [baþka bir ceza
belirtmediði] yasaklarýný ihlal eden herhangi bir
suçlu gibi, kýrbaç cezasýna çarptýrýlýr. Eðer bu
davranýþý bir kez daha tekrarlarsa, o zaman
annesi ile babasý onu þahitlerle birlikte 23 kiþilik
Küçük Sanedrin’e getirirler. Bu yargýda, oðlun kýrbaçlandýðý mahkemenin üç yargýcý da bulunmalýdýr (Talmud – Sanedrin 71a-b; Yad – Mamrim,
Perek 7).
Önce de belirtildiði üzere bir oðlun Ben Sorer
Umore kapsamýna girebilmesi için, yukarýda
sayýlanlarýn tümünün, gencin 13 ile 13,25 yaþlarý
arasýnda olduðu 3 aylýk süre içinde gerçekleþmiþ
olmasý gerekir.
Bir gencin “ýslah edilmez” olarak tanýmlanmasýna
yol açabilecek sayýsýz günah olmasýna raðmen,
Tora, gelecekten tüm ümidin kesilmesine yol
açan yozlaþmýþlýðýn iþareti olarak özellikle
oburluk ve ayyaþlýðý ön plana çýkarmýþtýr. Tora bu

þekilde, büyüyüp yetiþkinlerin dünyasýna adýmýný
atmýþ, ama heyecan içinde her türlü manevi ve
ahlaki ideale yönelmek yerine, kendisini oburluk
ve ayyaþlýða teslim etmiþ bir genç portresi çizmektedir. Burada, gençlerin manevi ve ahlaki geleceklerine hazýrlandýklarý bir evde olmasý gereken
hava hakkýnda anne-babalara son derece önemli
bir ipucu ve talimat verilmektedir. Anne ile baba,
kendi çocuklarýnýn iyiliði adýna, yiyip içmeyi [ve
diðer her türlü fiziksel düþkünlüðü], evin ve ev
halkýnýn çok önem verdiði bir “görevmiþ” gibi ön
plana çýkarmaktan kendilerini alýkoymalýdýrlar.
Gençleri fiziksel zevke düþkünlük açýsýndan hayvanlarýn seviyesine düþmeye karþý koruyacak
hava ancak ve ancak maneviyat ve ahlak deðerlerine yüksek önemin verildiði bir evde oluþabilir
(Hirsch).
21. Þehrinin tüm insanlarý[nýn huzurunda] – Sifre.
Taþa tutacaklar ve ölecek – Ben Sorer Umore’nin
cezasý Sekila yöntemiyle idamdýr. Bkz. s.a.
Genel bir prensibe göre, Tora, uyarýda bulunmadýðý [yani yasak olduðunu açýkça söylemediði]
bir konuda ceza vermez. Burada Ben Sorer
Umore’nin cezasýndan bahsedilmektedir. Yasak
ise baþka bir yerde ima yoluyla verilmiþtir. Tora
daha önce “Kan karþýsýnda yemek yemeyin”
(Vayikra 19:26) demiþti. Bu ifadenin Ýbranice orijinali, birçok farklý anlama olanak tanýyacak özelliktedir. “Kan” ölümü ve idamý kastedebilir.
Dolayýsýyla o pasuðun anlamlardan biri de “idam
edilmenize yol açacak þekilde yemek yemeyin”
þeklindedir. Bu, Ben Sorer Umore konusundaki
yasaktýr, zira böyle birini idama götüren temel
davranýþ bozukluðu oburca et yemesi ve ayyaþça
þarap içmesidir (Rabenu Behaye). Bkz. Vayikra
19:26 açk.
Tüm Yisrael duyacak ve korkacak – Dolayýsýyla
Bet-Din, “Filanca kiþi Ben Sorer Umore olduðu
için idam edildi” duyurusunda bulunmalýdýr
(Talmud – Sanedrin 89a; Raþi). Bu isyankâr oðul,
günahýnýn büyüklüðü nedeniyle deðil, toplumun
tümünün terbiye edilmesi amacýyla idam
edilmektedir. Nitekim Tora’nýn, toplumun içindeki düzenin korunmasý için bu idamlarý birer
ibret olarak kullandýðý görülmektedir. Asi bir
Haham’ýn (=Zaken Mamre) idamýnda da (bkz
17:13), aslýnda o Haham’ýn iþlediði kabahat,
idamý gerektirecek düzeyde deðildir. Ama yine de
toplumun düzenini temelden sarsma özelliðine
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etmektedir. Ölüler özellikle “gömülmelidir”
(Talmud – Sanedrin 46b). Bu “yap” þeklindeki bir
mitsvadýr (Talmud Yeruþalmi – Nazir 7:1). Bkz.
Bereþit 3:19.
Bir ölüyü bir an önce mezarýna ulaþtýrmak son
derece önemli bir mitsvadýr [Mitsvat Ase No. 219
(Sefer Ahinuh)]. O kadar ki, sahipsiz bir ölü varsa,
ibadet için Bet-Amikdaþ’a gitmekte olan bir Koen
Gadol bile her þeyi bir kenara býrakýp ölüyü
gömme mitsvasýný yerine getirmekle yükümlüdür.
Bkz. Vayikra 21:1-9 açk., Koenler, Tumat Met ve
Met Mitsva k.b.
Asýlmýþ [kiþi], Tanrý’ya hakarettir – Ýbranice
Kilelat E-loim Taluy. Bu ifade çok farklý
þekillerde anlaþýlabilir. Çevirimiz, Raþi’nin açýklamasýný takip etmektedir. Ýnsan, Tanrý’nýn
suretinde yaratýlmýþtýr ve dolayýsýyla insanýn
emrin gerektirdiðinden fazla bir süre asýlý tutulmasý, Tanrý’ya yönelik bir hakarettir. Midraþ bunu
bir örnekle açýklar. Ýkiz kardeþlerden biri kral
olur, diðeri ise eþkýya. Ýkincisi yakalanýp asýlýr.
Onu gören herkes “Kral asýlmýþ!” der (Talmud –
Sanedrin 46b). Böylece basit anlamda, bir insaný
aþaðýlayýcý davranýþ, dolaylý olarak Tanrý’ya yönelik hakaret içerir. [Ramban, verilen bu örneðin
Ýbranice orijinalinin derin sýrlar içerdiðini belirtir.]
Ýfade “asýlmýþ [kiþi] Tanrý’ya hakaret edendir” þeklinde de anlaþýlabilir (Ýbn Ezra). Önce de
görüldüðü üzere Tanrý’ya beddua eden kiþinin
cezasý Sekila ile idamdýr (bkz. Vayikra 24:13).
Dolayýsýyla burada idamdan sonra asýlmasý
emredilen idam mahkûmu, özellikle Tanrý’ya bu
þekilde hakaret eden kiþidir. Talmud’daki bir
görüþe göre, bu bir örnektir ve Sekila cezasýný
gerektiren tüm suçlarýn cezasýnýn infazýndan
sonra, bu pasuklardaki aðaca asma iþlemi yapýlmalýdýr [Raþi açýklamalarýnda bu görüþü aktarýr].
Diðer bir görüþe göre ise, idamdan sonra suçlunun aðaca asýlmasýný gerektiren suçlar, Tanrý’ya
hakaret temasý içerenlerden ibarettir. Buna baðlý
olarak, sözü edilen Tanrý’ya beddua etme
günahýndan baþka, Tanrý’ya en büyük hakaret
anlamýna gelen [ve cezasý yine Sekila ile idam
olan] putperestlik suçu da buradaki kanunun

kapsamýndadýr (Piruþ Al Ýbn Ezra) [Ramban bu
görüþü benimsemiþtir] (Talmud – Sanedrin 45b).
Alaha da bu yöndedir (Yad – Sanedrin 15:6). Her
durumda, Sekila haricindeki yöntemlerle uygulanan idam cezalarý buradaki kanunun kapsamý
dýþýndadýr.
Ýfade “Asýlý kiþi, Tanrý’ya hakaret kaynaðýdýr” þeklinde de anlaþýlabilir. Zira asýlý kiþiyi görenler “þu
adam Tanrý’ya beddua ettiði için asýldý” ya da “þu
adam filanca ibadetle filanca puta tapýndýðý için
asýldý” diyeceklerdir ve sadece bu konuþmalarýn
devam etmesi bile Tanrý’ya edilen hakaretin gündemdeki yerini korumasý anlamýna gelir
(Ramban). Dahasý, konuþmalar sýrasýnda insanlarýn mahkûmun Tanrý’ya ettiði hakareti de laf
arasýnda tekrarlamalarý ihtimali vardýr (Meam
Loez). Bu nedenle günahkârýn bir an önce
gömülmesi gerekir (Daat Zekenim).
Bir görüþe göre ifadenin anlamý “asýlý kiþi hakaret
sebebidir” þeklinde olabilir. “Tanrý” olarak
çevirdiðimiz sözcük E-lo-im, ayný zamanda
“yargýç” anlamýna gelebilir (bkz. Þemot 21:6).
Bazý durumlarda bir mahkûm insanlarýn gözünde
hafif görünen bir suç yüzünden bile idam
edilebilir. Örneðin çölde bir kiþi Þabat günü odun
topladýðý için idam edilmiþtir (Bamidbar 15:3233). Bu yüzden idam edilenin yakýnlarý ya da onu
aðaçta asýlý gören baþkalarý, yargýçlara beddua
etmeye baþlayabilirler (Raþbam; Hizkuni).
Sforno ise E-lo-im sözcüðünün, temelde her türlü
fiziksellikten ayrý olan manevi varlýklarý tanýmladýðýný belirtir. Bu nedenle, örneðin melekler de
bu isimle adlandýrýlýrlar (bkz. Bereþit 32:29).
Ayný doðrultuda insanýn ruhu da bu isimle
adlandýrýlýr. Bunun bir sonucu olarak, burada
ruha yönelik bir hakaretten söz edilmektedir.
Ýnsanýn ruhu, normal þartlarda bedeni öldükten
sonra da varlýðýný sürdürür. Böylece gereken
saygýnýn gösterilmediði bir beden, kýsa süre önce
o bedende olup, ondan ayrýlmasýna raðmen varlýðýný sürdüren ruha yönelik bir aþaðýlamadýr.
Topraðýný tame yapmamalýsýn – Bazý görüþlere
göre, cesedi aðaca asýlan mahkûmun gün batmadan
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[78. Ýdam Mahkûmunu Asma ve Gömme]
22

Bir adam idam cezasýný gerektiren bir günah iþlemiþ, idam edilmiþse ve onu
daraðacýna asmýþsan,
23
cesedini aðacýn üstünde geceletme; aksine, onu o gün içinde kesinlikle gömmelisin; zira asýlmýþ [kiþi], Tanrý’ya hakarettir. Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak
verdiði topraðýný tame yapmamalýsýn.
eðitimi konusunda da önemli imalarda bulunmaktadýr. Bir genç, “ýslah edilemez” sýfatýný,
sadece, anne ile babanýn ortak hareket eden
ebeveynler olarak eðitim sorumluluk ve yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiþ olmalarý, ama
bunun iþe yaramamýþ olmasý þartýyla alabilir. Tora,
bu nedenle, bu kýsým içinde, eðitim konusundaki
her türlü baþarý için öncelikli þart niteliðindeki
noktalarý ima etmiþtir. Dolayýsýyla bu konuyu
derinlemesine inceleyenler, ebeveyne düþen eðitim
görevine dair önemli dersler bulabilirler (Hirsch).
22-23. Ýnfaz Sonrasý Asýlma. Tora burada idamý
gerektiren bazý suçlarda (bkz. p. 23 açk.), idam
sonrasýnda cesedin aðaca asýlmasýný, ama güneþ
batmadan önce indirilip gömülmesini emretmektedir.
22. Bir adam – Buradaki kanun sadece erkekler
için geçerlidir. Ayný suçtan idam edilmiþ bir kadýn
ise aðaca asýlmaz (Talmud – Sanedrin 45b-46a).
Ýdam cezasýný gerektiren bir günah iþlemiþ – Ya
da “kanunen idama mahkûm edilmiþ ve [bu cezasý]
infaz edilmiþse...” (The Living Torah).
Ýdam edilmiþse – Tam çeviriyle “öldürülmüþse”;
ama idam kastedilmektedir. Yahudilik’te asma
diye bir idam þekli yoktur (Devek Tov). Tora’nýn
belirlediði dört idam þekli, ölümün hýzla gerçekleþeceði þekildedir. Asma ise, mahkûmun nispeten uzun süre acý çekmesine neden olur (Meam
Loez). Sonuç olarak burada [belirli] bir idam
mahkûmunun öldürüldükten “sonra” aðaca asýlmasý emredilmektedir (Talmud – Sanedrin 46b).
Daraðacýna – Targum Onkelos; Saadya Gaon.
Tam çeviriyle “aðaca”. Ya da “ahþap direðe”. Bu,
topraða saplanmýþ ve ucundan bir kalasýn çýktýðý
bir direktir (Talmud – Sanedrin 47a-b). Yani bir
daraðacý ya da benzer bir þeydir. Krþ. Megilat
Ester 5:14 (Hizkuni).
Asmýþsan – Yani “Bu idam, sonradan cesedi
aðaca asmayý gerektiren bir suçtan dolayý gerçekleþtirilmiþse”. Anlam bu þekilde olmalýdýr, zira bu
uygulama her idam infazýndan sonra yapýlmaz,
sadece belirli suçlarda gerekir (Hirsch; bkz. s.p.
açk.). Ceset, ellerinden asýlýrdý.

Ýdamdan sonra asýlmasý gereken bir mahkûmu
asmak, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat
Ase No. 218 (Sefer Ahinuh).
23. Cesedini – Tam çeviriyle “leþini”.
Geceletme – Hiçbir ölünün naaþý cenaze için
bekletilmemelidir (bkz. Topraðýný tame yapmamalýsýn k.b.). Tora, bir idam mahkûmunun bile bu
konuda istisna olmadýðýný vurgulamak için bu
kuralý özellikle bu konu baðlamýnda ima etmektedir [idam mahkûmunun cenazesinin bekletilmesi bile yasaksa, baþka herhangi birinin
cenazesi de elbette bekletilmemelidir]. Bir
cenazeyi onun onuruna olmayan bir sebeple bekletmek, Tora’nýn “yapma” þeklindeki bir emrinin
ihlali anlamýna gelir (Talmud – Sanedrin 46b).
Bu mahkûmun cesedini aðaçta gecelemeye býrakma yasaðý Tora’nýn 613 emrine dâhildir. Mitsvat
Lo Taase No. 318 (Sefer Ahinuh).
O gün içinde – “Gün” sözcüðü gündüz vaktini
tanýmlar. Uygulamada aðaca asýlmasý gereken
ceset gün batýmýndan az önce asýlýr ve hemen
indirilip, diðer tüm ölüler gibi gömülürdü
(Talmud – Sanedrin 45b, 46b).
Bundan önceki konuda bir Ben Sorer Umore’nin
idam edildiðinin caydýrýcýlýk amacýyla tüm halk
içinde duyurulmasý gerektiði belirtilmiþti. Tora,
idama mahkûm edildikten sonra cesedi asýlmasý
gereken kiþi için aynýsýnýn “yapýlmamasý” gerektiðini vurgulamak için bu konuya geçmektedir.
Cesedin aðaca sadece bir an için asýlýp hemen
indirilmesinin amacý, diðerinden farklý olarak,
caydýrýcý bir manzara teþkil etmesi deðildir ve bu
uygulama baþka bir amaca hizmet etmektedir
(Hirsch; bkz. Sonuç k.b.).
Kesinlikle gömmelisin – Verilmek istenen
anlam “Suçu nedeniyle idam edilmiþ ve asýlmýþ
bir kiþiyi bile, [diðer her ölü gibi] mutlaka gömmelisin” þeklindedir (Hirsch). Asma iþleminde
kullanýlan aðaç da mahkûmla birlikte gömülmelidir (Talmud Yeruþalmi – Nazir 7:1).
Ýbranice Kavor Tikberenu. Böylece Tora, ölülerin
gömülmesi gerektiðini açýkça belirtmeye gerek
duymadan, buradaki ikileme ile onu da ima
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an için asýlmasýný, günahýnýn onarýmý için yeterli
kýlmasýydý. Ama ölüm ve gömülme, günahý
onarýr (Talmud – Sanedrin 47b). Sonuç olarak
Tanrý’yý hafife alan ya da O’na beddua edenin bu
hareketi ona ayný þekilde geri dönmüþ olmaktadýr; asýlma da bunun ifadesidir (Vayikra 20:2,
Hirsch o.a.).

22.
Tora’nýn bu kýsmý, Erets-Yisrael’e giriþten sonra
baþlayacak olan ve insanlar arasýndaki iliþkilere,
alýþ veriþlere ve çeþitli uðraþlara dayanan sivil
yaþamýn üç temel prensibini ifade eden bir mitsva pakediyle baþlamaktadýr (p. 1-5). Halkýn
sosyal yaþamý ancak bu prensiplerin etkisi
sayesinde amacýna uygun bir þekilde geliþebilecektir. Bu prensipler, tüm Yisrael’in, her bir
bireyin malýna yönelik korumaya kefil olmasý (p.
1-3), tüm Yisrael’in, her bir bireyin geçimi için
baþvurduðu uðraþýný ilerletmesine kefil olmasý (p.
4) ve cinsler arasýndaki farklýlýklarýn, her bir
cinsin yaþam tarzý ve amacýna uygun bir þekilde
korunmasýdýr (p. 5). Tora, alýþýlageldik tarzý ile
söz konusu prensipleri somut örnekler yoluyla
öðretmektedir (Hirsch).
1-3. Aþavat Aveda – “Kayýp Mallarýn Geri
Ulaþtýrýlmasý”. Tora burada, Þemot 23:4’te yer
verdiði, bulunan kayýp mallarý, ister canlý ister
cansýz olsun, gerçek sahiplerine geri verme
mitsvasýný tekrarlamakta ve ona bazý ayrýntýlar
eklemektedir. Eklenen ayrýntýlar þunlardýr: Kayýp
malý sanki bir emanetmiþ gibi koruma ve bu bir
hayvansa ihtiyaçlarýný karþýlama gereklilikleri ile
kayýp malý görmezden gelme yasaðý (Meam Loez).
Aþavat Aveda mitsvasý, ölülerin gömülmesine
dair emrin ardýndan gelmektedir. Ýkisi yakýndan
baðlantýlýdýr. Ýnsan öldükten sonra, bedeni onun
için bir kayýp niteliðindedir. Bir bakýma, insan
öldüðünde, bedenini arkada býrakmýþ ve bu aþamada onun bu kaybýyla ilgilenme görevini
kardeþleri olarak [baþta yakýnlarý olmak üzere]
tüm Yisrael’e teslim etmiþ olur. Ýþte ayný tema,
kaybedilmiþ herhangi bir mal için de geçerlidir ve
Tora, kayýp bir malýn asýl sahibine ulaþtýrýlana
kadar korunmasý görevini malýn sahibinin
kardeþleri ve akranlarý olarak tüm Yisrael’den
beklemektedir (Hirsch). Bu, insanlar arasýndaki
iliþkileri geliþtiren, baþkalarýnýn mallarýna ve
emeðine saygýyý arttýran türdeki mitsvalardan

biridir. Herkesin birbirinin iyiliðini istediði bir
toplum þüphesiz saðlýklý ve ideal bir toplumdur.
1. Kardeþinin – Þemot 23:4’teki benzer emirde
“Düþmanýnýn [bile] boðasýna ya da eþeðine yolunu
þaþýrmýþ halde rastlarsan, onu [sahibine] mutlaka
geri götürmelisin” denmiþti. Dolayýsýyla bu emir
sadece “kardeþ” [yani sevilen] niteliðindeki
birinin deðil, herhangi birinin – arada düþmanlýk
bile olsa – kayýp malýný geri ulaþtýrmayý gerektirir.
Ama Tora yine de önce bu iki benzer emirden
ilkinde “düþmanýn” ikincisinde ise “kardeþin” diyerek bir kuralý ima etmiþtir. Eðer ayný anda hem
“düþmanýn” hem de “kardeþin” yardýma ihtiyacý
varsa, öncelik düþmana verilmelidir. Bu da
Tora’nýn insaný eðiten, Yetser Ara’yla mücadele
etmeye sevk eden tarzýnýn bir sonucudur (Sifre)
Boðasýný – Tora boða ve davarý sadece birer
örnek olarak vermektedir. Bunlar kendi baþlarýna
uzaklaþabildikleri ve sürüden ayrýlmalarý çokça
rastlanan bir durum olduðu için kaybolmaya en
müsait mallardýr. Ama uygulamada sadece onlar
deðil, cansýz da olsa her türlü kayýp mal da bu
mitsvanýn kapsamý içindedir (Talmud – Baba
Kama 54b). Ayrýca bkz. p. 3 açk.
Davarýný – Tam olarak “davar yavrusunu”.
Uzaklaþmýþ – Ýbranice Nidah. Bu sözcük “ait
olduðu yerden uzaklaþmýþ” anlamýna gelir. Tora
Þemot 23:4’deki emirde, baþkasýna ait bir hayvaný “yolunu þaþýrmýþ halde” bulan birinin onu geri
götürmesini emretmiþti. Ama þaþýrma, normalde
yaþadýðý yere yakýn bir noktada da meydana
gelebilir ve onu geri götürmek kolaydýr. Burada
ise uzaklaþmýþ bir hayvanýn bile geri götürülmesi
ve icap ederse eve alýnýp beslenmesi gerektiði
belirtilmektedir (krþ. Ramban).
Buradaki kanun, sadece eðer hayvan kayýp
olduðu açýk bir durumdaysa, örneðin bir eþeðin
semeri tersine dönmüþse, ya da bir boða bað
bahçe içinde baþýboþ halde koþturuyorsa veya bir
eþya kesinlikle olmamasý gereken bir yerdeyse
devreye girer. Ama eðer bir eþek ya da boða yolda
sakince otlarken bulunursa veya herhangi bir
eþyayý oraya sahibinin bilinçli bir þekilde býrakmýþ
olma olasýlýðý varsa, sadece þüphe durumunda
bile bunlar bulunduklarý yerden oynatýlmamalýdýr ve “kayýp” sýnýfýnda deðildir (Sifre). Bir
kiþi bunu yine de almýþsa ve bulduðu yerden,
malýn sahibinin o noktaya geri gelmesine yetecek
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22:1

[79. Kayýp Mallarý Sahibine Ulaþtýrma]

1

Kardeþinin boðasýný veya davarýný uzaklaþmýþ halde görüp de onlarý görmezden
gelme. Onlarý mutlaka kardeþine geri ulaþtýrmalýsýn.
önce indirilmesinin sebebi mahkûmun naaþýna
saygýdan çok, Erets-Yisrael’in kutsiyetidir [ve
“Topraðýný tame yapmamalýsýn” ifadesiyle kastedilen budur]. Bu konuda, Yahudi olanlarla
olmayanlar arasýnda da fark yok gibi görünmektedir. Nitekim Yeoþua, Ay þehrinin kralýnýn ve
baþka beþ kralýn cesetlerini aðaca astýktan sonra
gün batmadan önce indirtmiþtir (bkz. Yeoþua
8:29 ve 10:27).

Bu yasak bir ölüyü gömmek için insani amaçlar
yönünde en az kullanýlan yerlerin tercih edilmesi
gerektiðini belirtir. Buna göre bir kiþi yolda
giderken sahipsiz bir ölü bulursa ve önünde onu
sürülmüþ ve sürülmemiþ iki toprak parçasýndan
birine gömme seçeneði varsa, sürülmemiþ olaný
tercih etmelidir. Ya da ekilmiþ ve sürülmüþ
arasýnda tercih yapmasý gerekiyorsa sürülmüþ
olaný tercih etmelidir. Eðer tersini yaparsa
buradaki yasaðý ihlal etmiþ olur (Talmud Yeruþalmi
– Nazir 7:1).

Yine de Ramban buradaki “Topraðýný tame yapmamalýsýn” ifadesinin cesedi asýlý býrakma yasaðýnýn
sebebi deðil, ikinci bir yasak olduðunu vurgular.
Nitekim kurala göre sadece Erets-Yisrael’de deðil,
dünyanýn herhangi bir yerinde de, herhangi bir
ölünün cenazesi bekletilmemelidir. Talmud þöyle
der: “Tanrý, [hem de Kendisi’ne en aðýr þekilde
hakaret etmiþ olan] bu günahkâra bile þefkat gösteriyorsa, tsadiklere de haydi haydi þefkat gösterir.
Sadece bu da deðil; ölmüþ bir yakýnýnýn cenazesini onun onuruna olmayan bir sebeple bekleten,
Tora’nýn bir ‘yap’ [“o gün içinde gömmelisin”], bir
de ‘yapma’ [“cesedini ... geceletme”] þeklindeki iki
emrini ihlal etmiþ olur. Ama eðer bekletme amacý
ölüyü onurlandýrmaksa, örneðin tabut veya kefen
gibi þeyler hazýrlanacaksa veya akrabalarýn cenazeye katýlabilmesi için “kýsa” bir süre beklemek
gerekiyorsa bir ihlal yoktur (Yad – Avel 4:7-8;
Meam Loez); zira Tora’nýn yasakladýðý, ölüyü týpký
aðaçta asýlý bir cesette olduðu gibi, düþkün ve
utanýlacak bir halde bekletmektir. Onurlandýrmak
için ise biraz bekletilebilir (Talmud – Sanedrin
46a-47a). Bu doðrultuda eðer ölüyü onun onuruna olmayan bir nedenle bekletmek EretsYisrael’de yapýldýðý takdirde, buradaki “Topraðýný
tame yapmamalýsýn” ifadesi doðrultusunda, ikinci
bir “yapma” þeklindeki emir de ihlal edilmiþ olur.

œ Sonuç. Rabi Samson Raphael Hirsch, sadece
Sekila – ve Alaha olarak kabul edilen görüþe göre
sadece Tanrý’ya beddua etme ve putperestlik
günahlarý sonrasýnda uygulanan Sekila – yöntemli idamlarda yapýlan bu asma uygulamasýnýn,
Sekila yöntemiyle doðrudan baðlantý içerdiðini ve
onu tamamladýðýný belirtir. Tora çeþitli yerlerde
Sekila yöntemini kasteden özel bir deyim kullanýr:
“Damav Bo – Kaný Kendisindedir”. Bu deyimin
nasýl Sekila yöntemini tanýmladýðýný Vayikra
20:9’daki açýklamalarýmýzda ele almýþtýk (bkz.
o.a. Vebali boynunadýr k.b.). Bunun yanýnda “kaný
kendisindedir” ifadesi bir dýþlanmýþlýk ve kabul
edilmeme imasý da taþýr. Sanki mahkûmun akan
kanýný, tüm canlýlara dayanak ve mevcudiyet
noktasý tanýyan toprak bile istememekte, bir
bakýma ona “kanýn sende kalsýn” demektedir.
Ýþte, mahkûmun asýlmasý, bu fikri tamamlayan
bir uygulamadýr. Ceset, aðaca asýlý olduðu o bir an
boyunca yer ile gök arasýnda, ikisine de ait
olmayan, ikisinden de dýþlanmýþ bir haldedir.
Böylece uygulamanýn temelinde, Tanrý’yý hafife
alan, O’na hakaret ve ihanet eden kiþinin tüm
varoluþtan dýþlanmasý temasý vardýr.

Alternatif olarak “[Bu ölünün] topraðýný tame yapmasýna izin vermemelisin” (The Living Torah).
Raþbam’a göre ifade topraðý deðil, daha geniþ
olarak topraðýn üzerinde yaþayan insanlarý
kastetmektedir. En kuvvetli tuma kaynaðý olan
ölü gömülmedikçe, insanlar ona temas ederek ya
da baþka þekillerde ondan tuma kapacaklardýr.
Sforno da benzer bir görüþtedir. Dahasý, ölü aðaçta asýlý olduðu sürece, o aðacýn gölgesi altýna gelecek her kiþi de [bir tentenin altýnda olduðu gibi]
üst düzeyde tame olacaktýr (bkz. Bamidbar 19:14
açk.). Bunun yanýnda yýrtýcý kuþlara terk edilse,
bu ölünün bedeni de çevreye daðýlarak tuma
olasýlýðýný yükseltecektir (Þadal; Daat Mikra).

Bu bakýþla, pasuktaki Kilelat E-loim Taluy ifadesi de farklý bir anlam kazanmaktadýr. “Kelala –
Beddua / Hakaret” sözcüðü “Kal – Hafif” ile
doðrudan baðlantýlýdýr. Tanrý’yý hafife aldýðý için
idam edilen kiþi, aðýrlýðý yokmuþ gibi havada bir
an asýlý kalacak ve o an boyunca olasý en büyük
lanete – hiçbir yere ait olmama ve her yerden
dýþlanma lanetine – maruz kalacaktýr [Cesedin
gökle yer arasýnda asýlý durduðu o bir an, bunu
simgelemek için yeterli olduðu için, ölü bu halde
daha çok tutulmaz ve hemen indirilip gömülür].
Ýþte Tanrý’ya beddua okuyan ya da putperestlik
yapan bir kiþinin hak ettiði ceza bu olmalýydý –
eðer Tanrý, onun Sekila ile idamý ve ardýndan bir
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mitsvayý yerine getirmek için yeterlidir ve malýn
sahibini özellikle haberdar etmek þart deðildir
(a.y.). Ama bundan aþaðýsý yeterli deðildir. Eðer
sahibine ait bir bölgenin içine getirmediyse, çok
yakýnýna býraksa bile, hayvanýn çalýnmasý halinde
sorumlu hale gelir (Sifre).
Bir malýn geriye ulaþtýrýldýðýnýn sahibine haber
verilmesinin þart olmamasý, sadece kayýp mallar
için geçerlidir. Ancak eðer bir kiþi çaldýðý bir malý
piþman olup geri verecekse malýn sahibini haberdar etmekle yükümlüdür. Benzer þekilde bir kiþi,
kendisine emanet olarak teslim edilmiþ bir malý
iade ediyorsa, sahibini haberdar etmelidir. Kayýp
mallar için bu þartýn olmamasý, Tora’nýn buradaki ikilemeyle ima ettiði istisnai bir durumdur
(Talmud – Baba Metsia 30b; Hirsch).
Rabenu Behaye, bu emrin tarihin sonunda
gerçekleþecek “Tehiyat Ametim – Ölülerin
Dirilmesi”ne gönderme yaptýðýný belirtir. Ýnsan
öldüðünde ruh ile beden ayrýlýr ve ruh için, beden
bir kayýptýr. Tehiyat Ametim zamanýnda Tanrý bu
kaybý geri verecektir.
2. Sana yakýn deðilse – “Kaybýný geri vermek
için daðlarý aþmak zorunda deðilsin. Ama onu
evine alýp saklamak ve gerekirse bakmakla
yükümlüsün.”
Benzer þekilde “Eðer kardeþin, onu kolayca soruþturup bulabileceðin bir yer olan þehrinde deðilse,
mal kardeþin onu isteyene kadar senin yanýnda
durmalýdýr” (Ramban).
Onu tanýmýyorsan – “Kapý kapý dolaþmak zorunda deðilsin.” Ama bir malýn asýl sahibinin onu
bulmasýný kolaylaþtýrmak için, kaybýn bulunduðu
ilan edilmelidir.
Evinin içine al – “‘Malýn sahibinin uzakta olduðu
ya da onu tanýmadýðým bir durumda, kayýp malla
ilgilenme veya onu geri götürme gibi bir yükümlülüðüm yok’ deme. Onu evine almalýsýn (Daat
Mikra). Ayrýca onu kendi evinin [ya da sana ait
kapalý ve korumalý bir mekânýn] içine almalýsýn;
baþkasýnýnkinin deðil (Sifre). Bu konudaki birincil sorumluluk sana aittir.”
Ya da “Eðer o sýrada evine dönmekte isen evinin
içine al. Ve eðer baþka bir yere gidiyorsan, asýl
sahibine ulaþtýrmasý için onu güvenilir bir kiþiye
teslim et” (Ýbn Ezra).

Kardeþin onu soruþturana kadar – Ya da “talep
edene kadar”. Ancak tek anlam bu olamaz, zira
elbette bulan, kayýp malý, sahibi onu soruþturmadan ya da talep etmeden verecek deðildir.
Dolayýsýyla buradaki Ad Deroþ Ahiha Oto
ifadesinin, “kardeþini [malýn belirleyici] iþareti
(Oto) konusunda sorgulayana kadar” þeklindeki
alternatif anlamý da geçerlidir. Buna göre, bir kiþi
malýný kaybettiðini söyleyip bulan kiþiye baþvurmuþsa, bulan bu malý ona hemen vermemeli,
öncelikle kayýp iddiasýnda bulunan kiþiyi, düzenbaz biri olmasý olasýlýðýna karþý, kaybettiði mal
hakkýnda sorgulamalý ve tanýmlayýcý iþaretler
vermesini talep etmelidir (Sifre 223b; Talmud –
Baba Metsia 27b ve 28b; Raþi; Ýmre Þefer;
Malbim). Herhangi bir kayýp malýn sahibi bu malý
talep ettiði zaman, tanýmlayýcý iþaretler vermekle
yükümlüdür. Eðer bir malý kaybettiðini söylerse,
ama tanýmlayýcý iþaretler veremezse, mal ona verilmez. Dahasý, eðer malý kaybettiðini söyleyen
kiþi düzenbaz biri olarak tanýnýyorsa, iþaretleri
söylerse bile verilmez. Baþka bir deyiþle malý talep
eden kiþinin de düzenbaz olup olmadýðý bilinmelidir. Tora buna “Kardeþini[n düzenbaz olup
olmadýðýný] araþtýrana kadar” anlamýna da gelebilecek bu ifadeyle iþaret etmektedir (Talmud –
Baba Metsia 28a).
Yanýnda – Tam çeviriyle “seninle”. Kayýp bir malý
sahibine iade etmek üzere yanýnda tutan bir
kiþinin “Þomer Sahar – Ücretli Emanetçi” sýnýfýnda mý yoksa “Þomer Hinam – Ücretsiz Emanetçi”
sýnýfýnda mý olduðu bir görüþ ayrýlýðýnýn
konusudur (Talmud – Baba Kama 56b. Bu terimler için bkz. Þemot 22:6-14 açk.). Bu konu karara
baðlanmamýþtýr (Þulhan Aruh – Hoþen Miþpat
268:16, Þah o.a.); dolayýsýyla uygulamada, malý
bulan kiþi, Tora’nýn mitsvasý gereði onu korumakla yükümlü olduðu için, bunu Ücretsiz Emanetçi
gibi ücretsiz, ama diðer yandan da, emaneti sanki
Ücretli Emanetçi imiþ gibi daha üst düzeyli bir
sorumlulukla [ve ona özel yükümlülükler
çerçevesinde] yapmakla yükümlüdür.
Buna karþýlýk, bir kiþi, kayýp bir mal bulduðu sýrada, karþýlýðýnda ücret aldýðý bir iþle meþgulse, bu
iþini mitsvayý yerine getirmek için býrakmasý
karþýlýðýnda uðrayacaðý kaybýn bir þekilde tazminine hak kazanýr. Bu tazminatýn nasýl ve hangi
kýstaslara göre hesaplandýðý konusunda farklý
yaklaþýmlar vardýr. Ancak bu ayrýntýlara bu çalýþma kapsamýnda girmeyeceðiz.
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Eðer [hayvanlarýn sahibi olan] kardeþin sana yakýn deðilse veya onu tanýmýyorsan, [hayvaný] evinin içine al. Kardeþin onu soruþturana kadar yanýnda olmalý,
[sonra da] onu ona geri vermelisin.
kadar süre boyunca oradan uzaklaþmýþsa, onu o
noktaya geri götürmemeli, sahibine geri vermek
üzere onu emanet altýnda tutmalýdýr (Talmud –
Baba Metsia 25b; Hirsch). Bu konuda baþka
ayrýntýlar da vardýr (Þulhan Aruh – Hoþen Miþpat
260:10, Rama o.a.).
Görüp – Þemot 23:4’teki emirde “Düþmanýnýn
[bile] boðasýna ya da eþeðine yolunu þaþýrmýþ halde
rastlarsan, onu [sahibine] mutlaka geri
götürmelisin” denmiþti. Buradaki “görmek” ve
oradaki “rastlamak” fiilleri birbirini tamamlar.
[“Rastlama” fiili, rastlanan kiþi ya da nesneyle
belirli bir yakýn mesafe içinde olmayý gerektirir.]
Buna göre her iki mitsva ile yükümlü hale
gelebilmek için, görme ve rastlamanýn bir arada
gerçekleþmiþ olmasý gerekir. Hahamlarýmýz bir
“görme”nin ayný zamanda “rastlama” olarak
deðerlendirilmesi için, aradaki mesafenin bir
Talmud milinin en çok 2/15’i olmasý gerektiðini
belirtirler [yaklaþýk 128-160m.]. Bundan büyük
mesafe “rastlama” sýnýfýnda deðildir ve kiþi
yardým için yolunu deðiþtirmek zorunda deðildir.
Ama mesafe bu kadardan azsa yolunu deðiþtirip
yardým etmekle yükümlüdür (Talmud – Baba
Metsia 33a).
Görmezden gelme – Tam çeviriyle “onlardan saklanma” ya da “kendini onlardan saklama”. Ama bu,
“sanki orada deðilmiþ ve görmüyormuþ gibi
davranma” anlamýna gelir (krþ. Raþi). Bir insan,
kayýp malý görmemiþ gibi davranamaz. Belki
bunu yapýp konunun gizli kalmasýný baþarabilir,
ama Tanrý’dan saklanamayacaðý açýktýr (Rabenu
Behaye; Meam Loez).
Pasuk tam olarak “Kardeþinin boðasýný veya yavru
davarýný uzaklaþmýþ halde görme ve onlarý görmezden gel[me]” demektedir. Cümleye olumsuz
anlam katan Lo sözcüðü pasuðun en baþýnda
bulunduðu için “görmezden gelmek” fiilini [çevirimizde olduðu gibi] bu olumsuz anlama dâhil ya
da onun dýþýnda – yani “onlarý görmezden gel”
olarak – deðerlendirmek mümkündür. Tora özellikle, bu iki olasýlýðý açýk býrakan bir kullanýmda
bulunmaktadýr. Zira basit anlama göre bu fiil
olumsuz anlama dâhildir; ama diðer olasýlýk,
kiþinin, baþkasýna ait kayýp bir hayvaný ya da
eþyayý görmezden gelebileceði – hatta görmezden
gelmesi gereken – durumlarýn da olabileceðini
belirtir (Raþi). Talmud böyle durumlara üç tane
örnek verir: [1] Eðer kayýp eþya ya da hayvan bir

mezarlýðýn içindeyse ve onu bulan kiþi bir Koense,
Koen onu görmezden gelmek zorundadýr, zira
Tora Koenler’in ölülerle temasýný yasaklamýþtýr
(Vayikra 21:1) ve mezarlýða girmeleri de bu yasak
kapsamýndadýr. [2] Kayýp eþyayý bulan kiþi bir
Tora büyüðüyse ya da saygýdeðer ve ileri gelen /
yaþlý biriyse, ayrýca kayýp eþya da bu kiþinin, kendisine ait olsa bile eðilip kaldýrmaya tenezzül
etmeyeceði kadar deðersiz bir þeyse, bu kiþi bu
emirden muaftýr. [3] Eðer bulan kiþinin bu eþyayý
alýp sahibine ulaþtýrmasý, bulanýn, maddi açýdan,
eþya sahibinin elde edeceði yarardan çok kayba
uðramasýna yol açacaksa bu emir baðlayýcý
deðildir (Sifre 222; Talmud – Baba Metsia 30a).
Alternatif olarak Tora, biraz iðneli bir imada
bulunuyor da olabilir. Þöyle ki; normal þartlarda
bu emri vermeye gerek bile olmamalýdýr. Zira normal bir insandan, “Bana ait olmayan bir þeyi
elimde tutmayý nasýl düþünebilirim? Bir kardeþim
kaybettiði malý yüzünden üzüntü içindeyse bunu
nasýl görmezden gelebilirim?” þeklinde düþünmesi
beklenir. Ancak fiiliyatta insanýn açgözlülüðü
veya tembelliði bazen öyle güçlü olabilir ki, kiþi
bulduðu bir þeyi sahiplenmek ya da asýl sahibine
ulaþtýrmamak için bahaneler aramaya baþlayabilir. Ýþte bu yüzden Tora þöyle demektedir:
“Kardeþinin boðasýný veya davarýný uzaklaþmýþ halde
görürsen, onlarý mutlaka kardeþine geri ulaþtýrmalýsýn. [Normalde bunu yapmak senin doðal tepkin
olmasý gerekmesine raðmen Ben yine de bu emri
verme gereði gördüm; zira biliyorum ki, insanýn kötü
eðilimleri doðrultusunda bazý durumlarda] onlarý
görmezden geleceksindir” (Rabi Moþe Feinstein).
Onlarý mutlaka ... geri ulaþtýrmalýsýn – Mitsvat
Ase No. 220 (Sefer Ahinuh). Ýbranice Aþev
Teþivem. Tam olarak “geri verip geri vermelisin
onlarý”. Bu ikileme, geri verme kanunlarýnda bir
sýnýr olmadýðýný belirtir. Baþka bir deyiþle eðer
kayýp bir hayvan sahibine iade edildikten sonra
bir daha kaçarsa, onu geri götürme gerekliliði
ayný þekilde devam eder ve bu çok kez tekrarlansa bile bir deðiþiklik olmaz. Her seferinde geri
götürülmelidir (Talmud – Baba Metsia 30b) –
gerekirse yüz kez (a.k. 31a).
Bu ikileme, malý geri ulaþtýrmanýn tek yolunun
sahibin doðrudan eline teslim etmek olmadýðýný,
baþka olasýlýklarýn da var olduðunu belirtir. Buna
göre kayýp malý sahibinin evine, bahçesine ya da
ona ait baþka bir yere götürüp býrakmak da bu
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kiþi için gerçekten “kayýp” niteliðinde olmasý
gerekir. Bu doðrultuda, deðeri bir peruta bile
etmeyen bir kayýp eþyanýn bulunduðunu ilan
etmeye gerek yoktur, zira bu gerçek bir “kayýp”
deðildir (Talmud – Baba Metsia 27a).
“Kaybolmuþ” sözcüðü bir kuralý daha öðretir. Bu
kanun sadece “kayýp olmuþ” mallar için geçerlidir. Ama bir malýn sahibi, ona önem vermediðini gösteren bir tavýr sergilemiþse, onu bilerek
iyeliðinden çýkarmýþ gibidir ve dolayýsýyla bu malý
geri verme yükümlülüðü yoktur. Örneðin bir
adam ineðini kapýsý açýk bir ahýrda baðlamadan
býrakýp gitmiþse o ineði geri götürme yükümlülüðü yoktur. Ama yine de onu kendi iyeliðine
almak yasaktýr (Yad – Gezela Veaveda 11:11).
Her türlü kaybý için – “Toprak kaybý da dâhil
olmak üzere”. Buna baðlý olarak, yaklaþan sel
sularýnýn bir kiþinin tarlasýný tehdit etmekte
olduðunu gören kiþi, tarlayý korumak için sularýn
önüne set çekmeye çalýþmalýdýr (Talmud – Baba
Metsia 31a).
Buradaki genel ifade [“her türlü kaybý”] varken,
bu kýsýmdaki pasuklarýn ayrýca boða, davar, eþek
ve giysiyi vurgulamasý açýklama gerektirmektedir.
“Her türlü kayýp” onlarý da kapsamakta deðil
midir? Öyleyse pasuklar bu dördünü ayrýca yazma
gereðini neden duymuþtur?
Basit anlamda buradaki ifade, “sayýlanlarýn dýþýnda da her türlü kaybý” anlamýný kasteder þekilde
deðerlendirilebilir. Buna göre Tora önce en
önemli mallarý temsilen boða ve davardan bahsetmiþtir. Bunlar hem iþ görür, hem de ürettikleriyle besin ve malzeme ihtiyaçlarýnda önemli
katkýlarý vardýr. Onlarýn ardýndan eþekten
bahsedilmiþtir; zira o bir iþ hayvaný olmasýna raðmen, yiyecek için uygun deðildir ve böyle þeyleri
de üretmez. Dolayýsýyla daha düþük deðerdedir –
ama buna raðmen geri verilmelidir. Tora bununla
da yetinmez ve cansýz olan mallar – örneðin bir
giysi – bulunduðu zaman da geri verilmesi gerektiðini vurgular [Ya da: “Giysiyi kaybetmek çok
rastlanýr bir durum deðildir. Ama sen buna raðmen, bir giysi bulursan birinin bunu bilerek
attýðýný düþünme, sahibine geri ver” (Sforno)].
Giysi de mallar arasýnda en önemli olanlar
arasýndadýr. Tora bu nedenle bir alt düzeye inerek
“[diðer] her türlü kaybý” demektedir – giysiden

daha önemsiz olan kayýp mallar bile sahiplerine
geri ulaþtýrýlmalýdýr (Rabenu Behaye).
Yine de bu sýralama olmadan, çok kýsa olarak “ne
olursa olsun kayýp bir malý geri vermelisin”
demek yeterli olurdu. Öyleyse soru geri gelmektedir: Bu dördü neden özellikle belirtilmiþtir?
Tora burada, baþka yerlerde de kullandýðý “Perat
Uhlal – Özel ve Genel” yapýsýna yer vermiþtir (bu
yapý hakkýndaki bilgiler için bkz. 5:14 açk.).
Kýsaca, sayýlanlar – boða, davar, eþek, giysi –
sadece birer örnek olarak verilmiþtir ve kural
onlar dýþýndaki her türlü kayýp mal için de geçerlidir. Bu dördünün örnek olarak verilmesi de
genel kuraldan belki de türetemeyeceðimiz bazý
alt ayrýntýlara iþaret etmeyi amaçlar. Böylece bunlarýn her biri, bu kanunla ilgili bazý ayrýntýlarý
öðretir: [1] Eþek özel bir konuma sahiptir. Bir
binek ve yük hayvanýdýr ve semerle kullanýlýr.
Kurala göre bir eþek kayýpsa, sahibi eþeðin deðil
de semerin tanýmlayýcý iþaretlerini verirse, bu
yeterli kabul edilir ve eþek ona teslim edilir.
Semer eþeðin ayrýlmaz bir parçasý olmamasýna ve
onun bedenine göre daha az tanýmlayýcý bir
aksesuar olmasýna raðmen bu konuda yeterli
kabul edilir. Normal þartlarda bunun aksini
düþünebilirdik. Tora bu nedenle eþeði özellikle
vurgulamýþtýr. [2] Boða ve davarýn vurgulanma
sebebi farklýdýr. Davarýn yünü uzayýnca kýrkýlýr.
Ayný þey, boðanýn kuyruðunun ucundaki tüyler
için de geçerlidir. Eðer bir kiþi bulduðu kayýp bir
davar ya da boðayý sahibi gelene kadar uzun bir
süre evinde tuttuysa ve arada bunlarýn kýrkýlmasý
gerekiyorsa, sahibi hayvaný talep ettiðinde, kýrkmýþ olduðu yün vs.yi de – bunlar çok az miktarda
ise bile – geri vermelidir. [3] Her giysi tanýmlayýcý
özel iþaretlere sahiptir ve bu nedenle onu mutlaka talep edecek birisi olduðu düþünülür. Bu
nedenle kayýp bir giysi bulunduðunda bir gün
bunun sahibinin gelip isteyeceði kabul edilir.
Giysi bu konuda bir örnektir ve ayný kural, onun
gibi, tanýmlayýcý iþaretlere sahip her kayýp mal
için geçerlidir. Yani böyle bir malýn sahibinin de
bir gün gelip onu talep edeceði kabul edilir
(Talmud – Baba Metsia 27a; Yad – Gezela Veaveda
14:1). Böylece, kayýp bir malýn emanet altýnda
tutulup sahibine geri ulaþtýrýlmasý yükümlülüðü,
sadece [giyside olduðu gibi] tanýmlayýcý
iþaretleri ve onu isteyecek bir sahibi varsa
geçerlidir. Böyle özellikleri olmayan mallar için
bu yükümlülük yoktur.
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Aynýsýný [kardeþinin] eþeði için de yapmalýsýn. Aynýsýný giysisi için de yapmalýsýn. Aynýsýný kardeþinin, ondan kaybolmuþ olan ve bulduðun her türlü kaybý
için de yapmalýsýn. Görmezden gelemezsin.
Ona geri vermelisin – Pasuk “Kardeþin onu soruþturana kadar yanýnda olmalý” dediðine göre,
“kardeþin onu soruþturduðunda ve gereken
tanýmlayýcý iþaretleri söylediðinde, kayýp malý ona
geri vermelisin” anlamý da ima ediliyor demektir.
Öyleyse pasuktaki “ona geri vermelisin” ifadesi,
yüzeysel anlamýnýn ötesinde bir ima içeriyor
olmalýdýr (Minhat Yeuda; Sifte Hahamim). Bu
sözler, “geri verecek bir þeyin mevcut olmasý”
gerektiðini vurgular. Bundan kasýt þudur: Eðer
kayýp mal, varlýðýnýn sürmesi için harcama yapýlmasýný gerektiriyorsa, örneðin bu, yiyecek ve saðlýk bakýmlarý gerektiren bir hayvansa, sahibi onu
istediði zaman, malý bulan kiþi, bu süre boyunca
yaptýðý harcamalarý doðal olarak ondan talep
edecektir. Ancak eðer bu harcamalar kayýp malýn
tüm deðerine ulaþmýþsa, malý bulan kiþi bu deðeri
malýn sahibinden talep edeceðine göre, geriye bir
þey vermiþ sayýlmayacaktýr. Ne de olsa malý verecektir, ama onun karþýlýðýnda harcamalarý alacaktýr – böylece hiçbir þeyi geri vermemiþ gibidir.
Oysa “geri vermek”, anlam açýsýndan, malýn
sahibinin bu geri verme iþleminden kazançlý çýkmasýný gerektirir.

Hanina’nýn eþi tavuklarý görünce alýp kocasýna
ne yapacaðýný sorar. Rabi Hanina onlarý eve
almasýný, ama yumurtalarýna dokunmamasýný
söyler. Böylece tavuklar çoðalmaya baþlar. Maddi
açýdan pek refahta olmayan Rabi Hanina’nýn
bakamayacaðý kadar kalabalýk olduklarýnda Rabi
Hanina onlarý satarak, parasýyla bir miktar keçi
satýn alýr. Keçileri beslemek de sorundur. Ama o,
onlardan herhangi bir yarar saðlamak da istemez.
Böylece onlarý beslemek için her gün kýra
götürür. Bir gün, tavuklarý býrakan adamýn yolu
tekrar oraya düþer ve orada unuttuðu tavuklarýný
hatýrlar. Rabi Hanina’ya gelerek, tavuklardan
haberdar olup olmadýðýný sorar. Rabi Hanina
ondan tavuklar hakkýnda tanýmlayýcý iþaretler
vermesini ister ve adam bunu teferruatýyla
anlatýnca, ona keçileri iþaret ederek “Bunlar
senindir” der. Þaþýran adam “Ama ben sadece
birkaç tavuk býrakmýþtým; bir keçi sürüsü deðil”
diye cevap verir. Mitsvayý yapmanýn verdiði
coþkuyla yüzü ýþýldayan Rabi Hanina olup biteni
adama anlatýr ve adam hem Rabi Hanina’yý hem
de Tora’nýn mitsvalarýný överek keçi sürüsünü
önüne katar (Talmud – Taanit 25a).

Bu doðrultuda Hahamlarýmýz þöyle öðretirler:
“Üreten ve yiyen, üretir ve yer. Üretmeden yiyen
ise satýlýr” (Talmud – Baba Metsia 28b; Raþi).
Baþka bir deyiþle eðer kayýp hayvan, kendisi için
yapýlan harcamalarý kendi çalýþmasý, ya da verdiði
yün, süt gibi ürünlerle karþýlýyorsa, onu bulan kiþi
hayvaný bu þekilde tutmaya devam eder. Böylece,
bir boða ya da eþek, on iki ay, buzaðý ya da tay vs.
üç ay tutulmalýdýr. Sonrasýnda, bulan kiþi onu
bilirkiþinin yapacaðý deðerleme tutarýna göre
satar ve parayý sahibine vermek üzere elinde
tutar. Ama eðer kayýp mal bu gibi ürünler üretmiyorsa ya da bunlar kendisi için yapýlan harcamalara yetmiyorsa, onu bulan kiþi onu üç gün
tuttuktan sonra bilirkiþi deðerlemesi miktarý
karþýlýðýnda satar ve sahibi geldiðinde bu parayý
ona verir. Eðer bu mal cansýz bir nesneyse, çok
fazla harcama gerektirmediði için elde tutulmaya
devam edilir. Ancak bulan kiþi onlarý da korumakla yükümlüdür. Örneðin bu bir giysiyse, ara
sýra havalandýrmalý ve böceklerden korumalý,
metal bir eþyaysa paslanma vs.ye karþý önlem
almalýdýr (Talmud – Baba Metsia 29b; Meam Loez).

3. Ondan kaybolmuþ olan – Yani “kardeþinden
kaybolmuþ olan”. Kayýp malýn sahibinden
[“ondan”] kaybolduðu açýktýr. Ama Tora bu fazla
kullanýma bir kuralý öðretmek için yer vermiþtir:
Geri götürülmeyi gerektiren mallar, özellikle
“malýn sahibi için” kayýp olan – ama baþkalarý
için kayýp olmayan – [yani kaybýn mutlak ya da
mutlaða yakýn olmadýðý ve baþkalarý tarafýndan
bulunmasý konusunda mantýklý bir olasýlýðýn
mevcut olduðu] türdekilerdir. Dolayýsýyla, malýn
kayboluþu, sahibinin ondan ümidini keseceði þekilde gerçekleþmiþse, örneðin söz konusu malý
nehir sularý götürmüþse, bulan kiþi bunu geri vermek zorunda deðildir. Bu doðrultuda, bir kiþi
denizin ya da nehrin taþýdýðý bir mal bulmuþsa, bu
malýn üzerinde tanýmlayýcý iþaretler varsa bile
onu kendisine alabilir; zira sahibi ondan ümidini
zaten kesmiþ, böylece mal onun iyeliðinden çýkmýþtýr (Talmud – Baba Metsia 22b; Talmud
Yeruþalmi – Baba Metsia 1:1; Yad – Gezela Veaveda
11:10). Bu “ümit kesme” prensibi için ayrýca bkz. s.a.

Talmud þu olayý aktarýr: Bir keresinde, bir yolcu
Rabi Hanina ben Dosa’nýn evi yakýnýnda birkaç
tavuk býrakýr. Adam onlarý orada unutur ve Rabi

Bunun yanýnda pasuk açýkça “her türlü kaybý”
dediðine göre, bunun “kaybolmuþ” olduðu zaten
açýk deðil midir? Ama Tora bunu özellikle vurgulayarak bir kuralý öðretmektedir: Buradaki
kanunun geçerli olmasý için, kayýp malýn, kaybeden
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çökmüþ halde görürsen, kendini ona yardým etmekten
alýkoyma [düþüncesine kapýlsan bile, sahibi] ile birlikte [eþeðin] yükünü mutlaka indirmelisin” (Þemot
23:5). Bu pasuktaki emir, onu tamamlamaktadýr.
Þemot’taki kanun hayvanýn yükünü indirmek
hakkýndayken, buradaki ise, aþaðýda belirtileceði
üzere, hayvanýn düþmüþ yükünü tekrar yüklemek
üzerinedir.
Kardeþinin – Þemot 23:5’te “nefret ettiðin”
birinden bahsedilmiþken, burada “kardeþin” denmektedir. Dolayýsýyla bu kanunlar açýsýndan ikisi
arasýnda fark yoktur. Hayvaný rahatlatacak ya da
ayaða kaldýracak hareketi birlikte yapmalarý
gerektiði için (bkz. [Sahibiyle] Birlikte k.b.), baþta
birbirlerini sevmeseler de, bu mitsvanýn da etkisiyle nefret unutulacak, aralarýnda kardeþçe sevgi
doðacaktýr (krþ. Ramban; Rabenu Behaye).
Þemot’taki pasukta özellikle hayvanýn sýrtýndan
yükü indirmekten bahsedildiði için, yapýlacak
yardým, her þeyden önce hayvanýn rahatlamasýný
saðlayacaktýr. Dolayýsýyla orada özellikle “nefret
ettiðin birinin” denmektedir; zira hayvanýn bu
nefret yüzünden acý çekmesine yer yoktur. Sahibi
sevilmiyorsa bile, hayvaný rahatlatmak gerekir –
ki bu, dolayýsýyla, hayvanýn sahibi ile aradaki
buzlarýn erimesine de yol açacaktýr.
Burada ise genel olarak “kardeþinin” hayvanýndan
bahsedilmektedir. Tora, hayvanýn yükünü yüklemeyi, insanlar arasýndaki sosyal alýþveriþi düzene
sokan genel bir yükümlülük olarak sunmaktadýr.
“Kardeþinin” sözcüðü genel bir kullanýmdýr ve bu
genel yükümlülüðü ifade eder (Hirsch).
Eþeðini veya boðasýný – Þemot 23:5’te yükü
altýnda ezilen bir hayvandan bahsedildiði için,
boðaya yer verilmemiþ, sadece eþekten
bahsedilmiþtir; zira bu kadar aðýr yükler için özellikle eþekler kullanýlýr. Burada ise yolda düþen bir
hayvandan bahsedildiði için, hem eþek hem de
boðaya yer verilmiþtir (Ramban). [Tora’da “eþek”
yük hayvanlarýný, “boða” da tarým iþlerinde kullanýlan türdeki hayvanlarý temsil eder.]
Yolda – “Ama aðýlda deðil.”
Düþmüþ – Tam çeviriyle “düþer haldeyken”.
Hayvan düþtüyse, büyük olasýlýkla yükü de
üstünden düþmüþtür. Bu ifade üç olasýlýðý birden
kapsar: (a) [Yükü olmayan] Bir hayvan
düþmüþtür, (b) yük düþmüþtür veya (c) hayvan,

üzerinde yükle birlikte düþmüþtür. Bunlarýn her
birinde buradaki kalkmaya/yüklemeye yardým
mitsvasý devreye girer. Buna baðlý olarak bazýlarýna göre çeviri “Kardeþinin eþeðini veya boðasýný
yolda [yükünün altýnda] düþmüþ halde görüp de...”
þeklinde de olabilir (Ralbag; The Living Torah).
Böylece pasuktaki “ayaða kaldýrmalýsýn” emri,
hayvana ayaða kalkmasýnda yardýmcý olmanýn
yanýnda, düþen yükü tekrar yüklemeyi de kapsar.
Bu açýdan bu emir, bir hayvanýn yükü altýnda
ezilmesinden bahseden Þemot 23:5’le karþýtlýk
içerir. Orada Tora hayvanýn yükünün indirilmesini emrederken, burada ise, aksine, düþen yükün
tekrar yüklenmesi emredilmektedir (Talmud –
Baba Metsia 32a; Raþi; Mizrahi). Ama diðer
ayrýntýlar açýsýndan iki pasuk birbirini tamamlamaktadýr (bkz. s.a.).
Talmud, “Yükü indirmek karþýlýksýz [olmalýdýr,
ama] yüklemek ücret karþýlýðý [olabilir]” diye
öðretir (Talmud – Baba Metsia 32a). Yük
indirmek, yükün sahibini para kaybýndan kurtarma amaçlýdýr ve bundan önceki kayýplarý sahiplerine ulaþtýrma emri ile baðlantýlýdýr. Orada
olduðu gibi, burada da, kiþi, baþkasýnýn kayba
uðramamasý için çaba göstermelidir ve bunun
için ücret alamaz [Ancak týpký kayýplarýn
iadesinde olduðu gibi, karþýlýðýnda para kazandýðý
bir iþle meþgul olan kiþi, hayvanýn yükünü
indirmek için iþini býrakmakla yükümlü deðildir
ve bunu yaparsa, iþini býrakmasýndan kaynaklanan kaybýný tazmin edecek bir ödemeyi hak
edecektir]. Öte yandan hayvana yük yüklemek,
yeni bir giriþime yardýmcý olmak sýnýfýndadýr. Bu
nedenle karþýlýðýnda ücret alýnabilir.
Bu Alaha, Tora’nýn, mitsvalarý uygularken sosyal
yaþamý da göz ardý etmeme þeklindeki bakýþ
açýsýyla tam bir paralellik içindedir. Tora, insanlarýn kendilerini tamamen göz ardý edecek düzeydeki bir fedakârlýðý öngören aþýrý duygusal yaklaþýmlardan oldukça uzaktýr. Bu tipteki bir
fedakârlýðý ortak toplumsal yaþamýn genel ve normal bir prensibi olarak talep etmediði gibi, iyi bir
davranýþýn sadece insanýn kendisini feda
etmesiyle ölçüleceði görüþünü de kabul etmez.
Böyle bir felsefe genel bir prensip addedilemez;
dahasý, bunun yapýlmasý her türlü sosyal alýþveriþi
tamamen durduracaktýr, zira uygulamaya
dökülmesi mümkün olmayan bir ideale dönüþen
aþýrýlýk, “gerçekçi” insanlarýn kaba bir bencillik
geliþtirmesini meþru kýlmaktan baþka bir iþe
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Kardeþinin eþeðini veya boðasýný yolda düþmüþ halde görüp de onlarý görmezden gelme. [Sahibiyle] Birlikte [hareket ederek, hayvaný] mutlaka [ayaða] kaldýrmalýsýn.
Buna baðlý olarak eðer bir malýn tanýmlayýcý
iþaretleri yoksa – ki bu, kimsenin onu gelip talep
edemeyeceði anlamýna gelir – o artýk “kayýp mal”
konumundan çýkar ve bulanýn olur. Bunun sebebi, tanýmlayýcý iþaretlerin olmadýðý bir ortamda,
malýn sahibinin onu tekrar bulma ümidinin
olmamasýdýr. Bu, kayýp mallar hakkýndaki temel
bir prensibin de kaynaðýdýr. Herhangi bir kayýp
malýn sahibi o maldan ümidini keserse, o malýn
üzerindeki hakký da sona erer ve malýn tanýmlayýcý iþaretleri varsa bile, artýk o mal bulanýn
iyeliði altýna girer (a.k.).
“Yiuþ – Ümit Kesme” konusu bu kanun kapsamýnda önemli bir yere sahiptir. Bir örnek vermek gerekirse, eðer Reuven, Þimon’dan düþmüþ
bir þekel görüp, Þimon’un ondan henüz ümit
kesmediði bir aþamada çalma amacýyla cebine
atarsa üç mitsvayý ihlal etmiþ olur: Hýrsýzlýk
yasaðý, kayýp malý geri verme emri ve kaybý
görmezden gelme yasaðý. Eðer Reuven parayý
Þimon ondan ümidi kesmeden önce, ona geri
verme amacýyla aldýysa, ama Þimon ümidi kestikten sonra onu çalmaya karar verirse, tek mitsvayý
ihlal etmiþ olur: Kayýp malý geri verme emri [zira
bu aþamada hýrsýzlýk yapmayý istese bile, mal artýk
Þimon’un olmaktan çýktýðý için hýrsýzlýk söz
konusu deðildir. Ayrýca parayý aldýðýnda geri vermeyi amaçladýðý için, onu görmezden gelme
yasaðýný da çiðnemiþ deðildir. Ama bu amacýna
uygun davranmadýðý için kayýp malý geri verme
emrini ihlal etmiþtir.]. Eðer Reuven parayý hiç
almadan, Þimon ondan ümidini kesene kadar
bekler ve sonra alýrsa, yalnýzca kayýp malý
görmezden gelme yasaðýný delmiþ olur (Talmud –
Baba Metsia 26b).
Yiuþ prensibi, sadece malýn sahibinin, kaybýn
bulunduðu aþamada malý kaybettiðinin artýk
farkýnda olup bundan ümidi kestiði mantýken
açýksa geçerlidir. Buna karþýlýk, eðer bu mal,
doðasý gereði, sahibinin ondan ümit kestiði
varsayýmýna elvermiyorsa ve bulan kiþi o malý,
sahibinin kaybýn farkýna varmasýndan önce
almýþsa, mal sahibi daha sonra bunu fark edip
ümidini kesse bile bu mal “bulanýn eline yasak bir
yolla geçmiþtir”. Baþka bir deyiþle, mal bulanýn
eline geçtiðinde, henüz mal üzerinde sahibinin
iyelik hakký mevcuttur ve sonradan oluþan ümitsizlik, bulanýn mal üzerinde iyelik hakký elde
etmesini saðlamaz. Bunun gibi, belli bir zaman

sonra oluþan ve malý bulanýn erken davranmasýna baðlý olan Yiuþ, “niyet olmadan [=sahibinin
ümitsizlik hakkýndaki kararýnýn bir sonucu
olmaksýzýn] gerçekleþen Yiuþ” olarak adlandýrýlýr
ve Alaha’ya göre “niyet olmadan gerçekleþen
Yiuþ, Yiuþ sayýlmaz” (Talmud – Baba Metsia 21a v.d.).
Bu ve baþka prensipler “Kiþinin bulduðu þeylerin
hangileri ona aittir ve hangileri hakkýnda ilanda
bulunmasý gerekir?” (Talmud – Baba Metsia 21a
v.d.) hakkýndaki kanunlarýn temelini oluþturur.
Görmezden gelemezsin – “Buna hakkýn ve
yetkin yok” (krþ. Targum Onkelos). Mitsvat Lo
Taase No. 319 (Sefer Ahinuh).
Bu sözlerin benzeri p. 1’de söylenmiþti. Ama Tora
bu tekrarla, kayýp malý sahibine ulaþtýrma
mitsvasýna “yapma” þeklindeki bir emir katmaktadýr (Sifre). Böylece kayýp malý sahibine geri
vermeyen kiþi, biri “yap” biri de “yapma” þeklinde
olmak üzere iki emri birden ihlal etmiþ olur.
[Önce de belirtildiði gibi bu yasak mutlak
deðildir ve bulan kiþinin konumu gibi bazý ayrýntýlara baðlýdýr (p. 1 açk.). Tora bu nedenle kesin
bir dille “görmezden gelme!” demek yerine, “yetkin
yok” anlamýndaki daha hafif bir dil kullanmýþtýr.
Yani konu yetkiye baðlýdýr ve Tora bazý
durumlarda bazý kiþilere kayýp malý görmezden
gelme yetkisi vermiþtir (Daat Mikra)].
Basit anlamda bu özellikle “kayýp bir mal bulursan onu görmemiþ gibi davranýp sahibine vermekten kaçýnamazsýn” demektedir. Ancak
bunun tüm türevleri de kanunun kapsamýndadýr.
Böylece, birini maddi zarardan korumak, sadece
tavsiye edilen bir þey deðildir. Bir kiþi, fiziksel ya
da sözel müdahalesiyle, baþkasýna yarar saðlayabilecek ya da onu herhangi bir kayýp ya da zarardan koruyabilecek konumdaysa, bunu yapmakla
“yükümlüdür”. Bu açýdan, buradaki emirler
“Akranýný kendin gibi sev” (Vayikra 19:18) ile
yakýndan baðlantýlýdýr (Rabenu Behaye).
Emrin kapsamý sadece kayýp fiziksel mallarla da
sýnýrlý deðildir. Bir Yahudi, diðer bir Yahudi’nin
manevi mirasýndan yoksun bir þekilde yaþadýðýný,
Yahudilik’i bilmediðini görüyorsa, bunu görmezden gelemez. Kardeþine Yahudi mirasýnýn zenginliðini tanýtmak, ona bu “kaybýný geri vermekle”
yükümlüdür (Meam Loez).
4. Düþen hayvan. Tora daha önce þöyle bir emir
vermiþti: “Nefret ettiðin birinin eþeðini, yükü altýnda
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özgüdür (Targum Yonatan; krþ. Talmud – Eruvin
96a; Þulhan Aruh – Orah Hayim 38:3, Rama
o.a.).

kapalý olmasýna ve dolayýsýyla bu hareket baþlý
baþýna insaný ahlaksýzca hareket etmeye sevk
etmemesine raðmen yasaktýr (Divre David).

Kadýnlarýn erkek giysi ve aksesuarlarýný giyinip
takýnmalarý yasaðý, Tora’nýn 613 emrine dâhildir.
Mitsvat Lo Taase No. 321 (Sefer Ahinuh).

œ Sonuç. Önceki pasuklar (p. 1-5) Ülke’de
kurulacak ve geliþecek olan sosyal yaþama yönelik kurallarý içerir ve burada, baþkalarýnýn mallarýnýn korunmasý ve uðraþlarýnýn ilerletilmesi
konusundaki karþýlýklý kefalet prensibi vurgulanmýþtýr. Benzer þekilde, erkek ile kadýnýn yaþam
tarzlarý ile meþgaleleri arasýndaki farklýlýklarý
koruma prensibine yer verilmiþtir. Ýlk prensip
sosyal yaþamdaki etkileþimin temelini oluþtururken, ikinci prensip Yahudi Evi’nin temelini
saðlam kýlar – ki ev ve aile her türlü ulusal
baþarýnýn temel taþlarýdýr. Son pasuk, bu amaçla,
kadýnýn özel konumunu ön plana çýkarmýþ ve
evin temeli olarak kadýný baþ köþeye yerleþtirmiþtir. Tora’nýn, “kadýnýn üzerinde erkek eþyasý
olmamasý” þeklindeki isteði, kadýnýn “evin
annesi” olma þeklindeki yüksek konumuna ve
þerefine verdiði önemi vurgular. Kadýn da bu
konumunu takdir ettiði sürece halk içinde onuru
el üstünde tutulacak ve kimse ona zarar vermeye
cüret etmeyecektir. Halkýn yaþamýnýn ebedi ilerleyiþi ve baþarýsý, her þeyin üstünde buna baðlýdýr.
Kadýnýn toplumun temel taþý olan ailenin
“annesi” olma þeklindeki görevine herkesçe gösterilen saygý, halkýn ahlaki derecesinin ciddi bir
ölçütüdür (Hirsch).

Kadýn giysisi – Bu yasak, kadýn takýlarý takmayý
ve kadýnlarýn bedenlerinde yaptýklarý kozmetik
düzenlemeleri de kapsar (Talmud – Nazir 59a).
Dolayýsýyla bir erkeðin, cinsel bölgesindeki ve
koltuk altýndaki kýllarýný týraþ etmesi yasaktýr
(a.k. 58b-59a; Raþi). Benzer þekilde saçlarýndaki
beyaz telleri ayýklamasý (Talmud – Þabat 94b) ya
da saçlarýný boyamasý da bu yasaðýn kapsamýndadýr. Bir erkek, aynanýn karþýsýnda da fazla
zaman geçirmemelidir.
Erkeklerin kadýn giysisi giymeleri konusundaki
yasak Tora’nýn 613 mitsvasýndan biridir. Mitsvat
Lo Taase No. 322 (Sefer Ahinuh).
Tanrýn Aþem için iðrençtir – Bu ifade, Tora’nýn
bu pasuktaki yasaklarýnýn sebebini açýklamaktadýr. Tora, karþý cinse özgü giysileri giymeyi
Tanrý’nýn Gözü’nde iðrenç olan davranýþlara yol
açmasýný engellemek için yasaklamýþtýr. Bu
doðrultuda bir kadýnýn erkekler arasýnda dolaþma
amacýyla erkek giysi ve takýlarý giymesi, ayný þekilde bir erkeðin, gidip kadýnlarýn arasýnda oturma amacýyla kadýn giysileri giymesi yasaktýr. Zira
her iki davranýþ da ahlaksýz hareketlere yol açabilir (Sifre 226; Talmud – Nazir 59a; Raþi).
Böylelikle Tora’nýn yasaðý bu uygulamalarý özellikle ahlaksýz davranýþ amacýyla yapmayý yasaklamaktadýr (Raþi; Raþbam; Ýmre Þefer). Karþý cinse
özgü þeyleri bu amaç olmadan giymenin de yasak
olup olmadýðý ise bir görüþ ayrýlýðýnýn konusudur.
Raþi’ye göre bu yasak deðildir (Binat Adam, Þaar
Ýsur Veeter 74).
Baþkalarýna göre ise bu mitsvanýn temel amacý,
erkeklerin kadýn gibi, kadýnlarýn da erkek gibi
davranmasýnýn önüne geçmektir. Ýnsan Tanrý’nýn
eseridir ve karþý cinse benzemeye çalýþmak buna
karþý gelmek anlamýna gelir – ki bu, “Tanrýn Aþem
için iðrençtir” (Ýbn Ezra). Böylece bir erkeðin
bedeninde kadýnlara özgü kozmetik düzeltmeler
yapmasý konusu, vücudun bahsedilen bölgeleri

6-7. Þiluah Aken – “[Anne Kuþu] Yuvadan
Göndermek”. Tora bu noktadan itibaren, ezici
çoðunluðu aile yaþamýný düzene sokan türdeki
kanunlara yoðunlaþacaktýr ve bunlarýn en baþýnda, kadýnýn yüksek konumunu Yisrael’deki her
bireyin bilincinin bir parçasý haline getirecek bir
kanuna yer vermektedir. Bu kanun, Tora’nýn,
kadýnýn evinde olup bitenler üzerindeki iþlevine
verdiði büyük önemi dile getirir ve bu iþlevin,
hayvanlar âleminde bile mevcut olduðuna
dikkati çeker. Bu nedenle Tora, sýradaki mitsvayla, diþi kuþun bir anne olarak görevini yaptýðý
andaki dokunulmazlýðýný öngörerek, buna fýrsat
bulan herkesin, anne kuþun bir “anne” olarak
görevini yerine getirmesine yönelik takdirini,
davranýþlarýyla göstermesini talep etmektedir (a.k.).
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22:5

[81. Karþý Cinse Özgü Giyim]
5

Kadýnýn üzerinde erkek eþyasý olmamalý, erkek de kadýn giysisi giymemelidir;
zira bunlarý yapan herhangi biri, Tanrýn Aþem için iðrençtir.
yaramaz. Yahudilik’in her bireyi baðlayan sosyal
prensibi, insanýn mevcudiyeti ve özgürlüðü
hakkýnda duyduðu endiþelerine ahlaki bir temel
saðlar; ancak bu temeli saðlarken, ayný zamanda
bireyden, kendisini düþündüðü gibi baþkalarýný da
düþünmesini talep eder. Kiþi, kendi ihtiyaçlarýyla
ilgilenirken, ayný zamanda – ve ayný ciddiyet
düzeyiyle – akranýnýn mallarýný korumasýnda ve
uðraþlarýný ilerletmesinde ona ortak olmakla
yükümlüdür.
Sonuç olarak, bireyin baþkasýna yardým uðruna
kendisinden fedakârlýkta bulunmak zorunda
olmamasý prensibi, Tora’nýn, normal insan eðilimlerini deðerlendirerek ortalama insanlara göre
verdiði bir temel noktasýdýr. Buna karþýlýk, her ne
kadar Tora bunu talep ediyor olmasa da, insan
kanunun ona verdiði serbestinin ötesine geçmeli,
hep kendisini ön plana koymaktan kaçýnmalýdýr.
Baþkalarý için bazý fedakârlýklarda bulunmak, iyilikseverlik ve tsedaka mitsvalarýnýn bir gereðidir
ve bunu yapmaktan kaçýnmak, söz konusu
mitsvalarýn tamamen silinmesine yol açacaktýr.
Talmud, bu mitsvalar konusunda gayretli
olmayan kiþilerin, kendi refahlarýný da tehlikeye
sokmuþ olacaklarýný kaydeder. Ýnsan kayba uðrama endiþesiyle baþkalarýna yardýmdan hep
kaçýnýrsa, onun bu þekilde davranmasýna yol
açan endiþe gerçeðe dönüþebilecektir (Talmud –
Baba Metsia 33a; Raþi o.a.) (Hirsch).
Görüp de – Tam çeviriyle “görme”. Yani “hayvaný
bu halde býrakma”. Bu, Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Lo Taase No. 320 (Sefer Ahinuh).
Görmezden gelme – Bu pasuðun ilk açýklamasýnda alýntýlanan Þemot 23:5’te sadece “yap”
þeklinde bir emir vardýr. Burada ise “yapma” þeklinde bir emir de verilmektedir. Ýki mitsva birbirini tamamladýðý için, buradaki emri ya da oradakini ihmal eden bir kiþi, hem “yap” hem de
“yapma” þeklindeki mitsvalarý ihlal etmiþ olur.
[Sahibiyle] Birlikte – “Bunu yalnýz yapmak
zorunda deðilsin” (krþ. Ýbn Ezra). Tora [tam
çeviriyle] “onunla birlikte” sözlerini önemle vurgulamaktadýr. Baþka bir deyiþle hayvanýn yükünü
tekrar yükleme emri, sadece hayvanýn sahibi de
buna gayret ediyorsa baðlayýcýdýr. Öte yandan
hayvanýn sahibi eðer kenarda oturup “Tora sana
böyle bir durumda yükümü hayvanýma yüklemeni emretti; istersen buyur yükle” tavrýndaysa,

bu yükümlülük geçerli deðildir (Talmud – Baba
Metsia 32a; Raþi). Ayný kanun hayvanýn yükünü
indirme konusunda da geçerlidir (krþ. Þemot
23:5 açk.); fakat orada hayvanýn çektiði acý da
göz önünde tutulmalýdýr. Bu nedenle onun
yükünü hafifletmek üzere yükü indirmek gerekir;
ama bu durumda yükü tek baþýna indirme
karþýlýðýnda ücret talep etme hakký vardýr.
Hayvanýn sahibi iþe el atmaya yanaþmýyorsa
mitsvanýn da baðlayýcý olmadýðý kuralý, sadece
sahibi de hayvanla birlikteyse doðrudur. Ama
eðer sahibi orada deðilse, hayvan tek baþýna da
olsa kaldýrýlmalýdýr. Zira pasuk “mutlaka ayaða
kaldýrmalýsýn” demektedir (Sifre). Benzer þekilde,
eðer sahibi oradaysa, ama yaþlý ya da güçten
düþmüþ biriyse, bu emir, ayný ifade nedeniyle
geçerliliðini sürdürür (a.k.).
[Hayvaný] Mutlaka [ayaða] kaldýrmalýsýn –
Þemot 23:5’teki “[eþeðin] yükünü mutlaka
indirmelisin” ifadesi “yardým etmelisin” þeklinde de
anlaþýlabilir (bkz. o.a.). Buna göre hem oradaki,
eþeðin yükünü hafifletme, hem de, buradaki hayvanýn yükünü geri yükleme emirlerinde, hayvanýn sahibine yardým edilmelidir. Ancak bundan, söz konusu yardýmýn sadece yükle ilgili
olduðu, yani amacýn hayvana rahatlýk saðlamaktan çok, diðer adamýn malý olan yükün selameti
olduðu gibi bir sonuç çýkabilirdi. Tora bu nedenle burada, doðrudan hayvanla ilgili olarak “[hayvaný] mutlaka [ayaða] kaldýrmalýsýn” diyerek,
konunun sadece yük olmadýðýný, hayvaný rahatlatmanýn da emrin ayrýlmaz bir parçasý olduðunu
vurgulamaktadýr (Mehilta, Miþpatim).
Alternatif olarak “[Düþen yükü] ... mutlaka kaldýrmalýsýn” (The Living Torah). Alaha da bu yöndedir.
Baþkasýna ait düþmüþ bir yükü tekrar yüklemeye
yardým etmek Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 221 (Sefer Ahinuh).
5. Erkek eþyasý – Yani “erkek giysileri”
(Septuaginta). Ama bu kanuna, erkeklere özgü bir
eþya olan silah da dâhil olduðu için Tora “eþya”
sözcüðünü tercih etmiþtir. Bu emir doðrultusunda
kadýnlarýn silah kuþanýp savaþa gitmesi yasaktýr
(Talmud – Nazir 59a). Zira bu da askerlik
ortamýnda ahlaksýzlýklara yol açabilir (Rabenu
Behaye).
Bazý otoritelere göre bir kadýnýn tefilin ve tsitsit
takmasý da bu yasaða dâhildir; zira bunlar erkeklere
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Yine de ifade anneyi yavrularla birlikte almayý da
dolaylý olarak yasaklamaktadýr. Bu þüphesiz bir
acýmasýzlýk ve duygusuzluk ifadesidir (Ýbn Ezra;
bkz. Vayikra 22:28 açk.). Dolayýsýyla Tora’nýn bu
emri, ayný zamanda insanýn acýmasýz bir kalbe
sahip olmamasý gerektiðini de öðretir. Böyle bir
durumda anneyi almak Tora’nýn 613 emri
dâhilinde bir yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 323
(Sefer Ahinuh).
Bir kiþi buradaki yasaða uymayýp anneyi alýp bu
yasaðý ihlal ederse, ama sonra anneyi býrakýp gönderirse cezaya layýk olmaz; zira genel bir kurala
göre Tora’nýn, ihlali durumunda “yap” þeklinde
bir emir ile telafi ettiði “yapma” þeklindeki emirlerin ihlali, [bu “yap” þeklindeki emir yerine getirildiði takdirde] cezayý gerektirmez (Talmud –
Hulin 141a). Buna karþýlýk eðer adam anneyi
almýþsa ama onu göndermeden önce baþka bir
kiþi anneyi onun elinden kapýp gönderirse ilki
cezayý hak eder; zira göndermeyi o yapmamýþtýr
ve anneyi alma yasaðýný çiðnemekten sorumludur
(Yad – Þehita 13:3).
7. Mutlaka göndermelisin – Mitsvat Ase No.
222 (Sefer Ahinuh). Anne kuþ kanatlarýndan
tutulup havaya atýlarak uçurulur (Yad – Þehita
13:5). Tora’nýn yasaðý özellikle, yavrularý için
olan endiþesi nedeniyle yuvasýndan uzaklaþmak
istemeyen annenin bu zaafýndan yararlanarak
anneyi de avlamaktýr (a.k. 13:6).
Ýbranice Þaleah Teþalah. Tam çeviriyle “gönderiþ
gönder”. Bu ikileme, annenin, yavrularý ya da
yumurtalarý almaya vakit kalmadan önce dönmesi durumunda onu tekrar tekrar göndermek
gerektiðini öðretir – gerekirse yüz kez (Talmud –
Hulin 141a). Ýkileme ayný zamanda annenin her
durumda gönderilmesi gerektiðini belirtir. Sadece
yavrularýn insanýn kendi isteði doðrultusunda
alýnmasý durumunda deðil, bu yavrularý [örneðin
bir metsoranýn arýnma sürecinde kullanmak gibi
(bkz. Vayikra 14:4),] bir mitsvayý yerine getirme
amacýyla alýyorsa bile (a.y.).
Böylece mitsva belirli bir senaryoyu öngörmektedir. Bir kiþi yolda giderken, kimseye ait olmayan

Kaþer bir diþi kuþa, annelik görevini yaparken
rastlar. O sýrada hem anneyi hem de yavrularý ya
da yumurtalarý birlikte alma kuvvetine sahiptir.
Ama Tora böyle bir anda, anneyi yuvadan ellerine almasýný – ve bu þekilde, istese onu da
almasýnýn mümkün olduðunu vurgulamasýný –
ama havaya atarak serbest býrakmasýný emretmektedir. Bu þekilde anne kuþun, bir “anne
olarak görev yaptýðý sýradaki” konumu, onun
baðýmsýzlýk ve özgürlüðünün Tora’nýn emirlerince
koruma altýnda olduðu bir konumdur (Hirsch).
Doðalarý gereði kuþlar insanlardan korkarlar.
Burada annenin, insanlarýn varlýðýna raðmen
yuvadan ayrýlmak istememesinin tek sebebi,
yavrularýna yönelik þefkatidir. Yavrularý söz
konusu olduðunda, normalde korktuðu insanlarýn karþýsýnda bile direnç gösterir. Dolayýsýyla
bu mitsva, çocuklarýmýza yönelik tavrýmýz
hakkýnda da temel bir ders içerir. Bizler de çocuklarýmýzýn geleceði için benzer bir adanmýþlýk
göstermekle, onlarýn geleceðini tehlikeye atacak
her türlü dýþ etkiye karþý tüm kuvvetimizle direnç
göstermekle yükümlüyüz (Meam Loez).
Kendine ... alabilirsin – “Eðer yavrularý ya da
yumurtalarý istiyorsan, ancak bu þekilde alabilirsin” (Rabenu Behaye). Hahamlarýmýz arasýnda mitsvanýn hangi durum için geçerli olduðu
konusunda görüþ ayrýlýðý vardýr. Bir ekole göre,
yavrular ya da yumurtalar istenmiyorsa bu mitsva
yürürlükte deðildir ve böyle bir durumda istememesine raðmen anneyi uzaklaþtýrýp yavru ya da
yumurtalarý alan biri mitsva yapmýþ olmaz. Baþka
otoritelere göre ise böyle bir yuvaya rastlandýðý
takdirde yavrular ya da yumurtalar istenmiyorsa
bile anneyi uzaklaþtýrmak ve yavru ya da yumurtalarý almak mitsvadýr [kiþi isterse onlarý sonra
geriye koyabilir] (Teþuvot Havot Yair 67; krþ.
Aktav Veakabala). Kabala ustalarý ikinci görüþü
taþýrlar ve bu þekilde davranmanýn Tanrý katýnda
Bene-Yisrael’e yönelik merhamet uyandýrma
gücüne sahip olduðunu belirtirler, zira BeneYisrael sürgünde olduklarý sürece, yuvalarýndan
alýnmýþ yavrular gibidirler (bkz. Sonuç k.b.).

KiTetse_vayikra.qxd 18.06.2012 15:00 Page 33

Ki Tetse 479

22:6-7

[82. Kuþ Yuvalarý]
6

Yolda, herhangi bir aðaçta veya yerde önüne bir kuþ yuvasý rast gelirse [ve bu
yuvada] yavru kuþlar veya yumurtalar [var], anne de bu yavru kuþlarýn veya
yumurtalarýn üzerinde çökmüþ halde ise, yavrularýn üstündeki anneyi alma.
7
Anneyi mutlaka göndermelisin ve yavrularý kendine [ancak bundan sonra]
alabilirsin. Bu senin iyiliðine olacaktýr ve [bu sayede] ömrünü uzun kýlacaksýn.
6. Yolda... önüne – “Yolda” – kamusal alanda;
“önüne” – kiþiye özel bölgede. Her iki durumda da
bu mitvsa geçerli olabilir (Talmud – Hulin 139b).

pasuk “kuþ yuvasý rast gelirse” demiþtir, yani içindekilerin miktarý önemli deðildir (a.k. 140b;
Rabenu Behaye).

Buradaki “yolda” sözcüðü, “kiþiye özel bölge”yi
sýnýrlamaktadýr. Yol, yani kamusal alan kimseye
ait deðildir. Dolayýsýyla rastlanan kuþ yuvasýnýn
da kimseye ait olmamasý gerekir. Böylece “kiþiye
özel bölge” ile kastedilen, tarla, bað, bahçe gibi
yerlerdir ve burada bir kuþ kendiliðinden yuva
yapmýþsa, o yuvaya rastlandýðýnda mitsva
geçerlilik kazanýr. Öte yandan eðer o kuþlarý
oraya bu bölgenin sahibi olan kiþi yetiþtirmek için
ya da baþka bir amaçla özellikle koymuþsa, mitsva geçerli deðildir (bkz. s.a.). Benzer þekilde eðer
kuþlar bir evde yuva yaparsa mitsva geçerli
deðildir (Talmud – Hulin 139b).

Anne – Ama yavrularýn üstündeki kuþ erkekse
bu mitsvanýn kapsamýna girmez (Sifre).

Kuþ – Ýbranice Tsipor. Kuþlar için kullanýlan bir
baþka sözcük de “Of – Uçucu”dur. Ancak bu
daha geniþ bir sýnýftýr ve Talmud, Tsipor’un özellikle Kaþer kuþlarý tanýmladýðýný belirtir (Talmud –
Hulin 139b; bkz. Vayikra 14:4 açk.). Dolayýsýyla
Þiluah Aken mitsvasý sadece Kaþer bir kuþ cinsinin
yuvasýna rastlandýðý zaman geçerlidir [zira bir
Yahudi’nin, sadece böyle kuþlarýn yavrularýný ya
da yumurtalarýný almak için geçerli bir sebebi
vardýr (Hirsch)].
Rast gelirse – Mitsva, kuþ yuvasý sadece “rast
gelirse” geçerlidir (Raþbam); dolayýsýyla eðer bu,
insanýn kendi kullanýmý için hazýrda tuttuðu bir
kuþ yuvasýysa, örneðin bir kümes gibi, bu
mitsvanýn kapsamýnda deðildir (Sifre 227; Talmud
– Hulin 139a; Raþi; Beer Mayim Hayim). Ayrýca
bu ifade, sýradaki pasuktaki “anneyi mutlaka göndermelisin” emrinin, sýrf bu mitsva için dað taþ
dolaþýp kuþ yuvasý aramayý gerektirmediðini,
sadece “rast gelindiði” takdirde baðlayýcý
olduðunu belirtir (Talmud – Hulin 139b).
Hahamlarýmýz mitsvalarýn neredeyse tümü için
ona uygun bir beraha söylenmesini öngörmüþlerdir. Bu mitsva istisnadýr, zira yuvanýn rast
gelmesine baðlýdýr (Rabenu Behaye).
Yavru kuþlar veya yumurtalar – Çoðul kullanýma raðmen bir yuvada tek bir yavru ya da tek bir
yumurta varsa bile bu mitsva geçerlidir; zira

Yavru kuþlarýn veya yumurtalarýn – Pasuk daha
önce yavrular ve yumurtalardan bahsettiðine
göre burada basitçe “onlarýn” demekle
yetinebilirdi. Öyle yapmayýp, bu sözcükleri
tekrarlamasý, yumurtalarla yavrularý birbiriyle
baðdaþtýrmayý amaçlar. Bunlardan her biri, diðeri
hakkýnda belirli bir kuralý öðretir. Yavrular yaþamaktadýr ve normal þartlarda yaþamaya devam
edecektir. Ayný þekilde bu mitsvanýn kapsamýna
giren yumurtalar da canlý yavrular doðuracak
türde olanlardýr. Dolayýsýyla yavru üretemeyecek
yumurtalar [örneðin kýrýk olanlar (Rabenu
Behaye)] emrin kapsamý dýþýndadýr. Aksi yönde,
yumurtalar, annenin varlýðýna muhtaçtýr. Ayný
þekilde bu mitsvanýn kapsamýna giren yavrular da
annenin varlýðýna muhtaç olanlardýr. Ama kendilerinden uçup gidebiliyorlarsa emrin kapsamý
dýþýndadýrlar (Talmud – Hulin 140b).
Çökmüþ haldeyse – “Yavrularý soðuk gibi dýþ
etkenlerden koruma, yumurtalarýn üzerinde
kuluçkaya yatma amacýyla çökmüþse” (Hirsch).
Yavrularýn üstündeki anneyi alma – Raþi. Ýfade
“anneyi yavrularla birlikte alma” þeklinde de
anlaþýlabilir [Nitekim bazý otoritelere göre anlam
böyledir (Sefer Amitsvot, Lo Taase 306; Sefer
Ahinuh 544; Haham Tsvi 83; Septuaginta; Rabenu
Behaye; Hizkuni; The Living Torah; krþ. Talmud –
Hulin 141a)]. Ancak Raþi’ye göre bu doðru bir
anlayýþ þekli deðildir, zira sýradaki pasuk anneyi
uzaklaþtýrmayý emretmektedir; dolayýsýyla anneyi
yavrularla birlikte almak zaten söz konusu
deðildir. Tora, bir kuþ yuvasýna anne kuþ yavrularýnýn üstündeyken rastlandýðý takdirde, anne
kuþun “hiçbir þekilde” alýnamayacaðýný vurgulamaktadýr – yavrularla birlikte olsun ya da olmasýn
(Minhat Hinuh 545). Bu nedenle bu görüþ doðrultusunda anlam “anneyi yavrularýn üstünden alma”
þeklindedir (Targum Yonatan; Sifre; Tur – Yore Dea
292; krþ. Aktav Veakabala).
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mitsvalarý belli sebeplerle [ve bu mitsvayý da merhametini göstermek amacýyla] vermediðini söylemekle çeliþki içinde deðildir. Nitekim burada da
amaç, kuþa merhamet etmek deðildir. Öyle olsaydý Tanrý, kuþlarýn hiç kesilmemesini emrederdi.
Ama amaç, her zaman olduðu gibi insaný eðitmek, onun içinden acýmasýzlýk ve gaddarlýðý atýp
merhamet duygularýný geliþtirmektir (Ramban).
Elbette bu açýklamalar basit düzeydedir. Öte yandan Ramban, Midraþ’ta bu mitsva ile ilgili söylenenler doðrultusunda bu mitsvanýn son derece
derin noktalara iþaret ettiðini, uygulamasý çok
kolay olmasýna raðmen çok büyük ödülü hak
etmesinin de bunun bir sonucu olduðunu ekler.
Her þeyden önce, yukarýda yazýlanlara raðmen,
þüpheci herhangi biri mutlaka bir soru soracaktýr:
Anne kuþu göndermek bir merhamet belirtisi ise,
yavrularý almak tümüyle yasaklanmalý deðil
midir? Anne kuþ geri geldiðinde yuvasýnda yavrularýný görmeyince keder hissetmeyecek midir?!
Ýþte Kabala’nýn temel kitabý Zoar tam olarak bu
soruyu sorar ve cevabý þöyle verir: “Mitsvanýn
temelinde de tam olarak bu acý duygularý vardýr.
Tanrý anne kuþun yavrularý için aðýt yaktýðýný
duyduðu zaman, Merhamet Niteliði ön plana
çýkar ve bu merhamet, tüm dünyaya yansýyan iyiliklerle ifade bulur.
Elbette Zoar’ýn kullandýðý her ifade, aslýnda çok
daha derin konular için birer sembol
niteliðindedir. Ancak bu yüzeysel bakýþ bile, bu
mitsvanýn özel konumuna iþaret etmektedir.
Bunun yanýnda Hahamlarýmýz, bu mitsvanýn
Maþiah Dönemi’ni yaklaþtýrma etkisine sahip
olduðunu da öðretirler: “Siz anne kuþu gönderin;
ben de size [Maþiah’ýn geliþini müjdeleyecek
olan] Peygamber Eliyau’yu göndereceðim”
(Midraþ – Devarim Raba 6:7; Meam Loez; bkz.
Malahi 3:23). Hemen ve günümüzde olsun; Amen.
œ Mitsvalarýn Sýralamasý. Bundan sonraki
mitsva demeti, sýrasýyla, bir ev inþa edildiðinde
çatýsýnýn kenarýna korkuluklar yapýlmasýný
emretmekte, karýþýk tarýmý, birbiriyle uyumsuz
hayvanlarý birlikte çalýþtýrmayý ve giyside yün ile
keten karýþýmýný yasaklamakta, ardýndan da dört
köþeli giysilere tsitsit baðlanmasýný öngörmektedir. Hahamlarýmýz bu diziyi “Mitsva Goreret
Mitsva – Bir Mitsva, Baþka Mitsvayý Çeker”
(Miþna – Pirke Avot 4:2) prensibiyle açýklarlar.
Þiluah Aken mitsvasýný yerine getiren kiþi uzun

ömre hak kazanýr, ev inþa etmeye nail olur ve bu
þekilde çatýya korkuluk çekme mitsvasýný yerine
getirir. Sonrasýnda bað sahibi olur ve karýþýk tarým
yasaðýný uygulama fýrsatý elde eder. Boða ve eþek
gibi hayvanlara sahip olur. Tarýmýný yaparken
ikisini birlikte çalýþma yasaðýný ihlal etmeyince,
güzel giysiler sahibi olur. Tsitsit mitsvasý da bu
dizinin doruk noktasýdýr. Hahamlarýmýz’ýn belirttikleri üzere tsitsit mitsvasý çok büyük liyakati
beraberinde getirir (Talmud – Þabat 32b; Midraþ –
Tanhuma 1; Raþi; Daat Zekenim).
8. Yeni bir ev inþa ettiðinde – Tora peraþaya
savaþ konusuyla girmiþtir. Þimdi Ülke’nin
fethedilmesinin ardýndan burada ev inþa
edildiðinde neye dikkat edilmesi gerektiðini
belirtmektedir (Ýbn Ezra).
Pasuk “Evinde tehlikeli bir duruma yer vermemelisin” demektedir. Bunun sadece yeni inþa
edilmiþ bir eve mahsus olmadýðý açýktýr.
Dolayýsýyla ayný þekilde her ne kadar burada “yeni
bir ev inþa ettiðinde” deniyorsa da dama korkuluk
yapma yükümlülüðü, satýn, hediye ya da miras
alýnmýþ herhangi bir ev için de geçerlidir (Sifre).
Dahasý, bu sadece kiþinin þahsen yaþadýðý evle
sýnýrlý deðildir; barýnak amaçlý kullanýlabilecek
her türlü binada ayný yükümlülük geçerlidir.
Buna ahýrlar, depolar vs. de dâhildir (a.k.). Pasuk
“yeni” dediði için, bir kiþi eve sahip olduðu [yani
bina onun için “yeni” sýnýfýnda olduðu] andan
itibaren öncelikle bu önlemi almakla yükümlüdür (a.k.). Bu kural kiralanmýþ bir bina için bile
doðrudur (Yad – Sehirut 6:3). Ancak bazýlarýna
göre bu durumda bu, Tora kaynaklý deðil
Hahamlar’ca öngörülmüþ bir kuraldýr (Yad – Rotseah
11:1, Agaot Maymoniyot o.a.; Tsafenat Paaneah).
Damýna korkuluk yapmalý – Yani “damýnýn
çevresini, düþmeyi engelleyecek bir çitle
çevirmelisin”. Korkuluðun yüksekliði en az 10
tefah [80-100 cm.] olmalýdýr (Talmud – Baba
Batra 61a; Yad – Rotseah 11:1,3). Ayrýca korkuluk, bir insanýn aðýrlýðýný çekecek kadar dayanýklý olmalýdýr (a.y.; Meam Loez).
Dama korkuluk yapmak, Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 223. Bu emir, kiþinin
iyeliði altýnda bulunup tehlike arz eden her türlü
duvar ya da çitin tamirini de kapsar. Korkuluk bir
örnektir ve tehlikenin önüne geçmek için diðer
her türlü önlem de bu mitsvanýn kapsamýndadýr
(Sefer Ahinuh).
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Yeni bir ev inþa ettiðinde damýna korkuluk yapmalý, [böylece] evinde tehlikeli bir duruma yer vermemelisin, zira bir kiþi oradan düþebilir.
Ýyiliðine olacaktýr – “Sen anneye merhamet
ettiðin için Tanrý da sana merhamet edip sana iyiliklerde bulunacaktýr” (Ýbn Ezra; Piruþ Al Ýbn Ezra).
Ömrünü uzun kýlacaksýn – Tam çeviriyle “günler uzatacaksýn”. Gerçek “uzun ömür” Gelecek
Dünya’dýr (bkz. 5:16 açk.).
“Kuþ ailesinin temeli anne kuþtur. Çocuklarý alýrsan anne kuþ yeni yavrular dünyaya getirebilecektir. Böylece bu aileden ihtiyacýn için yavrularý
alýrken ailenin geleceðini tamamen yok
etmemenin karþýlýðýnda Tanrý da senin ömrünü
uzun kýlacaktýr” (krþ. Ýbn Ezra). Bu açýdan, her
ne kadar Tora Kaþer kuþlarý yiyecek amacýyla [ve
Þehita yöntemi kullanarak] kesmeye izin vermiþse
de, hem bir kuþu hem de yavrularýný birlikte
almak, o cinsin kökünü kurutmayý temsil eden
bir davranýþ olduðundan, yasaktýr (Ramban).
Ama yavrular alýnsa bile, yeni yavrular doðurabilecek anneyi hayatta býrakmak, doðanýn
tümüne yönelik bir þefkat ifadesidir (Sforno).
Tora genelde mitsvalarýn ödüllerini açýklamaz.
Burada ise bir istisna yapmaktadýr ve önemli bir
mesaj içerir: “Eðer Tora bu kadar kolay ve hiçbir
maddi fedakârlýðý gerektirmeyen bir mitsva için
bile iyilik ve uzun ömür vaat ediyorsa, uygulanmasý daha zor olan mitsvalarýn ödülü bunun kat
kat fazlasý olacaktýr” (Sifre 228; Talmud – Hulin
142a; Raþi).
Bu mitsvanýn temelinde anneliðe yönelik takdir
temasý vardýr. Mevcut zamandaki tüm baþarý ve
gelecekteki tüm kurtuluþ bu takdire baðlýdýr.
Tora’nýn uzun ömür vaat ettiði bir diðer
mitsvanýn da ebeveyni onurlandýrma mitsvasý
olduðu bu açýdan dikkat çekicidir (Hirsch; bkz.
5:16 ve Þemot 20:12).
œ Sonuç. Anne kuþun gönderilmesini emreden
bu özel mitsva (Þiluah Aken) ile ilgili olarak
Rambam, More Anevohim adlý eserinde þöyle
yazar: “Þiluah Aken mitsvasýnýn ve [dört ayaklýlarda] anne ile yavrusunu ayný gün içinde
kesme yasaðýnýn (Vayikra 22:28) [bir] sebebi
þudur: Yavrularýn annelerinin gözleri önünde
kesilmesi durumunda, anne, týpký bir insanýn
duyacaðý gibi büyük bir keder duyar; zira bir
annenin çocuklarýna duyduðu sevgi ve acýma,
akla baðlý bir þey deðil, annelik içgüdüsünün bir
sonucudur ve bu, týpký insanlarda olduðu gibi
hayvanlarda da var olan bir þeydir... Dolayýsýyla

bu mitsvanýn amacý insaný acýmasýzlýktan uzaklaþtýrmaktýr.” Buna karþýlýk Talmud’da þöyle denmektedir: “[Tanrý’ya dua ederken, O’na]
‘Merhametin kuþ yuvasýna gelsin [=Kuþ yuvasýyla ilgili bu emirde kuþlara nasýl merhamet ettiysen bize de öyle merhamet et]’ diyen kiþi susturulur” (Talmud – Berahot 33b). Bunun sebebi
hakkýnda Talmud iki görüþ öne sürer. Birine göre
bunu söylemek, Tanrý’nýn emirlerini merhamet
amacýna sýnýrlandýrmak anlamýna gelir; oysa
Tanrý’nýn mitsvalarý sadece merhamet amaçlý
deðil; birer Kral Hükmü niteliðindedir [ve merhamet gibi mantýklý sebepler bulunamýyorsa bile
kayýtsýz þartsýz yerine getirilmelidir].
Rambam’ýn yukarýda alýntýlanan görüþü bu açýklamayla çeliþir görünmektedir. Dolayýsýyla
Rambam, [her ne kadar Tora’nýn mitsvalarýnýn
sadece mantýk çerçevesinde deðil, birer Kral
Hükmü olarak uygulanmasý gerektiði konusunda
hemfikirse de, mitsvalarýn mutlaka belli sebepleri
olduðunu belirterek, bu mitsva çerçevesinde]
Talmud’daki diðer açýklamayý benimsediðini
söyler. Bu ikinci açýklamaya göre Þiluah Aken
mitsvasýnýn sebebi þöyledir: “Çünkü Tanrý’nýn
kuþlara merhamet ettiðini söylemek, [haklarýnda
benzer bir emir vermiþ olmadýðý] diðer canlýlarla
kuþlar arasýnda ayrým yaptýðýný ima eder [ki bu,
doðru deðildir].”Ramban, Rambam’ýn “her
mitsvanýn belli sebepleri olmasý gerektiði”
konusundaki görüþünü destekler; ama bu
görüþün, Talmud’daki ilk açýklamayla çeliþiyor
olmadýðýný vurgular. Tüm mitsvalarda, Tanrý’nýn
bu mitsvalar için belirlemiþ olduðu ödüllerin
yanýnda, insanýn yararýna ve geliþimine katkýda
bulunacak noktalarýn da olduðu açýktýr.
Hahamlarýmýz’ýn “Mitsvalarýn sebepleri neden
açýklanmamýþtýr?” (Talmud – Sanedrin 21a) þeklindeki sorularý da bunu desteklemektedir:
“Açýklanmamýþtýr”; ama mitsvalarýn sebepleri
“vardýr”. Talmud’da buna benzer baþka ifadeler de
mevcuttur. Bunlardan çýkan sonuca göre,
mitsvalarýn mutlaka sebepleri vardýr; ama
insanýn sýnýrlý mantýðýnýn bunu her zaman anlamasý mümkün deðildir. Bunun yanýnda, bilinse de
bilinmese de, mitsvalarýn sebebi ve amacý, hiçbir
þekilde Tanrý’ya yönelik deðildir; insana yöneliktir. Tanrý’nýn bunlardan zerre kadar çýkarý ya da
yararý yoktur. Her þey insanýn yararýnadýr.
Bu doðrultuda, Þiluah Aken mitsvasýnýn merhamet öðesi içerdiðini söylemek, Tanrý’nýn
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tohumlarý olmadýðý zaman da yasaktýr. Bu pasuk,
buna üzüm tohumunun eklenmesi durumunda
ek bir yasaðýn çiðneneceðini söylemektedir
(Mizrahi; Sifte Hahamim). Ayrýca iki farklý tohum
cinsini birlikte ekmek sadece Erets-Yisrael’de
yasaktýr; buradaki yasak, yani diðer tohumlarla
birlikte üzüm tohumlarýný da ekme yasaðý ise,
Hahamlar’ýn öngördüðü [=DeRabanan] bir
yasak olarak Diaspora’da ve günümüzde bile
baðlayýcýdýr (Rabenu Behaye; Hirsch).
Bu yasak, karýþýk ekim yapmanýn yanýnda, karýþýk
yapýlmýþ bir ekimin ürünlerini kendi haline
büyümeye býrakmayý da içerir. Böyle ürünler baðda býrakýlmayýp, kökünden sökülmelidir (Talmud
Yeruþalmi – Kilayim 8:4). [Ama üzüm dýþýnda
sadece iki farklý cins birlikte ekilse, Vayikra
19:19’daki yasak çiðnenmiþ olmasýna raðmen
yetiþen ürünün yenmesi yasak deðildir ve
sökülmesi de gerekmez.]
Vayikra 19:19’da verilen hayvanlar ve aðaçlarla
ilgili melezleme yasaðý, Tanrý’nýn farklý türler
arasýndaki ayrýmýn kesin olmasý yönündeki
emrinin ihlalini engelleme amaçlýdýr [Tanrý her
þeyi “kendi türüne göre” yaratmýþtýr (Bereþit 1:11
ve 1:24)]. Tohumlardaki karýþým yasaðý ise özellikle, teslimiyet tavrý içinde, farklý türler
kanununda belirginlik kazanan doða kanunlarýný
sabitlemiþ olan Tanrý’yý hatýrýmýzda tutmamýzý
amaçlar. Nitekim Alaha, sadece türler arasýnda
gözle görülebilir bir ayrýmý þart koþmuþtur ve iki
farklý türü yan yana ekmek, bu türlerde belirgin
bir deðiþime yol açmayacaktýr. Bu nedenle tohum
karýþýmý yasaðý dâhilinde, iki türün birbirinin
ihtiyaç duyduðu kaynaklarý engellemeyeceði bir
mesafe ya da farklý türlerin ilk bakýþta ayýrt
edilebileceði bir dýþ ayrým yeterlidir (Hirsch).

olgunlaþmýþ ürün haline geldikten sonra mý?
Tohum yasaksa, olgunlaþan ürünün yasak
olduðunu söylemeye gerek yoktur. Yok, ürün
olgunlaþtýktan sonra yasaksa, o zaman tohumdan
bahsetmek gereksizdir. Talmud bunun üzerinde
durur ve açýklar: Bazý durumlarda ürünün sadece
belirli bir noktadan sonra büyüyen kýsmý yasak
olur, bazý durumlarda ise henüz tohum [ya da
dikilen fidan] halindeyken yasaktýr. Eðer henüz
ekim aþamasýnda yasak bir hareket yapýlmýþsa,
örneðin üzüm ve diðer tohum topraða birlikte
konmuþsa, kök salmaya baþladýðý anda yasak olur.
Ama eðer en baþta yasak olmayan bir ekim
yapýlmýþ, bir süre sonra onunla ayný yere farklý bir
cins ekilmiþ ve böylece yasak ihlal edilmiþse, bu
noktadan itibaren büyüyen kýsýmlar [eðer yasak
olmayan eski kýsmýn 200’de birinden fazlaysa]
yasaktýr (Talmud – Hulin 116a; Hirsch). Böylece
yasak bazý durumlarda ekilen tohumu bazen de
belirli bir olgunluktan sonraki kýsmý baðlar.
Baðýn meyvesi – Aktav Veakabala; The Living
Torah. Tam çeviriyle “baðýn ürünü”.

Tohumdan olgunlaþan ürün – Targum Onkelos;
Raþi; Daat Mikra. Ýbranice A-Melea A-Zera. Tam
çeviriyle “dolu, tohum”. Bkz. Þemot 22:28 açk.
“Dolu” ile kastedilen, ürünün olgunlaþmýþ dolgun
halidir. Böylece yapýlan karýþýk ekimin iki sonucu
– tahýl [“tohumdan olgunlaþan ürün”] ve üzüm
[“baðýn meyvesi”] – yasak hale gelir (bkz. s.a.).

Yasak hale gelmesin – Ýbranice Pen Tikdaþ.
Kullanýlan fiil “Kadoþ – Kutsal” ile baðlantýlýdýr.
Aslýnda bu kök (Kof-Dalet-Þin) temel olarak
“ayrý”, “farklý”, “ulaþýlmaz” gibi anlamlara gelir.
Bu, “kutsal” sözcüðünde olduðu þekilde olumlu
bir ayrýlýk ve ulaþýlmazlýk olabileceði gibi, olumsuz bir ayrýlýk anlamýný da taþýyabilir (Raþi; ör.
bkz. 23:18; Yeþayau 65:5). Burada da olumsuz bir
anlam içermektedir. Onkelos’un çevirisi “gayrisaf
olmasýn” þeklindedir. Melez ekilen bu tohumlardan olgunlaþacak olan ürün ve üzümlerden herhangi bir þekilde yarar saðlamak yasaktýr.
Alternatif olarak anlam “týpký kutsiyete adanmýþ
bir mal [=Ekdeþ] gibi yararlanýlmasý yasak hale
gelmesin” þeklinde de olabilir (Ramban;
Raþbam). Bahsedilen karýþýk ekimde çýkan tahýllar kök salmaya baþladýktan ve üzümler de beyaz
bakla boyuna geldiklerinden itibaren yasak hale
gelir (Ramban). Bunlar sökülüp yakýlmalýdýr.
Talmud’da Hahamlarýmýz buna iþaret etmek için
buradaki Tikdaþ sözcüðünü “Tukad Eþ – Ateþ
[Yasak Karýþýmla Büyüyen Ürünlerde] Yanacak”
þeklinde ayýrýrlar (Talmud – Kiduþin 56b).

Ýfade çevirimizde olduðu gibi çevrilse de, ikisi birbirinden ayrý da deðerlendirilebilir: “Olgunlaþan
ürün; ekeceðin tohum”. Ama bu haliyle ikisi tezat
içinde gibidir: Tohumken mi yasaktýr, yoksa

Yakýlmayý gerektiren bu karýþým ürününün yenmesi de yasaktýr ve bu yasak Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 326 (Sefer
Ahinuh).
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Baðýný bir karýþýmla ekme ki ekeceðin tohumdan olgunlaþan ürün ile baðýn
meyvesi yasak hale gelmesin.
Evinde tehlikeli bir duruma yer vermemelisin
– Hirsch. Tam çeviriyle “evine kan sürme / koyma
/ yerleþtirme”. Mitsvat Lo Taase No. 324 (Sefer
Ahinuh). Bu emir, evde tehlike teþkil edecek herhangi bir durumu ortadan kaldýrmayý öngörmektedir. Evde saldýrgan bir köpek büyütmek, saðlam
olmayan bir merdiven bulundurmak vb. uygulamalar bu emir doðrultusunda yasaktýr (Talmud –
Ketubot 41b). Ayný doðrultuda çukurlar, kuyular
gibi zarar verebilecek yerler için de önlemler
almak bu mitsvanýn kapsamýndadýr (Daat
Mikra).
Zira – Rabenu Behaye. Ýbranice Ki. Bu sözcük
“olacaðý zaman” anlamýna da gelebilir. Sforno bu
yönde, pasuðu þöyle açýklar: “... damýna korkuluk
yapmalýsýn. Böylece olur da oradan biri düþeceði
zaman, dökülen kanýnýn sorumluluðu evinde olacak þekilde buna sebebiyet vermiþ kiþi sen olmayacaksýn.”
Bir kiþi – Tam çeviriyle “düþen [kiþi]”. Baþka bir
deyiþle pasuk tam olarak “düþen kiþi oradan düþecektir” demektedir. Ama bir kiþi düþmeden önce
nasýl “düþen” olarak adlandýrýlabilir? Basit anlamda bu sýfat, olayýn sonucuna göre kullanýlmýþtýr.
Yani o kiþi olay sonrasýnda “düþen” sýfatý alacaðý
için, þimdiden onu tanýmlamak için bu sýfat kullanýlmaktadýr (Ýbn Ezra; bkz. Bamidbar 6:9).
Öte yandan Hahamlarýmýz bu kullanýmýn boþuna
olmadýðýný belirtirler. Bu kiþinin düþeceði, Tanrý
tarafýndan önceden kararlaþtýrýlmýþ bir durumdur. Baþka bir deyiþle o kiþi ne olursa olsun düþecektir. Belki bunu bir þekilde hak etmiþtir ya da
Tanrý buna baþka bir nedenle karar vermiþtir –
sebebi ne olursa olsun, düþecektir; bu yüzden,
henüz düþmeden önce bile “düþen” olarak
adlandýrýlmaktadýr. Böylece pasuk açýk bir mesaj
vermektedir: “O kiþinin düþeceði kaçýnýlmaz
olmasýna raðmen, bunun müsebbibi olup olmamak senin elinde. Sen gereken tüm önlemleri al
ki, bu olayda senin payýn olmasýn – zira Tanrý
olaylarý öyle düzenler ki, insanlara ödül, liyakatli
kiþilerin aracýlýðýyla, ceza da suçlularýn aracýlýðýyla gönderilir [ve eðer sen gereken önlemi
almazsan, Tanrý da bu adamýn önceden belirlenmiþ düþüþünü senin mülküne rast getirecektir]”
(Sifre 229; Talmud – Þabat 32a; Raþi; Meam Loez).
Bkz. Þemot 21:13.Bir insana baþka bir insan
yoluyla gelen her iyilik ve her kötülükte ortak
çalýþan iki etken vardýr: [1] Tanrý’nýn, hedefteki

kiþinin hak ettiði iyi ya da kötü karþýlýða dair
kararý ve [2] olayda aktif olan kiþinin özgür iradesiyle yaptýðý iyi ya da kötü hareket. Eðer liyakatimiz varsa Tanrý da bizi tsadiklerin iyi hareketlerinin hedefi haline getirir. Ve eðer hak etmezsek
kötülerin kötü hareketlerine teslim eder
(Hirsch).
Bu ifade, ayný zamanda insanýn özgür iradesi ile
Tanrý’nýn olaylar üzerindeki tam yönetimi arasýndaki çeliþkiye açýklýk getirir niteliktedir. Sonuçta
Tanrý ne derse o olacaktýr. Bu açýdan insanlar,
“kendilerine ne olacaðý” konusunda bir seçim
þansýna sahip deðillerdir. Ama “þahsen ne
yapacaklarý”, yani Tanrý’nýn belirlediði planda ne
þekilde bir rol alacaklarý, tamamen onlarýn
elindedir. Kendi özgür seçimleri sonucunda,
doðru yönde davranarak Tanrý’nýn planýnýn
olumlu sonuçlarýnýn aracýsý olabilecekleri gibi,
yanlýþ yönde davrandýklarýnda Tanrý’nýn olumsuz
yöndeki bir kararýnýn uygulamasýnda da aracý
haline gelebilirler.
Oradan düþebilir – Tam çeviriyle “ondan düþecektir”.
9. Baðýný – Ülke ele geçirilmiþ, ev inþa edilmiþtir;
þimdi tarým iþleri yapýlacaktýr ve bu yapýlýrken de
uyulmasý gereken kurallar vardýr (Ýbn Ezra).
Karýþýmla ekme – Mitsvat Lo Taase No. 325
(Sefer Ahinuh). “Karýþým” – Ýbranice Kilayim
(bkz. Vayikra 19:19) – en az iki farklý cinsi belirtir. “Karýþýmla” ifadesiyle, üzüm tohumlarýnýn
[“bað”], baþka iki cinsle bir arada ekilmesinden
bahsedilmektedir. Bu doðrultuda, avuç içine
üzüm tohumlarýyla birlikte, örneðin buðday “ve”
arpa tohumlarý alýnýp hepsi birlikte topraða doðru
saçýldýðý takdirde buradaki yasak ihlal edilmiþ
olur (Talmud – Berahot 22a; Raþi). Bunun gibi iki
farklý sebze tohumu ile üzüm tohumunu birlikte
ekmek veya bir sebze, bir tahýl bir de üzüm tohumunu birlikte ekmek de bu yasaðýn ihlali anlamýna gelir ve sadece bu sayýlanlar cezayý gerektirir.
Buna karþýlýk, cezayý hak etmese bile, asmalarýn
yanýnda tahýl ya da sebze ekmek veya tahýl ya da
sebzenin yanýna asma dikmek de yasaktýr (Miþna
– Kilayim 8:1, Rabi Pinhas Keati o.a.).
Tora daha önce “Tarlaný melez ekme” (Vayikra
19:19) þeklinde bir yasak vermiþti. Dolayýsýyla
herhangi iki tohum cinsini birlikte ekmek, üzüm
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olmasa bile konulan her türlü þaatnez karýþýmýnýn
yasak olduðu sonucu doðurabilirdi. Örneðin bu
durumda bir kiþinin satmak üzere omzu üstünde
þaatnez karýþýmý içeren bir kumaþ taþýmasý yasak
olurdu. Tora bu nedenle burada “giyme” demektedir. Yani yasak olan, þaatnezin, özellikle [giyinmenin amacý olan] örtünme ya da ýsýnma amacýyla taþýnmasýdýr; ama bu amaçlar olmadýðý
takdirde yasak deðildir. Öte yandan Tora sadece
“giyme” deseydi, yasaðýn sadece [ýsýnma
amacýnýn daha belirgin olduðu] “giyme” fiili üzerine olduðu, ama ýsýnma amacýyla þaatnez bir
kumaþýn omuzlarýn üstüne atýlmasýnda bir sakýnca olmadýðý sonucuna varýlabilirdi; Tora böyle
olmadýðýný vurgulamak için “üzerine ... çýkmasýn”
(Vayikra 19:19) demiþtir (Talmud – Yevamot 4b).
Yani ýsýnma amacý varsa böyle bir kumaþý
giymeden taþýmak da yasaktýr.
Koenler’in Miþkan ve Bet-Amikdaþ’taki görevleri
sýrasýnda bellerine baðladýklarý kuþak þaatnez
karýþýmý içerirdi (bkz. Þemot 28:39). Ancak bu
yasak onlar için geçerli deðildir. Bu iki þekilde
açýklanabilir: [1] Þaatnez giymek yasaktýr; ama
Koenler bu konuda bir istisnadýr. [2] Koenler’e
özgü giysilerin þaatnez içermesi, þaatnez giymenin
yasak olmasýnýn “sebebidir”. Tora, Miþkan ve BetAmikdaþ’taki özel eþyalarýn benzerlerinin
üretilmesini yasakladýðý gibi, þaatnez giymeyi de
ayný sebeple yasaklamýþ olabilir (Daat Zekenim;
Hizkuni; Josephus Flavius, Eski Dönemler 4:8:11).
Þaatnez giyme yasaðý konusundaki baþka olasý
sebepler için bkz. Vayikra 19:19 açk. Her durumda bunun Hok sýnýfýndaki bir yasak olduðu açýktýr ve gerçek sebep insan mantýðýnýn alabileceðinin ötesindedir.
12. Bükülmüþ saçaklar – Ýbranice Gedilim (krþ.
Melahim I 7:17). Ya da “düðümlü saçaklar”. Ya da
“ikiye katlanmýþ saçaklar” (Sifre; Talmud – Menahot
39b). Ya da “ip örgüleri” (bkz. Þemot 28:22,
Targum Onkelos o.ç.). Bu sözcük, tsitsiti tanýmlamaktadýr. Bu konudaki bilgiler için bkz.
Bamidbar 15:37-41 açk.
Tsitsit dört iplikten yapýlýr. Bu dört iplik, giysinin
köþesinde açýlan delikten geçirilir ve bu þekilde
katlandýðý için delikten sarkan toplam sekiz iplik

olur. Bunlarýn biri diðerlerinden daha uzundur;
onlarýn etrafýna sarýlarak ve belirli þekilde
düðümlenerek tsitsit oluþturulur. Bu düðümlü
kýsým tüm tsitsitin üçte biri boyundadýr ve Gedil
bu kýsma verilen isimdir (Talmud – Menahot 39a;
a.k. 39b, Raþi o.a.; Devarim 32:5, Raþi o.a.).
Yap – Bu sözcük, mitsvayla ilgili bir noktayý öðretir: Tsitsit “yapýlmalýdýr” – yani üretim normalde
izlenmesi gereken sýraya göre yapýlmalýdýr ve
hazýrdan bozularak yapýlmamalýdýr: “Taase; Velo
Min Easuy – ‘Yapmalýsýn’; Ama Hazýrdan Deðil”
(Sifre; Talmud – Menahot 40b; Meam Loez).
Örneðin, tsitsit gerektiren giysiler dört köþesi
olanlardýr. Yani tsitsit takmadan önce bir giyside
dört köþe bulunmalýdýr. Ancak söz gelimi, üç
köþesi bulunan ama dördüncü “köþesi” yuvarlak
olan bir giysi varsa, üç köþeye ve dördüncü yuvarlak “köþeye” de tsitsit baðlanýp sonra yuvarlak
“köþe” dik açýlý normal bir köþe haline gelecek
þekilde kesilirse bu tsitsitler geçerli deðildir;
çünkü tsitsit baðlandýðýnda giysi dört köþeli deðildi. Böyle bir durumda tsitsitler çözülüp tekrar
baðlanmalýdýr.
Bu emir, þaatnez giyme yasaðýnýn hemen ardýndan
gelmektedir. Böylece Tora bir imada bulunmaktadýr: “Þaatnez giymen yasak; ama mavi yünden
(=tehelet) bir iplik de içeren tsitsiti (bkz.
Bamidbar 15:38), ketenden yapýlmýþ bir giysiye
bile baðlayabilirsin. Giysi þaatnez sýnýfýnda olacaktýr, ama buna raðmen þaatnez yasaðý bu
durumda geçerli deðildir” (Talmud – Yevamot 4a;
Raþi; Ýbn Ezra). Bu, mitsvalar konusunda önemli
bir prensibin de kaynaðýdýr. Söz konusu prensibe
göre “Ase Doha Lo Taase – ‘Yap’ [Þeklindeki Bir
Emir, Bir Çakýþma Olduðu Takdirde] ‘Yapma’
[Þeklindeki Bir Emrin] Önüne Geçer”. Ancak bu
mutlak bir prensip deðildir ve geçerli olduðu ve
olmadýðý durumlar vardýr.
Örtünmekte kullandýðýn – Tam çeviriyle “onunla örtündüðün”. Böylece köþelerine tsitsit baðlanmasýný gerektiren dört köþeli giysiler, insanýn
onunla örtünebileceði ebatta olanlardýr. Bunun
ölçütü, giysi ya da kumaþýn, kiþinin baþýný ve
sýrtýnýn büyük kýsmýný örtecek büyüklükte
olmasýdýr (Sifre).
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[84. Yasak Karýþýmlar]
10
11

[Tarlaný] Boðayý ve eþeði birlikte [kullanarak] sürme.
Þaatnez – yün ve keten[in] birlikte [örüldüðü bir giysi] – giyme.
[85. Tsitsit]

12

Kendine bükülmüþ saçaklar yap – örtünmekte kullandýðýn giysinin dört köþesine.

10. [Tarlaný] – Ülke ele geçirilmiþ, ev inþa
edilmiþ, tarýma baþlanmýþtýr ve bunun için hayvanlar kullanýlacaktýr; ama bu yapýlýrken de uyulmasý gereken kurallar vardýr (Ýbn Ezra).
Boðayý ve eþeði – Bu iki iþ hayvaný örnek olarak
verilmiþtir; zira en çok kullanýlan iþ hayvanlarý
bunlardýr. Ama baþka iki farklý hayvan cinsi de
ayný þekilde birlikte çalýþtýrýlmamalýdýr (Sifre 231;
Miþna – Kilayim 8:2; Talmud – Baba Kama 54b;
Raþi; bkz. 5:14 açk.). Ayný þekilde tarla sürmek
de bir örnek olarak verilmiþtir ve yasak bunun
dýþýndaki baþka iþler için de geçerlidir. Örneðin
bu doðrultuda, herhangi bir yükün taþýnmasý için
iki farklý cins hayvaný yan yana koþmak yasaktýr
(Sifre 231; Miþna – Kilayim 8:2; Raþi).
Basit anlamda yasaðýn temelinde hayvanlarýn güç
kapasitelerinin farklýlýðý vardýr. Biri diðerine göre
daha güçlü olduðu için, güçsüz olan ayak uyduramayacak, acý çekecektir. Böylece bu mitsva,
Tanrý’nýn, yarattýðý her canlýya yönelik merhametini yansýtan bir örnektir (Ýbn Ezra). Baþka bir
açýklama, sebebi yine hayvanlarýn eziyet
görmemesine baðlar. Boða geviþ getiren bir hayvandýr; eþek ise geviþ getirmez. Böylece birlikte
çalýþmalarý sýrasýnda boða geviþ getirip, sonra aðzýna geleni çiðnediði zaman, eþek bundan eziyet
çekecektir, zira onun o sýrada yemeði yoktur
(Daat Zekenim).
Öte yandan, pasuklarýn diziliþine göre bu da farklý cinslerin karýþýmý konusundaki yasaklar arasýndadýr. Nitekim önceki pasuk karýþýk ekimi,
sýradaki pasuk da karýþýk örgüyü yasaklamýþtýr.
Dolayýsýyla burada da iki hayvanýn karýþýmýnýn
önüne geçme amaçlý bir yasak olduðunu söylemek mantýklý olacaktýr [nitekim Vayikra
19:19’da bu üç yasak bir arada verilmiþtir ve hayvanlarý ilgilendiren yasak onlarý melezleme üzerinedir]. Hayvanlar birlikte çalýþtýktan sonra
çoðunlukla ayný yere kapatýlacaklardýr. Bu, farklý
cinslerin çiftleþmesine yol açabilecek bir uygulama olduðu için, Tora bunlarýn en baþtan itibaren
ayný ortamda çalýþtýrýlmasýný yasaklamýþtýr; zira
Tanrý her hayvaný da “kendi türüne göre” yaratmýþtýr (bkz. Bereþit 1:24; Ramban; Rabenu
Behaye).

Taþbets (Þut 3:135) adlý eser, Tora’nýn tüm emirlerinin kendi baþýna bir amacý olduðunu ve hiçbir
yasaðýn sýrf baþka bir yasaðýn ihlalini önleme
amacýyla konmadýðýný kaydeder. Dolayýsýyla
burada da amacýn, farklý türdeki hayvanlarýn
çiftleþmesi yasaðýnýn önüne geçilmesi olmadýðýný
öne sürer. Taþbets’in bu açýklamasý herkes tarafýndan kabul edilmiþ deðildir; hatta bazý kaynaklar
bunu çürütme amacýyla uzun analizlere girmiþtir.
Her durumda, bu mitsva biz insanlar için de bir
ders içerir. Hayvanlarýn zekâlarý yoktur, ama
buna raðmen farklý tür hayvanlarý bir arada
çalýþtýrmamýz yasaklanmýþtýr. Bu nedenle birbiriyle uyumlu olmayý baþaramayan insanlar da
ayný iþte birlikte çalýþmaya zorlanmamalýdýr
(Meam Loez).
Birlikte [kullanarak] sürme – Önce de belirtildiði gibi sadece tarla iþi deðil, iki farklý türdeki
hayvaný herhangi bir iþte birlikte çalýþtýrmak
yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 327 (Sefer
Ahinuh).11. Þaatnez – Pasuðun açýkladýðý üzere
bu, yün ile ketenin iç içe kullanýldýðý bir örgüyü
tanýmlar [bunlarýn dýþýnda farklý iki cinsten
dokunmuþ kumaþlar yasak deðildir]. Hahamlarýmýz
bu sözcüðü “Þua – Taranmýþ”, “Tavuy – Eðrilmiþ”
ve “Nuz – Dokunmuþ, Dikilmiþ veya Bükülerek
Ýplik Haline Getirilmiþ” þeklinde açarlar (Sifre 232;
Miþna – Kilayim 9:8; Talmud – Nida 61b; Raþi).
[Vav ve Yod harfleri çoðunlukla yardýmcý
harflerdir. Bu üç sözcükten bu iki harf
çýkarýldýðýnda geriye Þaatnez sözcüðü kalýr.]
Daha fazla bilgi için bkz. Vayikra 19:19 açk.
Birlikte [örüldüðü] – Yün ve keten ayný giysinin
ayrýlmaz parçalarýysa, örneðin birlikte örülmüþlerse ya da biri yün, diðeri ketenden iki kumaþ
dikilerek birbirine eklenmiþse o giysiyi giymek
yasaktýr. Ama birbiriyle baðlantýlý olmayan biri
yün diðeri keten iki kumaþý üst üste giymekte
sakýnca yoktur; zira bunlar “birlikte” deðildir
(Rabenu Behaye).
Giyme – Mitsvat Lo Taase No. 328 (Sefer
Ahinuh). Tora daha önce “Üzerinde, þaatnez
karýþýmý [içeren] bir giysi olmamalýdýr” [tam
çeviriyle “üzerine ... çýkmamalýdýr”] emri vermiþti
(Vayikra 19:19). Bu ifade üste giysi amaçlý
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etmeleri iken baþka bir görüþe göre gelin ile
damadýn baþ baþa kalacaklarý bir odaya
girmeleridir (Þulhan Aruh – Even Aezer 55:1).
Günümüzde bu görüþlerin ikisi de yerine getirilir.
Böylece önce damat geline yüzüðü verir, sonra
Hupa [=tente] altýnda yedi tane beraha (Þeva
Berahot) okunur, ardýndan da gelin ve damat bir
süre için baþ baþa yemek yiyecekleri bir yere
girerler. Buna “Yihud – Birleþmek / Baþ Baþa
Kalmak” denir ve bu, düðüne kadar olan iliþkilerini Tora’nýn kurallarýna baðlý yaþamýþ olan bir
çiftin hayatlarýnda ilk kez baþ baþa kaldýðý
zamandýr; zira birbiriyle evli olmayan bir kadýn ve
erkeðin bir yerde baþ baþa kalmalarý yasaktýr.
Hupa ayný zamanda karý-koca arasýndaki maddi
yükümlülüklerin yürürlüðe girdiði zamandýr. Bu
yükümlülükler Ketuba adý verilen evlilik
sözleþmesinde yer alýr. Hahamlarýmýz, damadý on
yükümlülük altýna sokan, buna karþýlýk ona karýsý
karþýsýnda dört konuda hak veren standart bir
sözleþme formatý belirlemiþlerdir. Yine de bu mutlak deðildir ve Hahamlar’ca belirlenen ölçütlerin
dýþýna çýkmamak kaydýyla her çift kendi gereksinimleri doðrultusundaki bir sözleþmeyi kullanabilir.
Evlilik sözleþmesiyle kocanýn üstlendiði on
yükümlülük þunlardýr: [1] Öldüðü ya da
boþandýðý takdirde karýsýna verilecek belli bir
para miktarý. Bu, bakire bir kýz için asgari 50
gümüþ þekele denk olmalýdýr [bakire olmadýðý bilinen, örneðin ikinci evliliðini yapan bir kadýn için
miktar genellikle bunun yarýsý kadardýr. Bir
kadýnýn bakire olmadýðý bilinmiyorsa, bakire
olduðu varsayýlýr ve sýradaki konuda yer alacak
kanunlardan bazýlarý da bu varsayýma baðlýdýr].
Miþna (Pea 8:8) 50 gümüþ þekelin o zamanlarda
kadýnýn bir yýllýk geçimine yeterli olduðunu kaydeder. Sözleþme imzalandýðý andan itibaren,
belirtilen miktar kadýna ipoteklidir ve adam tüm
mal varlýðýný satsa bile, boþanma veya ölüm
halinde, kadýn mahkemeden bu parayý mal varlýðýný satýn alan kiþiden haczedilmesini talep edebilir. [2] Yiyecek. [3] Giysi ve barýnma. [4]
Cinsellik. [5] Saðlýk harcamalarý. [6] Kadýn
kaçýrýldýðý takdirde, onun fidyeyle kurtarýlmasý.
[7] Karýsý kendisinden önce ölürse cenaze masraflarý.
[8] Adam önce ölürse kadýn, baþkasýyla evlenmediði sürece, Ketuba’daki miktarý talep edene
kadar, onun evinde yaþama ve yaþamý için
gereken masraflarý onun mirasýndan alma hakkýna sahiptir. [9] Adamýn ondan ve baþka bir
kadýndan çocuklarý varsa ve önce kadýn sonra
adam ölürse, kadýnýn evlenmeden önce çeyiz olarak
getirdiði miktarla sözleþmedeki miktar, kadýnýn
oðluna aittir. [10] Adam önce ölürse, kadýnýn
kýzlarý, evlenene kadar adamýn mirasýyla geçinirler.

Bunlara karþýlýk koca þu dört hakký elde eder: [1]
Karýsýna ait tüm mallarý yönetebilir. Evli olduklarý sürece kadýnýn mallarýndan gelen tüm gelirler
ona aittir. [2] Kadýn önce ölürse tüm miras ona
kalýr. [3] Karýsýnýn kazandýðý tüm gelir ona aittir.
[Ama kadýn, “Senden yemeyeceðim, gelirimi de
vermeyeceðim” deme hakkýna sahiptir. Yine de
bu tavsiye edilmez.] [4] Kadýnýn bulduðu [ve
sahibine geri verilmeyi gerektirmeyen] her türlü
þey kocaya aittir (Meam Loez).
Tora’ya göre “zina” kavramý, evliliðin “ilk aþamasýný” geçmiþ bir kadýnýn, kocasý dýþýndaki bir
erkekle iliþkiye girmesini tanýmlar. Baþka bir deyiþle
bir kadýn henüz sadece Arusa konumundaysa
[yani henüz evliliði, kocasýyla iliþkiye girecek
düzeyde tamamlanmýþ deðilse] bile, evli sayýlýr ve
kocasý dýþýndaki biriyle iliþkiye girmesi zinadýr –
ki böyle bir durumda ikisi de idam [ve bunun
uygulanmadýðý dönemlerde, kesin bir teþuva
yapýlmadýðý takdirde Karet] cezasýný hak eder [Bu
aþamada kocasýyla bile iliþkiye girmesi yasaktýr,
ama bu elbette zina deðildir]. Tora aþaðýda bir
Arusa’nýn isteði dâhilinde bir baþkasýyla iliþkiye
girmesi (p. 20-21, p. 23-24), ya da bir baþkasýnýn
tecavüzüne uðramasý (p. 25-27) durumunda
uygulanacak kanunlarý ele alacaktýr. Benzer þekilde genel olarak zina kanununa deðinecektir
(p. 22). Bu kanunlar boyunca kadýnýn “Arusa –
Niþanlý” olarak adlandýrýlmasýnýn, onun aslýnda
“evli” oluþunu tanýmladýðý akýlda tutulmalýdýr.
Tora, cinsel iliþkiyi sadece ve sadece evlilik baðý
dâhilinde meþru kabul ettiði için evlenmemiþ bir
kadýnýn bir erkekle iliþkiye girmesi yasaktýr – ama
yine de bu “zina” sýnýfýnda deðildir ve elbette
zinanýn gerektirdiði idam cezasýný gerektirmez.
Tora bu konuya aþaðýda deðinecektir (p. 28-29).
Bu açýdan, bir kýzýn bakire olmamasý durumunda,
eðer bu bekâret kýz evlenmeden önce bozulmuþsa, burada ne zina vardýr, ne de herhangi bir
ceza (ayrýca bkz. p. 20 açk., Bekâret kanýtlarý
bulunmamýþsa k.b.).
Tora bu kanunlar dizisine Motsi Þem Ra kanunuyla baþlamaktadýr.
13-19. Motsi Þem Ra – “Kötü Ýsim Çýkaran”.
Tora bu kýsýmda, evlendiði kýzla gerdeðe girdikten
sonra boþanmak üzere mahkemeye baþvuran bir
adamý ele almaktadýr. Ramban konuyu þöyle
özetler: Bir adam, bir kýzla Tora’nýn öngördüðü
þekilde evlenir, fakat onunla iliþkiye girdikten
sonra ondan hoþlanmadýðýna karar verir. Ondan
boþanmak ister. Ancak bir sorun vardýr.
Boþandýðý takdirde kýza boþanma tazminatý
olarak Ketuba’da yazdýðý üzere, “Moar Abetulot –
Bekâret Parasý” [asgari 50 þekel (bkz. p. 29)]
ödemesi gerekecektir [zira kýzýn evlendikleri
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Tora daha önce tsitsit mitsvasýyla ilgili olarak
“Onu göreceksiniz, [böylece] Tanrý’nýn tüm emirlerini hatýrlayarak onlarý uygulayacak, sizi yoldan
çýkaran kalbinizin ve gözlerinizin peþinden arayýþta
bulunmayacaksýnýz” (Bamidbar 15:39) demiþti. O
pasuktaki “göreceksiniz” sözcüðü, mitsvanýn
sadece görme kabiliyeti kiþileri baðladýðý sonucuna varmamýza neden olabilirdi. Bu nedenle Tora
burada “örtünmekte kullandýðýn” demekte, mitsvanýn, tsitsiti görmeye deðil, bir giysiyi “giymeye”
baðlý olduðunu öðretmektedir. Sonuç olarak gözleri görmeyen bir kiþi de dört köþeli giysilerini,
köþelere tsitsit baðlý olarak giymekle yükümlüdür
(Talmud – Menahot 43a).Giysinin – Yani “[senin]
giysinin”. Baþka bir deyiþle iyelik altýndaki bir
giysiden bahsedilmektedir. Ancak bir kiþi,
baþkasýndan, köþelerine tsitsit baðlý olmayan dört
köþeli bir giysi ödünç aldýysa, bunu giymesi
mitsvanýn ihlali anlamýna gelmeyecektir (Talmud
– Hulin 136a). Ayrýca burada özellikle giysiden
bahsedilmektedir. Ama üzerinde yatmakta kullanýlan dört köþeli bir çarþafýn köþelerinde tsitsit
olmasý zorunluluðu yoktur (Sifre).
Dört köþesine – Tora tsitsit mitsvasýný daha önce
vermiþtir (bkz. Bamidbar 15:37-41). Ama orada
sadece tsitsitin giysilerin “köþelerine” baðlanmasý
gerektiði belirtilmiþti. Sadece orada yazýlana
bakýlsa, iki ya da üç köþeli giysilerin de tsitsit
gerektirdiði sonucuna varýlabilirdi. Bu nedenle
Tora burada, giysilerin “dört köþesine” tsitsit
baðlanmasý gerektiðini belirtmektedir. Yani mitsva için en az dört köþe gerekir. Daha az köþesi
olan giysilere tsitsit baðlama yükümlülüðü yoktur;
daha fazla köþesi olan giysilerin de sadece dört
köþesine tsitsit baðlanmalýdýr (Talmud – Menahot
43b; Rabenu Behaye).
œ Yahudilik’te Evlilik. Tora evin inþasýndan
bahsettikten sonra, þimdi evin sahibesini
ilgilendiren kurallara geçmektedir (Ýbn Ezra).
Sýradaki kurallar, Þehina’nýn Yisrael’in arasýnda
barýnmasýný garanti altýna almak için gereken
uygulamalarý içermektedir. Her þeyden önce cinsel kutsiyet korunmalý, yasak iliþkilerden kesin
olarak kaçýnýlmalý ve böylece gayrimeþru çocuklarýn doðmasýna fýrsat verilmemelidir. Bu konu
22:13-23:3 arasýnda farklý yönlerden iþlenmektedir. Bunun yanýnda, Yahudilik’i kabul etseler bile,
belli bazý uluslarýn mensuplarý ile evlenilmemelidir (23:4-9). Ayrýca savaþa gidildiðinde de kampýn kutsiyeti korunmalýdýr 23:10-15. Bunlar,
Þehina’nýn Yisrael’in arasýnda barýnmasýnýn ön
koþullarýdýr (Sforno).
Sýradaki birkaç kýsým, kadýn-erkek arasýndaki
iliþkiler ekseninde dönmektedir. Elbette bu konuda evlilik en merkezi yeri almaktadýr. Þüphesiz,

22:12

evlilik ve onunla kurulan aile kurumu, saðlam bir
toplumun vazgeçilmez yapý taþýdýr. Bu açýdan bu
kurumun saðlam temellere oturmasý, eþler arasýnda uyum, dayanýþma, saygý, sevgi ve sadakat gibi
kavramlara baðlýdýr. Tora sýradaki kýsýmlarda bu
konulara doðrudan ya da dolaylý olarak
deðinecek, bu vazgeçilmez kavramlarýn göz ardý
ya da ihlal edildiði noktalara yoðunlaþacaktýr.
Yahudilik’te evlilik töreni ile ilgili bilgileri daha
önce birkaç vesileyle vermiþ olmamýza raðmen,
aþaðýdaki kýsýmlarda ele alýnan kanunlarýn önemli bir bölümü buna baðlý olduðundan, burada bu
bilgilere tekrar yer vermek uygun olacaktýr.
Yahudilik’te evlilik iki aþamadan oluþur (bkz.
20:7 açk.). “Kiduþin – Kutsal Kýlma /
Özelleþtirme” veya “Ýrusin – Niþan” (ama bu,
günümüzdeki “niþan” kavramýndan farklý olarak
tamamen baðlayýcýdýr) adý verilen ilk aþamadýr
[bu konu için ayrýca bkz. aþaðýda 24:1 açk.]. Bu
aþamadan sonra gelin ve damat kanunen karýkocadýr ve koca ölmediði ya da karýsýný boþamadýðý sürece gelinin bir baþkasýyla gönüllü iliþkisi zina sýnýfýnda bir yasaktýr. Ýlk aþamayý geçmiþ
bir kýz, “Arusa – Niþanlý” olarak adlandýrýlýr. Yine
de ilk aþama, “evlilik baðýný kurmasýna raðmen
bu baðý tamamlamaz” ve bu halde gelin ile
damadýn birlikte karý-koca hayatý sürmesi [yani
iliþkiye girmeleri, henüz tamamen evli olmadýklarý için] yasaktýr (bkz. 24:1 açk.). Gelin bu aþamada babasýnýn evinde yaþamaya devam eder.
Evliliðin tamamlanmasý için “Nisuin – Evlilik” ya
da [ayný çatý altýnda birleþmeyi simgeleyen bir
tente ya da gelinle damadýn üzerine gerilen bir
talit altýnda yapýldýðý için] “Hupa – Tente” olarak
tanýmlanan ikinci aþama gerekir. Günümüzde bu
iki aþama ayný gün içinde ardý ardýna gerçekleþtirilir. Ancak eskiden iki aþama arasýnda, ev, iþ,
çeyiz gibi hazýrlýklarýn tamamlanmasýna ayrýlan
yaklaþýk bir yýlý bulan bir süre olurdu (Miþna –
Ketubot 5:2). Evliliðin ikinci aþamasýný geçmiþ bir
kýz “Nesua – Evli” olarak adlandýrýlýr.
[Hahamlarýmýz, Kiduþin aþamasýndan önce de,
günümüzdeki “niþanlýlýk” dönemiyle benzer bir
dönemi gerekli görmüþlerdir. Buna da “Þiduhin –
Eþleþme” adý verilir ve bu dönemde gelin ve
damat adaylarý ile aileler birbirlerini tanýrlar.]
Kiduþin/Ýrusin, üç yoldan biriyle olur. [1]
Damadýn geline para ya da dengi bir þey [örneðin
yüzük] vermesi, [2] evliliði belirten bir Kiduþin
belgesi vermesi veya [3] taraflarýn iliþkiye
girmeleri. Bu üçü 24:1’deki açýklamalarda etraflýca ele alýnacaktýr.
Nisuin/Hupa ise otoriteler arasýndaki bir görüþ
ayrýlýðýnýn konusudur. Bir görüþe göre bu, çiftin
evlilik tentesi altýnda sadakatlerini beyan
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yansýtmaktadýr. Bu yaþ, genç kýzýn cinsel olgunluða ilk adýmlarýný attýðý dönemi iþaretler. Arusa
konumu ise kocasýyla artýk kiþisel baðýn kurulduðu, ama bunun cinsellikle henüz ifade
edilemediði bir konumdur. Bu nedenlerle Tora
temelde kadýn-erkek iliþkisini ele alan bu konular
boyunca özellikle bu “yeni” çaðýndaki kýzýn hayati hatalar yapmamasý gerektiðinin altýný
çizmektedir (Hirsch).
Burada ve önceki konu baþlýðýnda verilen bilgiler
ýþýðýnda, sýradaki pasuklarýn açýklamalarýna geçebiliriz. Tora öncelikle kýzýn suçsuz olduðu durumu
ve dolayýsýyla kocasýnýn ona karþý iþlediði berbat
iftira suçunu ele alacak, sonra da diðer olasýlýða
deðinecektir.
13. Bir kadýnla evlenip – Tam çeviriyle “bir
kadýný [eþ olarak] alýp”. Her Yahudi erkeðin kendisine uygun bir kadýnla aile kurmak üzere Kiduþin
töreni ve Ketuba belgesi ile evlenmesi, Tora’nýn
613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No. 224 (Sefer
Ahinuh). Tora erkekle kadýnýn cinselliði resmi bir
çerçeve içinde yaþamasýný öngörür. Bu doðrultuda bir erkek, bir kadýnla onu ucuz duruma
düþürecek þekilde deðil, kendisiyle gelecek nesli
kurmak ve Yahudi toplumuna saðlam bir temel
teþkil etmek üzere, saygý ve sevgi temelleri üzerine kurulu ciddi bir ikili iliþki dâhilinde birlikte
olmalýdýr. Baþka bir deyiþle evliliðin cinsellik için
tek uygun ortam olduðu doðru olmasýna raðmen,
temel amaç saðlam bir çekirdek aile oluþturmaktýr ve karý-koca arasýndaki sevginin en kutsal
ifadesi olarak, saðlýklý ve kuralýna uygun bir cinsellik elbette eþsiz bir birleþtiricidir. Evliliðin
taraflarý birbirlerine karþý saygýyý da el üstünde
tutmakla yükümlüdür.
Birlikte olduktan – Tam çeviriyle “ona geldi”. Bu,
cinsel iliþkiyi belirten bir deyimdir. Bkz. Bereþit
29:21.
Rambam olayýn baþlangýcýný þöyle tarif eder:
Koca mahkemeye gelir ve “Evlendiðim þu kýzla
iliþkiye girdim, ama onda bekâret bulmadým.
Sebebini öðrenmek için araþtýrdým ve onunla
evliliðimizin ilk aþamasýný (Kiduþin) tamamladýktan sonra baþka bir adamla zina ettiðini
öðrendim. Ve iþte þahitlerim” diye davasýný sunar
(Yad – Naara Betula 3:6).

Rambam bu açýklamada Tora’nýn metnini temel
alan Rabi Eliezer ben Yaakov’un görüþünü takip
etmektedir; zira pasuk “birlikte olduktan sonra”
demektedir – ne de olsa olayýn bu þekilde
geliþmesi daha olasýdýr. Ancak Rabi Eliezer ben
Yaakov’dan farklý görüþ taþýyan diðer
Hahamlar’ýn görüþüne göre, teknik olarak, koca
bu baþvuruyu kýzla hiç birlikte olmadan önce “Bu
kýzla evlendim; ancak onunla konuþmalarým sonrasýnda onun biz evliliðin ilk aþamasýný geçtikten
sonra [yani o Arusa konumundayken] baþka bir
erkekle zina ettiðine dair içimde bir þüphe uyandý
ve araþtýrýnca þahitler de buldum” iddiasýyla yaptýysa bile, eðer iftira attýðý ortaya çýkarsa, p. 1819’da verilen Motsi Þem Ra cezasý geçerlidir
(Talmud – Ketubot 46a).
Ondan nefret eder – Ya da “hoþlanmaz”. Sýradaki
pasukta, adamýn, karýsýna kara çalýp onun adýný
kötüye çýkardýðý söylenmektedir. Bu, “Günah,
günahý çeker” (Miþna – Pirke Avot 4:2) prensibinin bir yansýmasýdýr. Adam, baþkasýndan – hem
de karýsýndan – nefret etme yasaðýný (Vayikra
19:17) çiðnemiþ olduðu için, olay karýsý hakkýnda
bu denli aðýr bir Laþon Ara konuþmasýna kadar
ilerlemiþtir (Sifre 235; Raþi).
14. Ona bazý suçlamalar yükleyip – Ýbranice
Sam La Alilot Devarim. Tam çeviriyle “ona
sebepler-[doðru ya da yanlýþ] sözler yerleþtirip” (Ýbn
Ezra). Bu, “bazý suçlamalar uydurup” (The Living
Torah), “ona karþý zalimce suçlamalarda bulunup”
(The Artscroll Chumash – Stone Edition) gibi
þekillerde çevrilebilir. Rabi Samson Raphael
Hirsch, bu sözlerin kocanýn dava açmak için yaptýklarýnýn [örneðin þahitler getirmek vs.]
bütününü tanýmladýðý görüþündedir.
Sadece bu pasuða bakarsak, adamýn herhangi bir
iddiayla, örneðin kadýn sýrf yemeði yaktýðý için,
mahkemeye geliþinden bahsediliyor olabileceðini
düþünebilirdik. Ama ayný ifade biraz aþaðýda kýzýn
babasýnýn savunmasýnda da geçmekte ve özellikle zina konusunu belirtmektedir. Dolayýsýyla
buradaki iddia da özellikle zina konusundadýr
(Talmud Yeruþalmi – Ketubot 4:4). Bu doðrultuda
“ona karþý zina iddiasýnda bulunup” (Daat Mikra)
serbest çevirisi de olasýdýr.
Adýný kötüye çýkararak – Tam çeviriyle “hakkýnda kötü isim çýkararak”. Bu, konuya ismini veren
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22:13-14

[86. Ýftiraya Uðrayan Eþ]
13

Bir adam bir kadýnla evlenip onunla birlikte olduktan sonra ondan nefret eder,
[ardýndan] ona bazý suçlamalar yükleyip adýný kötüye çýkararak “Bu kadýnla
evlendim, yanýna yaklaþtým ama onda bekâret bulmadým” derse,
14

sýrada bakire olmadýðýný düþündürecek hiçbir þey
yoktur], ama o, iþin içinden bunu ödemeden çýkmak istemektedir. Evlendiklerinde kýzýn bakire
olmadýðýný düþündürecek bir durum olmadýðý
için, tek yol, kýzýn, evliliðin ilk aþamasýný
geçmelerinden, yani Arusa konumunu aldýktan
sonra baþkasýyla iliþkiye girerek zina ettiðini iddia
etmektir. [Pasuklarýn basit anlamý bu açýklamaya
daha yakýn görünmektedir. Ancak aþaðýda da
vurgulanacaðý üzere, buradaki kanun, adam
karýsýyla hiç iliþkiye girmemiþse bile geçerli olabilir.]
Aslýnda Tora burada iki olasýlýðý da ele almaktadýr: Koca haklý [yani iftira atmýyor] olabilir ya
da olmayabilir. Eðer haklýysa, bunu iki geçerli
þahitle kanýtlamalýdýr. Tora’nýn söylediði gibi:
“Eðer bu suçlama gerçekse...” (p. 20), o zaman kýz
cezayý hak eder – ve kanunun önünde bir iddianýn “gerçek” kabul edilebilmesi için, iki geçerli
þahit gerekir (Ramban; bkz. 19:15). Ama Tora
önce, kocanýn haklý olmadýðý ve karýsýna berbat
bir iftira attýðý durumu ele almaktadýr. Þüphesiz,
bu durumda da koca mahkemeye iki þahit getirerek baþvuracaktýr. Ve eðer iftira atýyorsa, o
zaman getirdikleri, yalancý þahitlerdir. Bu durumla baþa çýkma görevi kýzýn babasýna düþecektir.
Baba bu amaçla, kýzýnýn “bekâretinin kanýtlarýný”
getirmekle yükümlüdür (p. 15) – ki yalancýlýklarý
ortaya çýkmamýþ olan iki þahidi tamamen çürütebilecek tek kanýt, o þahitlerin yalancýlýklarýný
“olayýn olduðunu iddia ettiðiniz zaman siz bizimle baþka bir yerdeydiniz” ifadesiyle ortaya çýkaracak – ve böylece onlarý Edim Zomemin (bkz.
19:16-21) konumuna sokacak – baþka þahitlerdir
[Eðer baba zina iddiasýnda bulunan þahitlerin
sadece “sözlerini” yalanlayan þahitler getirirse,
bu, kýzýn zina suçundan yargýlanmasýný engellemek için yeterli olmasýna raðmen, kocanýn
boþanma talebini dayanaksýz kýlmak için yeterli
deðildir; zira iki þahit grubu ayný konuda birbiriyle çeliþen ifadeler verirse her ikisinin de
þahitliði düþer ve zina suçu için dayanak ortadan
kalkar, ama hangi þahitliðin doðru olduðu bilinmediði için kýzýn zina yapmýþ olduðu þüphesi
devam ettiðinden, kocanýn boþanma talebi için
halen dayanaðý vardýr. Dolayýsýyla babanýn
þüpheyi tamamen ortadan kaldýrabilmek için
yapmasý gereken, ilk þahitleri Edim Zomemin

konumuna sokacak baþka þahitler getirmektir].
Baba böyle þahitler getirebildiði takdirde, ilk
þahitler, kýz için öngörülen ceza olan idam cezasýna çarptýrýlýrlar; zina þüphelerinin ortadan kalkmasýyla kýz tamamen temize çýkar ve iftira attýðý
ortaya çýkan kocasý hem kýrbaçlanýr, hem tazminat öder, hem de kýzý [ileride gerçek bir zina
durumu ortaya çýkmadýðý ve kýz da boþanmak
istemediði sürece] ömrü boyunca bir daha boþayamaz.
Öte yandan, eðer koca, kendi þahitlerini yalancý
çýkaran þahitlere karþý, onlarý yalancý çýkaracak
üçüncü bir þahit grubu getirebilirse, bu kez
babanýn þahitleri Edim Zomemin durumuna düþecektir – ki bu durumda hem kýz hem de babasýnýn
getirdiði yalancý þahitler idam cezasýný hak edecektir. Tora buna “genç kýz adýna bekâret kanýtlarý
bulunamamýþsa” (p. 20) sözleriyle deðinmektedir
[ki bu da ya babanýn þahit getirememesi, ya da
getirdiði
þahitlerin
yalancý
çýkmasýyla
mümkündür] (Yad – Naara Betula 3:6). Böylece
Tora verdiði bu örnekle, pasuklarda þahitlerden
açýkça bahsetmemesine raðmen, Edim Zomemin
kanunu hakkýnda ek bilgileri de vermektedir.
Buna göre bir þahit grubunu yalancý çýkaran bir
þahit grubu, üçüncü bir grup tarafýndan yalancý
çýkarýldýðý takdirde, sanýk ile birlikte ayný cezayý
alýr (a.y.).
Konuya girmeden önce, Tora’nýn kýzý temsil
etmekte özellikle kýzýn babasýný yetkili kýlmasýna
da deðinmekte fayda vardýr. Tora bu konu boyunca kýzdan “Naara – Genç Kýz / Kýz Çocuk”
sözcüðüyle bahsetmektedir. Bu sözcük, sadece,
yaþamýnýn 12 ile 12,5 yaþlarý arasýndaki altý aylýk
kýsmýný sürmekte olan bir genç kýzý tanýmlar (Yad
– Naara Betula 3:7). Bu, kýzýn ergenlik çaðýna
girip yetiþkinlerin arasýna katýldýðý yaþtýr. Yine de
bu yaþta olduðu sürece kýz halen babasýnýn yetkisi altýndadýr. Bunun yanýnda, kýz Arusa konumundayken – yani henüz kocasýyla birlikte deðil,
kendi babasýnýn evinde yaþadýðý bir dönemde –
zina iþlemiþ olmakla itham edildiðinden, babanýn
rolü böyle bir olayda önem kazanmakta, kýzýnýn
namusuna atýlan iftirayý temizlemek öncelikle
ona düþmektedir.
Bu kanunlar boyunca Arusa konumundaki bir
kadýna dair kurallar için örnek olarak özellikle
Naara yaþýndaki bir kýzýn seçilmesi Tora’nýn,
ergenliðe adým atýlan bu yaþa verdiði önemi de
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Gerdeðe girildikten sonra, þahitler kýzýn bekâretinin kanýtý olarak kanlý çarþafý alýrlardý. Böylece
kýzýn annesiyle babasý, mahkemeye kanýt olarak
bu çarþafý getireceklerdir.

dinlenmesi sonucunda konu yeni ve tertemiz bir
çarþaf gibi açýk, þüpheden arýnmýþ bir hale getirilecektir (Sifre 238; Talmud – Ketubot 46a; Raþi;
Rambam).

Bu açýklama þüphesiz eski dönemlerdeki bir
geleneði yansýtmaktadýr ve bize ne kadar ilkel
görünüyor ve elbette artýk çok gerilerde kalmýþsa
da, bu uygulama tüm kaba görünümüne raðmen
Yahudiler’in bekâret konusuna verdikleri tarihi
deðeri göstermektedir.Yine de bu açýklama
konuyu tam anlamak için de yeterli deðildir. Öyle
ya; eðer koca kýzýn zina ettiðine dair þahitler
getirebilmiþse, üzerinde kan lekesi olan bir
çarþafýn ne gibi bir kanýtsal deðeri olabilir?
Bundan önce de çeþitli vesilelerle belirtildiði gibi,
Tora bir durumun sabit görülmesi için çevresel
delilleri yeterli görmez; geçerli iki þahit þarttýr.
Dolayýsýyla iki þahit karþýsýnda, kanlý bir çarþafýn
hiçbir kanýt deðeri yoktur. Dahasý, Tora’nýn
savunmayý sadece çarþafa baðlamasý da mantýklý
deðildir – zira çarþaf kaybolabilir veya yýkanabilir.
Genç kýz için hayati nitelikteki bu davada sadece
buna baðlý kalýnmasý mantýkla uyuþmaz. Kaldý ki,
iþin diðer yanýnda, çarþaftaki lekenin gerçekten
bekâret kanýyla oluþtuðunu kanýtlayabilecek
hiçbir þey yoktur.

Otoriteler, Rabi Eliezer ben Yaakov’un da sadece
çarþafý yeterli bir delil olarak kabul etmediðini ve
onun görüþüne göre de þahitlerin þart olduðunu
belirtirler. Diðer Hahamlar’la arasýndaki görüþ
ayrýlýðý ise, pasuðun ilk bakýþtaki basit anlamýyla
deðerlendirilmediði durumlarda bile uygulamanýn bu anlama yakýn bir þekilde gerçekleþtirilip gerçekleþtirilmeyeceði konusundadýr.
Yukarýda görüldüðü üzere “gerçek” söz konusu
olduðunda, þahitler yoksa hiçbir kanýt yeterli
deðildir. Dolayýsýyla pasuk her ne kadar çarþaftan
bahsediyorsa da, konuyu gerçekten açýklýða
kavuþturabilecek tek þey vardýr: Þahitler. Diðer
Hahamlar’a göre, pasuktaki “çarþaf”ýn aslýnda bir
mecaz olduðu belirlendikten sonra, artýk bu
sözcüðün normal anlamýna yoðunlaþmaya gerek
yoktur. Rabi Eliezer ben Yaakov ise, her ne kadar
“çarþaf” þahitleri kasteden bir mecaz ise de, uygulamanýn pasuðun düz anlamýna mümkün olduðu
kadar yakýn olmasý gerektiði görüþündedir. Bu
nedenle, eðer varsa, þahitlerin yanýnda bu çarþaf
da getirilmelidir. Ama þahit yoksa Rabi Eliezer
ben Yaakov’a göre de, çarþafýn hiçbir hükmü
olmayacaktýr.

Tüm bunlardan dolayý, metnin kanuni anlamda
deðerlendirmesi durumunda, buradaki “çarþaf”
sözcüðünün sadece bir mecaz olduðunu kabul
etmemiz gerekir. Bu konudaki görüþ ayrýlýðýnýn
diðer yaný olan Hahamlar’ý takip eden Raþi de
böyle demektedir: “Bu [‘Simla – Çarþaf’ sözcüðü
sadece] bir mecazdýr ve manasý þöyledir: Baba,
damadýnýn kýzýnýn adýna ‘ne koyduðunu’ [Ýbranice: Sam La (bkz. p. 14 açk.)] – yani kýzýnýn
ismine ne tip bir leke sürdüðünü, [kocanýn þahitlerini yalanlayan baþka þahitler getirerek] açýkça
ortaya koyacaktýr. Babanýn da kendi þahitlerini
getirmesi, mahkemede her iki tarafýn þahitlerinin

Rambam Alaha’yý belirlerken görüþ ayrýlýðýnýn iki
yanýna da pay vermiþtir. Kaydettiði Alaha’da
çarþaftan bahsetmeyerek diðer Hahamlar’ýn
görüþünü ön plana çýkarmýþ, ama buradaki
kocanýn “Motsi Þem Ra” sýfatý alarak sýradaki
pasuklarda belirtilen cezaya çarptýrýlmasý için
kýzla iliþkiye girmiþ olmasý gerektiðini kaydetmiþtir ki, yukarýda belirtildiði üzere bu, Rabi
Eliezer ben Yaakov’un görüþü doðrultusundadýr
(Yad – Naara Betula 3:6; bkz. p. 13 açk.).
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genç kýzýn babasý ve annesi genç kýzýn bekâret kanýtlarýný alýp mahkemeye,
þehrin ileri gelenlerine getirmelidirler.
16
Genç kýzýn babasý ileri gelenlere [þöyle] diyecek: “Kýzýmý þu adama eþ olarak
verdim, ama [o, kýzýmdan] nefret etti.
17
Ve iþte o, ‘Kýzýnda bekâret bulmadým’ diye ona suçlamalar yüklüyor. Ama iþte
kýzýmýn bekâret kanýtlarý!” [Bununla, kýzýn annesi ile babasý, kanýtlarýný temiz bir]
Çarþaf [gibi] þehrin ileri gelenlerinin önüne serecekler.
ifadedir: “Motsi Þem Ra – Kötü Ýsim Çýkaran”.
Bkz. Vayikra Perek 13 baþýndaki açýklamalar.
Bu kadýnla evlendim – “Bu”, bir iþaret sýfatýdýr.
Dolayýsýyla adam konuþurken karýsý da oradadýr
(Beer Mayim Hayim). Buradan, bir davalýnýn,
mahkemede iddiasýný ancak davalý da oradayken
sunabileceði öðrenilmektedir (Sifre 235; Raþi).
Buradaki “evlendim” [tam çeviriyle “aldým”]
sözcüðü, evlenme sürecinin tamamlandýðýný
belirtir. Yani bu aþamada artýk evliliðin ikinci aþamasý olan Nisuin de yapýlmýþtýr [zaten Nisuin
yapýlmadan önce kocanýn kýzla birlikte olmasý
yasaktýr].
Bekâret bulmadým – Talmud’da, Rabi Eliezer
ben Yaakov ile diðer Hahamlar arasýndaki, aþaðýda (p. 17 açk.) deðineceðimiz görüþ ayrýlýðý
doðruýltusunda bu iki þekilde anlaþýþabilir. Koca
ya Rabi Eliezer ben Yaakov’un görüþüne göre
gerçekten iliþki sonrasýnda bekaret bulmadýðýný
iddia etmektedir, ya da diðer Hahamlar’ýn
görüþüne göre “karýmýn Arusa konumunda
olduðu dönemde zina ettiðine dair þahitler var
ama ben o þahitleri yalanlayýp, karýmýn
namusunu temize çýkaracak baþka þahitler bulamadým” demektedir (Talmud – Ketubot 46a).
Derse – Bu pasuk, bir mahkemede önce
davacýnýn söz aldýðýný öðretir (Sifre). 15. Genç
kýzýn – Ýbranice Naara. Bu sözcük 12 ile 12,5
yaþlarý arasýndaki bir genç kýzý tanýmlar. Bkz. p.
19 açk.
Babasý ve annesi – Kýzýn babasý ve annesi yoksa
bile buradaki kanun geçerlidir. Ancak Tora anne
ile babayý özellikle vurgulamaktadýr, zira onu
yetiþtirenler onlardýr. Eðer kýzýn gerçekten zina
iþlediði ortaya çýkarsa, annesiyle babasý da küçük
düþecektir (Sifre 235; Raþi). Ama kocanýn iddialarý bir iftiraysa kýzý veya onlarý küçük düþürecek
bir durum yoktur (Piruþ Sifre Deve Rav).

Eðer kýzýn anne ya da babasý hayatta deðilse onu
Bet-Din’in görevlendirdiði kiþiler savunur (Ýbn
Ezra).
Bekâret kanýtlarýný – Bkz. p. 14 açk.
Mahkemeye – Tam çeviriyle “kapýya”. Ancak bu,
mahkemeyi belirtir. Onkelos’un çevirisinde
olduðu gibi: “Yerel Bet-Din’in giriþine”. Bu dava
zina konulu olduðu için (bkz. p. 21) idam istemlidir ve dolayýsýyla 23 yargýçtan oluþan Küçük
Sanedrin tarafýndan görülür. Ayrýca bu tip davalar
sadece Bet-Amikdaþ döneminde görülebilir.
Getirmelidirler – Tam çeviriyle “çýkaracaklar”.
16. Babasý – Tora’ya göre ailenin reisi babadýr; bu
nedenle o konuþmaktadýr (krþ. Raþi).
Kýzýmý þu adama eþ olarak verdim – Bu ifade bir
babanýn, 12,5 yaþýna kadar olan kýzýný
evlendirme yetkisine sahip olduðunu öðretir.
Evlilik, prosedür olarak damadýn geline maddi
deðeri olan herhangi bir þey vermesiyle gerçekleþir ve burada yetki babada olduðu için, babanýn
bu maddi deðeri olan þeyde de hakký vardýr
(Talmud – Ketubot 46b).
[Kýzýmdan] Nefret etti – Baba, damadýnýn bu
anlaþýlmaz davranýþýný, onun, kýzýna karþý uyanan
nefretine baðlamaktadýr (Daat Mikra).
17. [Kanýtlarýný temiz bir] Çarþaf [gibi] ...
serecekler – Tam çeviriyle “çarþafý/giysiyi/kumaþý
... yayacaklar/serecekler”.
Talmud’da bu ifadenin tam anlamý hakkýnda Rabi
Eliezer ben Yaakov ile diðer Hahamlar arasýnda
bir görüþ ayrýlýðý mevcuttur (Talmud – Ketubot
46a). Ramban, Rabi Eliezer ben Yaakov’un
görüþünü benimser. Buna göre, Tora eski zamanlardaki bir uygulamaya gönderme yapmaktadýr.
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Bu iki nokta baþka kanunlar için de öðretici niteliktedir. Þöyle ki, görüldüðü gibi, koca, yani Motsi
Þem Ra, burada bahsi geçen cezalara, sadece kýz
12-12,5 yaþlarý arasýndaysa – yani tam bir Naara
ise – çarptýrýlýr. Ve Tora, yaþ sýnýrlarý konusundaki bu kesinliðe gönderme yaparcasýna Naara
sözcüðünü özellikle ve sadece bu kanun içinde
eksiksiz bir þekilde yazmýþtýr. Buna baðlý olarak,
yine bir Naara’yý konu alan ve sözcüðün E harfi
eksik halde yazýldýðý diðer kanunlar, [kýza yönelik
bir cezayý gerektirmediði sürece] genç kýz tam bir
Naara deðilse – yani 12 yaþýndan küçükse – bile
geçerlidir. Örneðin bir Naara’ya tecavüz eden
adamý yükümlülük altýna sokan kanunlar vardýr
(p. 28-29). Orada Naara sözcüðü E harfi olmaksýzýn yazýlýdýr; dolayýsýyla o kanun, tecavüze uðrayan kýz 12 yaþýndan küçükse bile yürürlüktedir
[Buna karþýlýk, zina eden bir Naara’nýn idam
edilmesini öngören p. 23-24’teki kanun, orada da
E harfi olmamasýna raðmen, yine de sadece 1212,5 yaþ arasýndaki kýz için geçerlidir; zira önce
de belirtildiði gibi, 12 yaþýn altýndaki bir kýz cezalandýrýlamaz] (Talmud – Ketubot 40b ve 44b; Raþi
o.a.).
Sonuç olarak Motsi Þem Ra kanunu çerçevesinde
eðer kýz 12 yaþýndan küçükse, koca, bu pasuklarda bahsedilen cezayý almaz. Ayný þekilde eðer iftiraya uðrayan kýz/kadýn 12,5 yaþýndan büyükse,
buradaki kanunlarýn hiçbiri geçerli deðildir ve
bu, kocanýn açtýðý normal bir zina davasý olarak
ele alýnýr ve kadýn da kendini savunacak þahitleri
getirmelidir. Suçsuzsa, koca Tora’nýn burada
belirlediði cezalarý almaz. Suçluysa, eðer suçu
iþlediðinde Naara idiyse p. 21’deki Sekila cezasýný
alýr; eðer suçu iþlediðinde daha büyük idiyse her
zina suçunda olduðu gibi Henek cezasýný alýr (bkz.
p. 22).
Yisrael’in bakiresinin adýný kötüye çýkarmýþtýr
– Sonuçta kýzýn suçlandýðý nokta zina etmiþ
olduðudur ve bu, bekâret eksikliðiyle deðil zinaya

þahit olan kiþilerin ifadesiyle belirlenecektir. Ve
eðer bu yoksa, kýz bakire deðilse bile hiçbir cezayý hak edecek deðildir. Ancak yine de yukarýda
babanýn “‘Kýzýnda bekâret bulmadým’ diye ona
suçlamalar yüklüyor” þeklindeki sözlerinden,
bekâretin bir aile onuru meselesi olduðu
görülmektedir. Bir ulusun en deðerli hazinesi,
kýzlarýnýn bekâret saflýðýdýr ve bir ailenin en
büyük gururu, kýzlarýnýn cinsel kutsiyetini korumuþ olmasýdýr. Genç bir kýzýn saf kutsallýðýna dil
uzatan kiþi, o kýzý eðiten aileye ve kýzýn ait olup
ismini taþýdýðý ulusa dil uzatmýþ olur (Hirsch).
Karýsý olarak kalacaktýr – Mitsvat Ase No. 225
(Sefer Ahinuh). Eðer adam onu arada boþadýysa,
tekrar evlenmeye zorlanýr (Talmud Yeruþalmi –
Ketubot 3:6).
Hayatý boyunca – Tam çeviriyle “tüm günlerinde”.
Boþayamayacaktýr – Mitsvat Lo Taase No. 329
(Sefer Ahinuh). Tam çeviriyle “onu gönderemez”.
Buna yetkisi yoktur (Targum Onkelos). Normal
þartlarda Tora, bir kocaya, karýsýný onun rýzasý
olmadan bile boþama yetkisi tanýmýþtýr. Gerçi
günümüzde bu yetki geçerli deðildir ve bir erkek,
karýsýný ancak onun rýzasý dâhilinde boþayabilir
(bilgi için bkz. 24:1 açk.). Ama Tora’nýn verildiði
dönemde koca tek taraflý yetkiye sahipti. Yine de
Tora bu örnekte, istisnai olarak, karýsýna berbat
bir iftira atan kocadan bu yetkiyi almaktadýr.
Motsi Þem Ra, karýsýný, onun isteði olmadýðý
takdirde boþayamaz (Hirsch).
20-21. Suçlama Doðruysa. Tora önceki kýsýmda
kocanýn iftira attýðý olasýlýðý vermiþti. Þimdi ise
kýzýn gerçekten de zina ettiði durumdaki kanunu
verecektir.
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[Bu durumda] O þehrin ileri gelenleri adamý alýp kýrbaçlayacaklar,
[ayrýca] onu yüz gümüþ [þekel karþýlýðý] cezaya çarptýrýp [bu parayý] genç kýzýn
babasýna verecekler, zira [koca,] Yisrael’in bakiresinin adýný kötüye çýkarmýþtýr.
[Ayrýca] Kýz, [adamýn] karýsý olarak kalacaktýr. [Adam] Onu hayatý boyunca
boþayamayacaktýr.
19

18. Kýrbaçlayacaklar – Targum Onkelos. Sifre
238; Talmud – Ketubot 46a; Raþi. Ýbranice
Veyiseru. Bkz. 21:18. Koca 39 kýrbaç cezasý alýr
(bkz. 25:1-3). Bu, kýsasa kýsas bir cezadýr. Koca,
genç kýzý toplum önünde mahçup etmiþtir; bu
nedenle kendisi de toplum önünde küçük
düþürücü bir ceza almaktadýr (Rambam, More
Anevohim 3:49; Meam Loez).
19. Yüz gümüþ [þekel] – Krþ. Targum Onkelos;
Talmud – Behorot 49b; Ralbag. Tora, bakire bir kýz
için baþlýk parasýný 50 þekel olarak belirlemiþtir
(bkz. 22:29). Bu para, bakire bir kýzýn evliliðinde
Ketuba’nýn [=evlilik sözleþmesinin] bir parçasýdýr
ve boþanma durumunda koca bunu ödemekle
yükümlüdür (Ramban). Bu örnekte koca, kýzdan
bu parayý ödemeden kurtulmak istemiþtir. Bu bir
nevi hýrsýzlýk olduðundan, Tora kocayý bu
paranýn iki katýný ödemeye mahkûm etmektedir;
zira hýrsýzlýk durumunda Tora iki kat ödemeyi ön
görür (bkz. Þemot 22:3, 22:6 ve 22:8) (Rambam,
More Anevohim 3:49).
Bu ayný zamanda iftiranýn ne kadar aðýr olduðuna iþaret eder. Irza tecavüzün tazminatý 50 þekel
iken (22:29), koca burada 100 þekel ödemeye
mahkûm edilmektedir (Talmud – Arahin 15a;
Meam Loez).
Motsi Þem Ra konusu, ceza kanunu açýsýndan özel
bir konuma sahiptir. Diðer her konuda “bir kiþi
ayný suç nedeniyle hem kýrbaç cezasýna hem de
parasal cezaya çarptýrýlmaz” prensibi geçerlidir
(bkz. 25:2 açk., Suçuna göre k.b.). Eðer herhangi
bir suç hem kýrbaç hem de para cezasýný gerektiriyorsa, suçlu sadece para cezasý alýr ve parasal
cezadan muaf tutulur. Bu prensip 25:2’deki bir
nüanstan öðrenilmektedir (bkz. o.a.) ve bir
kiþinin ayný suç için iki cezaya birden çarptýrýlamayacaðýný öngörür. Bunun tek istisnasý, genç
karýsýna böylesi aþaðýlýk bir iftira atan Motsi Þem
Ra’dýr ve her iki cezaya birden çarptýrýlýr.
Cezaya çarptýrýp – Tora “Onu, genç kýzýn babasý-

na yüz gümüþ þekel vermeye mahkûm edecekler”
demekte deðildir. Kullaným daha uzundur. Koca
bu parayý Bet-Din’e verecek, Bet-Din de bunu
kýzýn babasýna aktaracaktýr. Buna ne gerek vardýr?
Cevap, bu paranýn sadece kýza yönelik bir tazminat olmamasýnda yatar. Kocanýn iftirasý kýzýn þahsýný hedeflemiþ görünse de, pasuðun da “Yisrael’in
bakiresinin adýný kötüye çýkarmýþtýr” sözleriyle
açýkça belirttiði gibi aslýnda ulusun tümüne yönelik bir hakarettir. Bu nedenle tazminat doðrudan
halka, yani onu temsil eden Bet-Din’e verilmektedir. Bet-Din bunu “daha sonra” kýzýn babasýna
takdim edecektir (Hirsch).
Genç kýzýn babasýna – Bu tazminat babaya verilmektedir, zira koca, kýzýn babasýnýn evindeyken
zina ettiðini iddia ederek ailenin tümüne hakaret
etmiþtir. Kýzýn iftiraya uðradýðýnýn ve aslýnda kutsiyetinin bozulmadýðýnýn açýða çýkmasý, her þeyden önce ailesinin ve onun reisinin onurunadýr.
Aile, kýzlarýný Yahudi ulusunun gerçek serveti
olan kadýnýn kutsiyetine uygun bir þekilde
yetiþtirmiþtir (a.k.). Baba ölmüþse, para kýza verilir (Talmud – Ketubot 44b; Talmud Yeruþalmi –
Ketubot 4:1). Ayrýca bkz. ö.a.
Ýki nokta: [1] Tora’nýn her yerinde [normalde
Nun-Ayin-Reþ-E þeklinde yazýlmasý gereken]
“Naara – Genç Kýz” sözcüðü, sonundaki E harfi
eksik halde yazýlýdýr. Tek istisna bu pasuktadýr ve
sözcük, olmasý gerektiði gibi yazýlmýþtýr. [2] Biraz
aþaðýda genç kýzýn suçlu olmasý durumunda Sekila
ile idam edileceði söylenmektedir. 12 yaþýndan
küçük bir kýz cezaya çarptýrýlamaz. 12,5 yaþýndan
büyük bir kýz ise [artýk Naara deðildir] zina suçu
iþlediði takdirde Henek yöntemiyle idam edilir.
Dolayýsýyla burada sözü edilen genç kýz, özellikle
12-12,5 yaþlarý arasýnda demektir. Buna baðlý
olarak, eðer kýzýn masum olduðu ve kocanýn ona
iftira ettiði ortaya çýktýðý takdirde kocayý para ve
kýrbaç cezasý ile yükümlü kýlan Motsi Þem Ra
kanunu da sadece kýz tam olarak bu yaþlardaysa
geçerlidir; yoksa geçerli deðildir.
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Babasýnýn evinde [iken] – Normalde zina suçunun cezasý Henek yöntemiyle idamdýr (bkz. s.p.
açk.). Burada ise daha aðýr olan Sekila yöntemi
öngörülmektedir. Bu Gezerat Akatuv tarzý bir
kuraldýr ve Sekila cezasý, kýzýn “babasýnýn evinde
[iken]” – yani Arusa konumundayken – zina
etmesi durumunda verilir (krþ. Vayikra 21:9).
Ama bunun için kýzýn bakire olmasý da gerekir
(bkz. p. 23). Eðer kýzýn önceki bir iliþki nedeniyle
bakire olmadýðý biliniyorsa, zina durumunda
cezasý, normal zinada olduðu þekilde Henek’tir.
Yine, Sekila cezasý özellikle bu Arusa konumundaki bakire zina ettiði zaman 12-12,5 yaþ
arasýnda idiyse geçerlidir. Eðer kýz daha küçükse
ceza görmez. Daha büyükse Henek ile idam edilir
(Yad – Ýsure Bia 3:4; Meam Loez).
Böylece evli bir kýz/kadýn açýsýndan zinanýn cezasý duruma göre farklýlýk gösterir: [1] Eðer 12
yaþýndan küçükse, ister Arusa ister Nesua olsun,
henüz ceza alacak yaþta deðildir ve cezadan
muaftýr. [2] Eðer 12-12,5 yaþ arasýnda, yani bir
Naara ise, [a] Arusa ve bakire olduðu takdirde
buradaki gibi Sekila ile, [b] Arusa olduðu ama
[önceki bir evliliði veya iliþkisi nedeniyle] bakire
olmadýðý takdirde veya Nesua olduðu takdirde
(bkz. s.p.) Henek ile idamý hak eder. [3] 12,5
yaþýn üstündeyse, ister Arusa ister Nesua olsun,
Henek ile idamý hak eder.
Zina ederek – Bu ifade, kýzýn idam edilmesinin
sebebini açýklamaktadýr. Sebep kýzýn bakire çýkmamasý deðil, Arusa konumundayken, kocasý
dýþýnda bir adamla zina ettiðinin þahitlerin ifadesiyle belirlenmiþ olmasýdýr. Ama eðer bir kýz,
Arusa deðilken bir erkekle birlikte olmuþ ve
bekâretini bu þekilde kaybetmiþse, bu [yasak
olmasýna raðmen] zina sýnýfýnda deðildir ve böyle
bir durumda kýz, birlikte olduðu erkeðin karýsý
olmaya adaydýr (bkz. Þemot 22:16).
Yisrael’in içinde – Sadece kendisini rezil etmekle kalmamýþ, Yisrael’in saf genç kýzlarýnýn da yüz
karasý olmuþtur (Sifre).

Rezillik – Evli bir kadýn olarak kendisini bir
baþka erkeðe kendi isteði doðrultusunda teslim
etmesi bu þekilde tanýmlanmaktadýr (Ramban).
Arandan kötülüðü yok etmelisin – Ya da “[bu
þekilde] arandan kötülüðü yok edeceksin”. Ya da
“arandan kötülük edenleri yok edeceksin” (Targum
Onkelos). Aþaðýdaki ayný ya da benzer kullanýmlar da ayný þekillerde anlaþýlabilir.
22. Zina. Tora zina yasaðýndan ve cezasýndan
daha önce de bahsetmiþti (bkz. Vayikra 18:20 ve
20:10). Ancak burada bunu belirli bir sebeple
tekrarlamaktadýr. Önceki kýsýmda, Motsi Þem Ra
kanunu çerçevesinde Arusa konumundayken
zina eden bir Naara’nýn Sekila ile idamý hak ettiði,
verilen örnek dâhilinde söylenmiþti. Bundan
hemen sonraki pasuklarda da (p. 23-24) Arusa
konumundaki bakire bir Naara’nýn zina iþlemesi
durumunda Sekila ile idam edileceði açýkça bir
kural olarak verilmektedir. Buradan yola çýkarak,
okuyucu, ayný cezanýn her durumdaki zina için
de geçerli olduðu sonucuna varabilirdi. Bu
nedenle Tora “evli bir kadýnýn kocasý dýþýndaki
bir erkekle iliþkiye girmesi” anlamýna gelen zina
suçuna, bu iki konu arasýnda bir kez daha yer vererek, bu çýkarýmýn doðru olmadýðýný vurgulamaktadýr. Sekila cezasý sadece Arusa konumunda
ve bakire iken zina etmiþ bir Naara içindir.
Bunun dýþýndaki durumlarda zina suçunun cezasý Henek ile idamdýr. Tora bunu, pasukta idam
cezasýndan yöntem belirtmeksizin bahsederek
öðretmektedir; zira yöntem belirtmeyen idam
cezalarýndaki varsayýlan yöntem Henek’tir (Ýbn
Ezra; Piruþ Al Ýbn Ezra).
Baþkasýyla evli – Ýbranice Beulat Baal. Yaklaþýk
çeviriyle “bir kocanýn evlenmiþ olduðu”.
Yatarken – Ýþveli tavýrlar, kucaklamalar ve diðer
benzeri davranýþlar zina günahýnýn sabit görülmesi
için yeterli deðildir. Burada bahsi geçen idam
cezasý için, þahitler cinsel iliþkiye tanýk olmalý,
iliþkinin taraflarýný da açýk bir þekilde uyarmýþ
olmalýdýrlar (Meam Loez).
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[87. Suçlama Doðruysa]
20

Ama eðer bu iddia gerçek idiyse, genç kýz adýna bekâret kanýtlarý bulunmamýþsa,
genç kýzý babasýnýn evinin giriþine çýkarýp þehrinin insanlarý[nýn huzurunda]
onu taþlayacaklar ve ölecek; çünkü babasýnýn evinde [iken] zina ederek Yisrael’in
içinde rezillik etmiþtir. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
21

[88. Zina]
22

Bir adam baþkasýyla evli bir kadýnla yatarken bulunursa, her ikisi de ölecektir
– hem kadýnla yatan adam hem de kadýn. Yisrael’den kötülüðü yok etmelisin.
20. Ýddia gerçek idiyse – Tam çeviriyle “söz
doðruysa”. Eðer kocanýn iddiasý doðruysa – yani
getirdiði þahitler geçerli bulunduysa ve onlar
zinayý görüp, o sýrada kýzý ve yanýndaki adamý
bunu yapmamalarý konusunda gerektiði þekilde
uyardýlarsa ve onlarýn ifadelerini yalanlayacak
baþka þahitler yoksa – o zaman kýz idamý hak eder
(Talmud – Ketubot 44b; Raþi). Bu þartlar gereklidir; zira herhangi bir suçun sabit görülmesi ve
herhangi bir cezanýn verilmesi, sadece ve sadece
geçerli iki þahidin suça tanýk olmasý, suçu iþleyenleri uyarmasý, onlarýn da bu uyarýyý duymalarýna
raðmen günaha devam etmeleri sonrasýnda þahitlerin tanýklýk ifadeleriyle mümkündür. Bu açýdan
bu kanun da bir istisna deðildir.
Tora burada iki þey söylemektedir: “Eðer bu iddia
gerçek idiyse” ve “genç kýz adýna bekâret kanýtlarý
bulunmamýþsa”. Sanki ikisini birden söylemeye
gerek yok gibidir. Bu kullaným iki farklý duruma
gönderme yapýyor olabilir: “Genç kýz adýna bekâret
kanýtlarý bulunmamýþsa” – yani kýzýn babasý,
kocanýn getirdiði þahitleri yalanlayacak baþka
þahitler getirememiþse (krþ. Talmud – Ketubot
46a); veya “bu iddia gerçek idiyse” – yani kýzýn
babasý kocanýn þahitlerini yalanlayacak þahitler
getirmesine karþýn, koca da babanýn getirdiði
þahitleri yalanlayacak baþka þahitler getirebilmiþ
ve böylece ilk iddiasýnýn doðruluðunu tekrar
saðlamlaþtýrmýþsa – o zaman kýz cezayý hak eder
(krþ. Yad – Naara Betula 3:6). Bu ikinci durumda
babanýn getirdiði, ama koca tarafýndan getirilen
ikinci grup tarafýndan Edim Zomemin durumuna
sokulan þahitler de ayný cezayý alýr.
Genç kýz adýna bekâret kanýtlarý bulunmamýþsa – Tam çeviriyle “... bekâret bulunmamýþsa”. Ancak bu ifade, önce de belirtildiði
gibi, “kýzýn zina etmediðini ortaya koyacak
þahitler bulunmadýysa” anlamýndadýr. Baþka bir
deyiþle anlam “kýzýn bakire olduðunun kanýtlarý
bulunmadýysa” þeklinde olamaz; zira bir kýzýn
bakire olmamasý, [bunun sebebi, zina sýnýfýnda
olan ve þahitlerle uyarýnýn mevcut olduðu bir iliþki olmadýðý sürece] onun cezalandýrýlmasýný

gerektirmez. Kýz pekâlâ iliþki dýþýnda bir sebeple,
örneðin bir darbe nedeniyle bekâretini kaybetmiþ
olabilir veya kendi doðasý nedeniyle bekâreti kendini belli etmeyebilir [ve elbette tüm bunlar, kýzý
suçlu konumuna sokmayacaktýr. Dahasý, kýz
bekâretini evlenmeden önce girdiði bir iliþki
nedeniyle kaybetmiþse bile, bu her ne kadar hem
kendisi hem ailesi hem de ulusu için utanç verici
bir yasak ihlali ise de, evlilik dýþýnda gerçekleþtiði
için zina deðildir ve cezalandýrýlmasýný gerektirmez (bkz. s.p. açk., Zina ederek k.b.)]. Tüm bu
sebeplerden dolayý, sýrf bekâret eksikliðinin bir
kadýnýn herhangi bir þekilde cezalandýrýlmasýnda
rol sahibi olmadýðýný bilmek önemlidir.
21. Babasýnýn evinin giriþine – Bu, hem de
babasýnýn evinde yaþadýðý bir dönemde zinadan
suçlu olan kýzýn ebeveynine “Nasýl bir kýz
yetiþtirdiðinizi görün!” demekle eþdeðerdir
(Talmud – Ketubot 45a). Ancak bu, sadece zina
yaptýðý dönemde babasýnýn evinde yaþayan bir kýz
için geçerlidir. Öyle deðilse þehir dýþýnda cezalandýrýlýr (Yad – Ýsure Bia 3:9).
Bazý kaynaklar, idamýn normalde þehrin içinde
gerçekleþtirilmediði prensibinden yola çýkarak,
bu ifadenin “babasýnýn evinin [bulunduðu
þehrin] giriþine” anlamýna geldiðini öne sürerler.
Bu durumda “Nasýl bir kýz yetiþtirdiðinizi görün!”
imasý da, sadece kýzýn babasýna deðil, tüm þehir
halkýna yönelik deðerlendirilebilir (Behor Þor;
Daat Mikra).
Þehrinin insanlarý[nýn huzurunda] – Sifre 240;
Raþi. 17:7’de Sekila cezasýnda idamý gerçekleþtirme görevinin öncelikle suçluyu mahkûm
ettiren þahitlere ait olduðu söylenmiþti.
Dolayýsýyla pasuk her ne kadar tam çeviriyle
“þehrinin insanlarý onu taþlayacaklar” diyorsa da,
kastedilen, iþlemin onlarýn bulunduðu bir ortamda yapýlacak olmasýdýr. Þahitler baþka bir þehrin
sakinleriyse bile, idamý öncelikle onlar gerçekleþtirirler.
Taþlayacaklar ve ölecek – Sekila yöntemi ile
idam.
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idam edileceði durumlarýn olabileceðine iþaret
etmektedir. Örneðin eðer evli genç kýz 12 yaþýndan küçükse cezalandýrýlamaz. Buna raðmen,
onunla zina iliþkisine giren [yetiþkin] adam tek
baþýna idam edilir. Benzer þekilde eðer evli kadýn
yetiþkinse ve birlikte zina ettiði erkek 13 yaþýndan küçükse, kadýn ceza alýr, ama erkek küçük
yaþta olduðu için cezalandýrýlmaz (Sifre; Talmud –
Sanedrin 66b). Bu durumda anlam “kadýnla yatan
adam veya kadýn [– yani hangisi cezaya layýksa o]”
þeklinde de olabilir (Ramban).
23. [Þöyle bir olay] Olursa – Ýbn Ezra.
Niþanlý – Ýbranice Arusa. Yani evliliðin ilk aþamasýný geçmiþ. Önce de belirtildiði gibi bu
sözcük, kýzýn resmen “evli” olduðunu belirtir.
Nitekim sýradaki pasukta geçen “akranýnýn
karýsý” ifadesi bunu açýkça ortaya koymaktadýr
(Ýbn Ezra). Böyle bir durumda baþkasýyla iliþkisi
zina sýnýfýndadýr.
Pasuk birçok sýfat kullanmaktadýr: “Niþanlý” – ve
henüz evliliðin ikinci aþamasýný geçmemiþ;
“bakire” – ve henüz bir erkekle iliþkiye girmemiþ;
“genç kýz (Naara)” – ve henüz yetiþkin [=12,5
yaþýndan büyük] deðil. Buradaki kanun sadece
bu þartlar altýnda ve iliþki “þehir içinde” (bkz. s.a.)
gerçekleþmiþse geçerlidir.
Bâkire – Buradaki kanun açýsýndan bu da belirleyici noktalardan biridir. Sekila cezasý, sadece
zina eden [Arusa ve Naara] kýz bakire olarak
tanýnýyorsa geçerlidir. Ama eðer kýzýn önceki bir
iliþki nedeniyle bakire olmadýðý biliniyorsa, o
zaman Arusa ve Naara iken zina etmesi durumunda ceza Sekila deðil, Henek’tir.
Þehir içinde – Bu ifade, insanlarýn mevcut
olduðu ve saldýrýya uðrayan bir kadýnýn kendisini
kurtarabilecek kiþilerden yardým umup çýðlýk atacaðý her yeri kapsar. Genel olarak þehir böyle bir
yer olduðu için Tora bu ifadeyi kullanmýþtýr; ama
þehir dýþýnda bile olsa, etrafta yardým edebilecek
durumda insanlarýn olduðu herhangi bir yerde
de, eðer bu evli/niþanlý kadýn yardým için seslenmemiþse ve buna, kadýn ile onunla yatan adamý
görüp kendilerini uyaran þahitler tarafýndan
tanýklýk edilmiþse, o zaman zina þüphesi kuvvet
kazanýr. Tecavüze uðrama tehlikesindeki her
kadýn, normal olarak yardým için çýðlýk atar ve
kadýn bunu yapmamýþsa, zina olasýlýðý yüksektir.
Buna karþýlýk biraz aþaðýda (p. 25-27) kýrda

saldýrýya uðrayan bir kadýndan bahsedilmektedir.
Kýr, yani þehir dýþý, yardým edebilecek insanlarýn
bulunma olasýlýðýnýn düþük olduðu bir yerdir.
Dolayýsýyla eðer þahitler evli/niþanlý kadýnýn
çýðlýk atmadýðýný gördülerse bile, burada zina
deðil, tecavüz olasýlýðý yüksek kabul edilir; zira
kadýn, nasýlsa bir iþe yaramayacaðýný düþünerek
çýðlýk atmamýþ olabilir. Böylece adam ceza alýr,
ama kadýn muaftýr.
Sonuç olarak bu pasuklarda “þehir” ve “kýr”,
etrafta yardým edebilecek insanlarýn mevcut
olduðu ve olmadýðý durumlar için kullanýlan birer
terimdir. Ama uygulamada þehir ve kýr arasýnda
fark yoktur. Ýster þehir içinde ister þehir dýþýnda
olsun, kurtarabilecek kimseler varsa ve kadýn
çýðlýk atmamýþsa zina olasýlýðý yüksektir; ama
böyle kiþiler yoksa kadýn çýðlýk atmamýþsa bile
tecavüz olasýlýðý kuvvetli kabul edilir (Sifre;
Ramban). Tora’nýn sahne olarak þehir içi ve
dýþýný vermesinin nedeni, tecavüze daha çok
þehir dýþýnda, zinaya da daha çok þehir içinde
rastlanmasýdýr. Yine de olayýn þehir içi ya da
dýþýnda gerçekleþmesine bakýlmaksýzýn, her þey
þahitlerin ifadelerine baðlýdýr ve kadýnýn tecavüze
mi uðradýðý yoksa zina mý iþlediði bu ifadeler
doðrultusunda belirlenir (Rabenu Behaye).
Ayný þekilde, çýðlýða da bir direnç iþareti olduðu
için yer verilmiþtir. Ama baþka þekillerde direnç
söz konusuysa, örneðin kadýn debeleniyorsa, aðlýyorsa, adamýn giysilerini ya da saçýný sertçe çekiþtiriyorsa vs. bu da dikkate alýnýr. Tora’nýn bu
pasuklarda zina ve tecavüz kanunu konusundaki
kurallarýn en temel noktalarýný vermekle yetinmiþtir. Meydana gelen her olay, kendi baþýna
çevresel tüm þartlar deðerlendirilerek ele alýnýr;
buna pasuklarda verilen ortam ve direnç þekillerinin dýþýndaki durumlar da dâhildir (krþ. Ramban).
Tora’da bir olayýn kanunen “gerçek” kabul
edilmesi için, geçerli þahitlerin olayý görmesi,
günahý iþleyenleri uyarmasý, uyarýlanlarýn bu
uyarýyý duyduklarýnýn açýk olmasý, ama buna raðmen günaha devam etmiþ olmalarý gerekir.
Dolayýsýyla mevcut bölümler boyunca olayýn tam
olarak nasýl ve hangi ortamda gerçekleþtiði, uyarý
konusu da dâhil olarak deðerlendirilmelidir.
Bunun çok ince ayrýntýlarý vardýr ve bunlar çalýþmamýzýn kapsamýný aþmaktadýr.
[Baþka bir] – Targum Yonatan.
Onunla yatarsa – Kadýnýn isteði dâhilinde. Bkz. ö.p. açk.
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22:23

[89. Arusa Konumundaki Genç Kýzla Zina]
23

[Þöyle bir olay] Olursa, bir adamla niþanlý bakire bir genç kýzý þehir içinde
[baþka bir] bir adam bulur ve onunla yatarsa,
Kadýnýn iliþkiye zorlandýðý örneklerde Tora
“[zorla] tutmak” (p. 25) ve “yakalamak” (p. 28)
gibi fiillere yer vermiþtir. Burada böyle bir kullaným olmadýðýna göre, kadýnýn iliþkiyi istediði bir
durumdan bahsedilmektedir.
Bulunursa – Yani “iki geçerli þahit tarafýndan
bulunursa” (Sifre 102; bkz. 17:2 açk.). Ayrýca bu
sözcük, evli bir kadýnýn kocasý dýþýndaki bir
erkekle yatmasýnýn, Yahudi toplumu içinde son
derece az bulunan bir davranýþ olduðunu da ima
eder. Namuslarýna düþkün olan Yahudi kadýnlarý
için bu pek rastlanýr bir durum deðildir (Daat
Mikra).
Her ikisi de ölecektir – Henek yöntemiyle idam
(bkz. Vayikra 20:10).
Tam çeviriyle “ikisi de öleceklerdir”. Ýbranice
halindeki “öleceklerdir” sözcüðü çoðul olduðuna
göre, “ikisi de” sözlerine gerek yoktur. Dolayýsýyla
fazladan kullanýlan bu iki sözcük, iki ek konuyu
ima etme amaçlýdýr (Sefer Zikaron). Söz konusu
ceza yalnýzca bu iliþkiden “her ikisinin” zevk alacaðý durumlarda “her ikisine” verilir. Ama
örneðin erkeðin bir kadýnýn bedeninin dýþ kýsýmlarýyla kendi kendisine cinsel zevk saðladýðý ama
kadýnýn cinsel bölgede zevk almadýðý durumlar
zina kanununun dýþýndadýr (Sifre 241; Raþi;
Talmud – Sanedrin 66b, Raþi o.a.). Bu, fazladan
kullanýlan “ikisi” sözcüðünün ima ettiði kuraldýr.
Fazladan kullanýlan ikinci sözcük “Gam –
De/Da” baðlacý ise, [“dahi” þeklindeki anlamý
nedeniyle] önceki bilgiler doðrultusunda bu
kanuna dâhil olmadýðýný düþünebileceðimiz bir
durumun da kanun kapsamýnda olduðunu belirtir. Bu durum ters iliþkidir ve normalde kadýn
bundan tam bir zevk almamasýna raðmen, evli bir
kadýnla kocasý olmayan bir erkek arasýndaki bu
tür iliþki de zina sýnýfýndadýr ve yine idam cezasýný
gerektirir (Sifre 241; Ramban, Talmud – Sanedrin
66b, Raþi o.a.). Tora bunu zina günahý kapsamýnda belirtmesine raðmen, Tora’nýn yasakladýðý
diðer her türlü cinsel iliþkide de, ters iliþki
kanuna dâhildir (Ramban). Yine bu ifade,
tecavüz durumu hariç, Tora’nýn yasakladýðý her
türlü cinsel iliþkide, her iki tarafýn cezalandýrýlacaðýný öðretir.
Farklý bir açýklamaya göre Gam sözcüðü, kanunun
kapsamýnýn dýþýnda olduðunu düþünebileceðimiz
baþka bir durumu dâhil etme amaçlýdýr. Vayikra
27:29’da görüldüðü gibi (bkz. o.a.), idama

mahkûm olmuþ bir kiþi, artýk ölü sayýlýr.
Dolayýsýyla zina nedeniyle idama mahkûm
edilmiþ bir kiþi, bu ceza infaz edilmeden önce bir
þekilde [örneðin kaçmayý baþararak] bir baþka
zina günahý iþlediyse, bu aþamada “ölü” sayýldýðý
düþüncesiyle, bu ikinci iliþkinin zina sayýlmadýðýný ve iliþkideki partnerinin de idamý hak
etmediðini farz edebilirdik. Fazladan kullanýlan
Gam sözcüðü, böyle olmadýðýný, o partnerin de
ayný þekilde zina nedeniyle idamý hak edeceðini
ima eder (Sifre 241; Raþi; Beer Mayim Hayim).
Benzer þekilde eðer zina iþleyen kadýn idam cezasýna çarptýrýldýktan sonra, cezanýn infazýndan
önce bir erkek onunla [kadýnýn isteði dýþýnda bile
olsa] iliþkiye girerse, [eðer kadýn hâlâ kocasýyla
evli olduðu takdirde,] o erkek de zina etmiþ olur
(Daat Zekenim).
Bir baþka açýklamaya göre Gam sözcüðü baþka bir
durumu da kanunun kapsamýna sokar. Eðer zina
iþlediði için idama mahkûm edilen bir kadýn
hamileyse, infaz için doðum yapmasý beklenmez,
hamile olmasýna raðmen idam edilir [böylece bu
ifade cenini de kanunun kapsamý içine almaktadýr] (Talmud – Arahin 7a; Raþi). Bu kanun özellikle zina günahý içinde veriliyor olmasýna karþýn,
Miþna, idam gerektiren diðer herhangi bir günahta da kanunun ayný olduðunu belirtir. [Öte yandan eðer kadýn doðum sancýlarý çekmeye
baþladýysa doðurmasý beklenir (Rabenu Behaye).]
Ýbn Ezra’ya göre Gam sözcüðü, zina iliþkisindeki
suç ve cezada her iki tarafýn da eþit olduðunu
vurgulama amaçlýdýr. Bazýlarý bu iliþkide erkeðin
suçunun kadýnýnkine göre daha hafif olduðunu
öne sürebilir; ne de olsa kadýn baþkasýyla evlidir
ve bu iliþkisine sadýk kalmakla yükümlüdür, oysa
erkek bu evliliðin dýþýnda olduðu için ona saygýda
kadýn kadar yükümlü olmayabilir. Bazýlarý ise,
genelde iliþkiyi daha çok isteyen ve iliþkide aktif
taraf olan erkeði daha suçlu bulabilir [nitekim
pasuk da “kadýnla yatan adam” sözleriyle erkeðin
sorumluluðunu ön plana çýkarmaktadýr]
(Ramban). Ama Tora her iki düþüncenin doðru
olmadýðýný, her ikisinin de ayný cezayý hak ettiðini vurgulamaktadýr.
Hem kadýnla yatan adam hem de kadýn – Tam
çeviriyle “kadýnla yatan adam ve kadýn”. Pasuk
“her ikisi de” dedikten sonra bu açýklamaya gerek
olmamalýdýr. Ama Tora burada ikisini ayrý ayrý
söyleyerek, iliþkinin taraflarýndan sadece birinin
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verilebilmesi için öncelikle geçerli þahitlerin
uyarýda bulunmuþ olmasý gerekliliðinin kaynaklarýndan biri olarak gösterir.
25. Kýrda – Bkz. p. 23 açk., Þehir içinde k.b.
26. Genç kýza hiçbir þey yapmayacaksýn – Bir
kiþi, hiçbir çýkar yol býrakýlmaksýzýn yasak bir
davranýþa zorlandýðý takdirde, bu yasaðý çiðnemesi nedeniyle sorumlu tutulmaz. Hahamlarýmýz
bunu temel bir deyiþle belirtirler: “Anus,
Rahamana Patre – Çaresiz Kiþiyi Merhametli
[Tanrý] Muaf Tutar” (Talmud – Nedarim 27a).
Dolayýsýyla bu sözler ayný zamanda, Bet-Din’e
yönelik, bu þekilde çaresiz birini cezalandýrmamalarý yönünde bir uyarýdýr (Yad – Sanedrin 2:2).
Bu sadece cinsel tecavüz deðil, herhangi bir
kanunun kesin çaresizlik nedeniyle ihlal edilmesi
durumunda da geçerlidir.
Çaresiz kalarak yasak bir davranýþta bulunmuþ
birinin cezalandýrýlmasý yasaðý, Tora’nýn 613
emrine dâhildir. Mitsvat Lo Taase No. 330 (Sefer
Ahinuh).
Kýzýn, idamý gerektirecek bir günahý yoktur –
Tora “kýz için idam cezasý yoktur” dememiþ,
“günahý yoktur” ifadesini ekleme gereði duymuþtur. Baþka bir deyiþle tecavüz, tecavüze uðrayan
için bir günah deðildir ve onun açýsýndan kanuni
hiçbir gerektirmesi yoktur. Ayný doðrultuda,
kasýtsýz iþlenen günahlarda getirilen Hatat-korbanýnýn da getirilmesi gerekmez, zira belirtildiði
gibi bu “kasýtsýz bir günah” olmak bir yana,
“günah” bile deðildir (Hirsch).
Olay tecavüzle baþlamýþ ve kýz sonradan iliþkiye
rýza göstermiþse bile olay tecavüz olarak kabul
edilir ve kýz zinayla suçlanmaz; zira iliþkinin
gidiþatýndan etkilenmesi normaldir (Talmud –
Ketubot 51b; Sforno).

Akranýna karþý kalkýp onu katletmesi nasýlsa –
Basit anlama göre anlam, týpký baþkasýnýn ölümcül saldýrýsýna uðrayan bir adam gibi, kadýnýn bu
duruma çaresiz bir halde zorlandýðý þeklindedir
(Raþi; Ýbn Ezra). Baþka bir deyiþle, bir kiþi, bir
baþkasýnýn þiddetli saldýrýsý sonucunda öldüðü
takdirde nasýl sorumlu tutulmazsa, bir kadýn da,
bir kiþinin þiddet kullanarak kendisine tecavüz
etmesinden sorumlu deðildir (Hirsch). Þüphesiz
Tora, genel olarak kadýnlarýn – ve elbette evli
kadýnlarýn – kendi kutsiyet ve þahsiyetlerine
yaraþýr, gösteriþten uzak, yalýn ve aðýrbaþlý bir
giyim ve tavýr içinde olmasýný öngörür. Ancak bir
kadýnýn bu gerekliliðe riayet etmemesi [kendi
baþýna önemli bir sorun olmasýna raðmen] þiddet
kullanan ýrz düþmanlarýnýn iðrenç davranýþlarýný
hafifletmez ve kadýn bu olaydan sorumlu
tutulamaz.
Öte yandan normal þartlarda iki konunun birbiriyle baðdaþtýrýlmasýnýn kanuni açýdan da
gerektirmeleri olmalýdýr. Tora ýrza tecavüz konusu
içinde cinayetten bahsederek, iki kanunu birbiriyle baðdaþtýrmaktadýr. Böylece bunlardan biri
hakkýnda bilinen ve diðeri için açýkça söylenmemiþ bir kanun, diðeri için de geçerlidir. Þöyle ki;
[1] Sýradaki pasuk “niþanlý genç kýz, çýðlýk attý[ysa
bile] onu kurtaracak [kimse] yoktur” demektedir.
Bu kullanýmýn gerektirmesi açýktýr: Kýzý tecavüzden kurtaracak biri varsa, bunu yapmakla
yükümlüdür ve bunun için gereken her yöntemi
kullanabilir. Eðer þartlar gerektiriyorsa, kýz saldýrganýn caný pahasýna kurtarýlmalýdýr (Talmud –
Sanedrin 73a). Tecavüz konusunda cinayetten
bahsedilmesi, ayný kuralýn cinayet durumu için
de geçerli olduðunu öðretir. Böylece bir kiþi, bir
baþkasýný öldürme amacýyla kovalýyorsa, onu durdurmak için gereken her þey yapýlmalý, gerekirse
sakatlanmalý ve gerekiyorsa en son çare olarak
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ikisini o þehrin kapýsýna çýkaracak, onlarý taþa tutacaksýnýz ve ölecekler. Genç
kýzý, þehir içinde [olmasýna raðmen] çýðlýk atmamasý nedeniyle, adamý da akranýnýn
karýsýna eziyet ettiði için [bu cezaya çarptýracaksýn]. Arandan kötülüðü yok
etmelisin.
[90. Irza Tecavüz]
25

Ancak eðer adam, bu niþanlý genç kýzý kýrda bulur ve adam onu [zorla] tutup
onunla yatarsa, yalnýzca, [kýzla] yatan bu adam ölecektir.
26
Genç kýza ise hiçbir þey yapmayacaksýn, zira genç kýzýn idamý gerektirecek bir
günahý yoktur. Çünkü bir adamýn akranýna karþý kalkýp onu katletmesi nasýlsa bu
olay da öyledir.
24. O þehrin – Zina halinde yakalandýklarý þehrin.
Dava baþka bir þehirde ele alýnmýþsa bile, ceza,
suçun iþlendiði þehirde infaz edilir (Sifre; Pesikta
Zutrata; krþ. 17:5 açk.; krþ. Yad – Ýsure Bia 3:11).
Kapýsýna – Genel olarak bu, þehir ileri gelenlerinin (Ýbn Ezra), yani mahkemenin bulunduðu
yerdir. Bu sözcüðü, Targum Onkelos’u takiben, p.
15’te “mahkeme”, burada ise “þehir kapýsý” olarak
çevirdik.
Taþa tutacaksýnýz ve ölecekler – Sekila yöntemiyle idam cezasý. Bu ceza 12-12,5 yaþ arasý
içindir. Eðer kýz daha küçükse ceza görmez. Daha
büyükse Henek ile idam edilir (Yad – Ýsure Bia
3:4). Krþ. p. 21 açk.
Yetkili Bet-Din tarafýndan Sekila yöntemi ile idam
cezasýna çarptýrýlan bir mahkûmun cezasýnýn
infazý, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase
No. 226 (Sefer Ahinuh).
Çýðlýk atmamasý nedeniyle – Yani “herhangi bir
direnç ve kurtulma çabasý göstermemesi
nedeniyle” (bkz. ö.p. açk., Þehir içinde k.b.). Ama
eðer þahitler, adamýn örneðin kýza karþý bir kýlýç
tutup “baðýrýrsan ölürsün” gibi bir tehditte bulunduðuna tanýklýk ederlerse, bu da tecavüze uðrama olarak deðerlendirilir (Yad – Naara Betula
1:2). Her ne kadar cinsel ahlaksýzlýk, ve ona dâhil
olarak zina, insanýn günah iþlemektense ölümü
tercih etmesini ve bu þekilde Kiduþ Aþem
mitsvasýný yerine getirmesini gerektiren durumlar
arasýndaysa da, bir kiþi ölüm korkusu nedeniyle
bu mitsvayý yerine getirme cesaretini kendisinde
bulamamýþsa, bundan sorumlu tutulmaz (bkz.
Vayikra 29:32 açk.).
Akranýnýn karýsýna eziyet ettiði – “Eziyet”
sözcüðü bu gibi baðlamlarda bir kadýnla onun
rýzasý olmadan yatmayý, yani ona tecavüzü belirtir. Oysa burada genç kýzýn zina nedeniyle idamý
hak ettiði söylenmektedir. Dolayýsýyla ifadeyi

anlamak için, söylenenleri erkeðin ve kadýnýn
açýsýndan ayrý ayrý ele almak gerekir. Þahitlerin
gördüðü olayda, bir adam, evli/niþanlý bir kýzý,
kýzýn yardým isteyebileceði bir yerde tutup onunla iliþkiye girmekte, ama kýz buna hiçbir direnç
göstermemekte ve yardým için çýðlýk atmamaktadýr. Adam kýzý bu iliþkiye ikna etme amacýyla
güzel sözler söylememiþ ve yumuþak bir tavýr
sergilememiþtir. Basitçe kýzý tutmuþ ve iliþkiye girmiþtir. Bu bakýmdan, olay adamýn açýsýndan
tecavüzdür. Pasuk bu nedenle tecavüz belirten
“eziyet” sözcüðünü kullanmýþtýr. Ama diðer yandan kýz, evli/niþanlý olmasýna ve yardým isteyebileceði bir ortamda bulunmasýna raðmen, ne
çýðlýk atmýþ, ne de herhangi bir direnç göstermiþtir. Bu nedenle kýzýn açýsýndan bu bir tecavüz
olarak kabul edilmez; her ne kadar ilk bakýþta
onu adam zorlamýþsa da, kýzýn davranýþý, bu iliþkiyi onun da istediðini göstermektedir (Ramban).
Baþka bir açýklamaya göre buradaki “eziyet”
tecavüzü deðil, evli/niþanlý genç kadýnýn bu
günah sonundaki düþüþünü tanýmlar. Kocasý
dýþýnda biriyle kendi isteði dâhilinde birlikte
olmak, onun saflýðýný ve kocasýna uygunluðunu
bozmuþtur. Bunu yapan, kendisiyle iliþkiye giren
adamdýr ve bu adam, “akranýnýn karýsý” ile
yatarak, genç kadýný “akranýnýn” helali olmaktan
çýkarmýþtýr. Baþka bir deyiþle, yaptýðýyla, genç
kadýnýn, kocasýna karþý “konumuna” eziyet etmiþ,
onu alçaltmýþtýr (Sforno).
Ýçin – Ýbranice Al Devar. Ancak bu anlamýn verilmesi için sadece Al sözcüðü de yeterli olurdu.
Tora gereksiz duran Devar sözcüðüyle bir noktayý
vurgulamaktadýr. Bu sözcük ayný zamanda “söz”
anlamýna gelir. Talmud bunun, þahitlerin sözlü
uyarýsýný kastettiðini öðretir. Böylece pasukta
bahsedilen cezanýn uygulanmasý için ön þartlardan biri, þahitlerin sözlü uyarýda bulunmuþ
olmalarýdýr (Talmud – Sanedrin 41a). Talmud
bunu, herhangi bir yasaðýn ihlali durumunda ceza
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daha önce burada söylenen gibi bakire bir genç
kýzýn “iðfali” konusundaki, yani kýzýn adamla
iliþkiye kendi isteðiyle girdiði durumdaki kanunu
vermiþti (Þemot 22:15-16). Burada ise kýzýn rýzasý olmadan geliþen bir olaydan, yani tecavüzden
bahsedilmektedir (Ýbn Ezra).

verilmiþ, ama bunun temel biriminin þekel olduðu
söylenmemiþtir. Ýki kanun birbirini tamamladýðýna göre, hem iðfal hem de tecavüz olayýnda,
ödeme “elli gümüþ þekel” ile yapýlacaktýr (Talmud –
Ketubot 38a; Raþi o.a.). Çevirimize yapýlan eklemenin sebebi budur.

Bulunurlarsa – Þahitler tarafýndan (bkz. 17:2 açk.).

Bahsedilen miktar, normalde bakire bir kýzla
evlenmek için Ketuba’ya yazýlan standart miktardý. Þemot 22:16’da iðfal durumunda da bu
paranýn verileceði belirtilmiþti. Ancak orada
tazminat, sadece taraflardan biri [kýz, babasý ya
da adam] evliliði istemediði takdirde ödenir.
Fakat evlilik gerçekleþirse adam ceza ödemez,
normal bir evlilikte olduðu gibi Ketuba’da belirtilen sorumluluklarý üstlenir. Öte yandan tecavüz
durumunda, saldýrgan bu parayý her durumda
ödemekle yükümlüdür (Yad – Naara Betula 1:3).

29. [Kýzla] Yatan – Tam çeviriyle “onunla yatan”.
Adam – Yani yetiþkin. Ama bu olayda erkek
henüz çocuk yaþtaysa, ödemeden muaftýr (Sifre).
Eziyet etmesine karþýlýk – Yani “tecavüz etmesine karþýlýk”. Tora burada 50 gümüþ þekel miktarýndaki cezanýn neden verildiðini açýklamaktadýr: Bu yaþtaki bir kýzýn ýrzýna geçmek.
Dolayýsýyla eðer konunun kapsamýna giren yaþtaki kýz babadan yetimse bile, ödemeler yapýlmalýdýr ve para kýza verilir. Baþka bir deyiþle, para
cezasý, kýzýn babasýnýn hayatta olup olmamasýna
baðlý deðildir (Talmud Yeruþalmi – Ketubot 3a).
Genç kýzýn – Ýbranice A-Naara. Buradaki Naara
sözcüðü son harfi olan “E” olmaksýzýn yazýlmýþtýr.
Dolayýsýyla buradaki kanun sadece kýz tam olarak
Naara yaþýndaysa [12-12,5] deðil, daha küçükse
bile geçerlidir (Talmud – Ketubot 40b; bkz. p. 19
açk., Genç kýzýn babasýna k.b.). Ama 12,5 yaþýný
tamamlamýþsa artýk Naara deðil bir yetiþkindir ve
50 þekellik ceza ödemesi yoktur [ancak diðer
tazminatlar (bkz. s.a.) vardýr (Yad – Naara Betula
2:10)].

Bahsedilen elli þekel, adamýn cinsel iliþki
nedeniyle vermesi gereken cezadýr. Bunun yanýnda, adam kýzýn bedeninde açtýðý zararý (Pegam:
Kýz artýk bakire olmadýðý için, babasý, onu
evlendirebilmek için daha çok çeyiz parasý vermek durumunda kalacaktýr), kýza verdiði acýyý
(Tsaar; Þemot 21:25) ve kýz ile ailesine verdiði
utancý (Boþet; Devarim 25:11) tazmin etmekle
yükümlüdür (krþ. Þemot 22:16 açk.. Ýðfal durumunda Tsaar tazminatý yoktur; zira kýz iliþkiye
isteði dâhilinde girmiþtir.)] (Talmud – Ketubot
40b; Yad – Naara Betula 2:1). Bu ödemelerin
hepsi kýzýn babasýna, o hayatta deðilse kýza yapýlýr
(bkz. ö.a.).

Elli gümüþ [þekel] vermelidir – Tora, iðfal
konusunu ele aldýðýnda da, buradaki gibi (ö.p.)
“niþanlanmamýþ bir bakire”den bahsetmiþtir
(Þemot 22:15) ve bu ifade iki konuyu birbirine
baðlar. Böylece, birinde eksik olan detay, diðeri
tarafýndan tamamlanýr. Ýðfal durumu için Tora
“[Adam,] Bakirelerin evlilik antlaþmalarýna uygun
miktarda gümüþ tartar (Yiþkol)” (bkz. Þemot 22:16
açk.) demiþti. Orada miktar açýklanmamýþ, ama
Þekel ile ayný kökten gelen “Yiþkol – Tartacaktýr”
sözcüðü kullanýlmýþtýr; yani temel ödeme birimi
þekeldir. Burada ise miktar “elli” gümüþ olarak

Karýsý olacak – Pasuk “adam kýzla evlenecektir”
deðil, “[kýz, adamýn] karýsý olacak” demektedir.
Baþka bir deyiþle Tora bu evliliðin olup olmamasý
konusundaki inisiyatifi kýza vermiþtir (Talmud –
Ketubot 39b). Adamýn bu evliliði istememe hakký
yoktur ve eðer kýz isterse, adam onunla evlenmeye mecbur edilir ve [kýz hasta, çirkin, tsaraatlý
vs. ise bile] hayatý boyunca kýzý boþayamaz (bkz.
s.a.) ve ona karþý kocalýk yükümlülüklerini yerine
getirmek zorundadýr. Öte yandan kýz ya da babasý
bu evliliði istemezse, evlenme zorunluluðu yoktur
ve adam 50 þekel gümüþlük tazminatý [ve diðer
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Ne de olsa [adam, kýza] kýrda rastlamýþtýr ve niþanlý genç kýz çýðlýk attý[ysa
bile] onu kurtaracak [kimse] yoktur.
[91. Evlenmemiþ Genç Kýza Tecavüz]
28

Bir adam niþanlanmamýþ bakire bir genç kýza rastlayýp onu yakalayarak onunla [zorla] yatarsa ve [bu halde] bulunurlarsa,
29
[kýzla] yatan adam, ona eziyet etmesine karþýlýk genç kýzýn babasýna elli
gümüþ [þekel] vermelidir. [Ayrýca kýz, adamýn] Karýsý olacak; [adam] onu hayatý
boyunca boþayamayacaktýr.
öldürülmelidir. Bu, “Din Rodef – [Birini, Öldürme
Amacýyla] Takip Eden [=Cana Kasteden] Yasasý”
adý verilen kanundur (bkz. 25:12 açk.). Bu kural
dâhilinde, eðer bir hamilelik ya da doðum,
annenin hayatýný kesin bir þekilde tehdit ediyorsa, annenin hayatýný kurtarmak için cenin ya da
bebek düþürtülebilir; zira böyle bir durumda
cenin Rodef [=cana kasteden] sýnýfýnda kabul
edilir. Ancak bu da, henüz bebeðin baþý ve
bedeninin çoðunluðu çýkmadýðý sürece doðrudur.
Ama bu aþama geçilmiþse, bu herhangi bir insandan farksýzdýr ve onu öldürmek cinayettir (Miþna
– Oalot 7:6; Rabenu Behaye). [Not: Bu, çok özel
bir durumdur ve kürtaj konusunda genel bir
çýkarým için örnek kabul edilemez. Genel olarak
Yahudilik kürtajý, sayýlý bazý geçerli sebepler
dýþýnda yasaklar. Her durum, iþin uzmaný
Hahamlar tarafýndan kendi baþýna ele alýnarak
deðerlendirilir.]
[2] Kurala göre bir kiþiye “ya filancayý öldür ya da
biz seni öldüreceðiz” denirse [ve o “filanca”, aktif
olarak onun canýna kastetmiyorsa], bu kiþi kendi
ölümünü tercih etmekle yükümlüdür. Bu, mantýðýn bir gereðidir; zira Talmud’un deyimiyle,
“Senin kanýnýn onunkinden daha kýrmýzý
olduðunu nereden çýkardýn? Belki onun kaný
seninkinden kýrmýzýdýr?!” (Talmud – Pesahim
25b). Arusa konumundaki genç kýzla ilgili bu
konuda cinayetten bahsedilmesi, ayný kanunun
burada da geçerli olduðunu belirtir. Buna göre bir
kadýna “ya filancayla zina edersin ya da biz seni
öldüreceðiz” denirse, kadýn ölümü tercih
etmelidir. Ya da bir adama “ya filanca evli/niþanlý
kadýnla zina edersin, ya da seni öldürürüz”
denirse, adam ölümü tercih etmelidir (Talmud –
Sanedrin 74a). Bir kiþi bunu yaptýðý zaman en üst
düzeydeki mitsva olan Kiduþ Aþem mitsvasýný da
yerine getirmiþ olur. Ayrýca Arusa konumundaki
kýz bu konuda örnektir ve aslýnda her türlü cinsel
ahlaksýzlýk yasaðýnda da, ölümle günah arasýnda
seçim yapmaya zorlanan kiþi, ölümü tercih etmeli
ve Kiduþ Aþem mitsvasýný yerine getirmelidir.
Cinayet ve cinsel ahlaksýzlýk dýþýnda, iþlemek-

tense ölümü gerektiren diðer günah da putperestliktir. Tora buna 6:5’te iþaret etmiþtir: Kiþi
Tanrý’yý “tüm canýyla” sevmelidir – bu sevgi onun
canýna mal olsa bile. Kiduþ Aþem mitsvasý ile ilgili
geniþ bilgi için bkz. Vayikra 22:32 açk.
Hahamlarýmýz, cinsel ahlaksýzlýðýn ne kadar aðýr
olduðuna iþaret edercesine, bu kuralýn sadece
evli bir kadýn deðil, bekâr bir kýz için bile geçerli
olduðunu belirtirler. Talmud þöyle bir olay aktarýr:
Bir adam, bir kýza olan sevdasýndan dolayý yataða
düþer. Doktorlar, adamýn tek kurtuluþunun kýzla
iliþkiye girmek ya da en azýndan onu çýplak
görmek olduðunu belirtirler. Konu Hahamlar’a
getirilir ve Hahamlar cevabý kesin verirler:
“Adam ölecekse ölsün, ama kýz onunla iliþkiye
girmesin. Adam ölecekse ölsün, ama kýz onun
önünde çýplak durmasýn. Adam ölecekse ölsün,
ama kýz adamla bir perdenin arkasýndan kýsa bir
sohbet bile yapmasýn!” (Talmud – Sanedrin 75a;
Rabenu Behaye).
27. Çýðlýk attý[ysa bile] – Tam çeviriyle “çýðlýk
atmýþtýr”. Ancak tecavüzün baþýnda olayýn nasýl
geliþtiði bilinmemektedir. Dolayýsýyla burada
Tora, “[kýz olasýlýkla] çýðlýk atmýþtýr” deme amacýndadýr (Ýbn Ezra). Baþka bir deyiþle, insanlarýn
seyrek olduðu bir yerde evli genç kýzýn ilk tepkisinin bilinmediði durumda, onun direndiði
varsayýlýr. Bu nedenle adam cezalandýrýlýrken, kýz
suçsuz kabul edilmektedir. Böylece eðer kýz, çýðlýk
atmanýn yararsýz olacaðýný düþünmesinin mantýklý olduðu bir yerde ise, çýðlýk atmamýþsa bile suçsuz kabul edilir. Zaten kýzýn, kýrda rastladýðý bir
adamla isteði dâhilinde iliþkiye girme olasýlýðý çok
düþüktür (Abravanel; Daat Mikra).
28. Niþanlanmamýþ bakire bir genç kýza – 12,5
yaþýndan küçük bakire bir kýzdan bahsedilmektedir. Aþaðýdaki elli gümüþ þekel karþýlýðý ceza bu
durum için geçerlidir ve kýz 12,5 yaþýndan
büyükse ya da bakire deðilse bu ceza uygulanmaz
(Talmud – Ketubot 38a). Ancak diðer tazminatlarý
vermekle yükümlüdür (bkz. s.p. açk.).
Onu yakalarak onunla [zorla] yatarsa – Tora
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Buradaki kanun, babayla evlenmiþ olan bir
kadýnla, baba öldükten sonra bile evlenmeyi de
yasaklamaktadýr (Midraþ Agada). Baþka bir deyiþle babanýn evlendiði kadýn, o andan itibaren
oðla ebediyen yasaktýr.
2. Testisleri zarar görmüþ – Ýbranice Petsua
Daka. Çevirimiz serbesttir. Raþi [Sifre 247 ve
Talmud – Yevamot 75a’yý takip ederek] bu iki
sözcüðü farklý iki sýfat olarak görür: “Patsua –
Yaralanmýþ” ve “Nidke – Ezilmiþ”. Sýradaki ifade
erkek cinsel organýndan bahsettiðine göre burada
da özellikle testislerin gördüðü zararlardan bahsetmektedir. Bazýlarýna göre ise Daka testisleri
belirtir. Her durumda, cinsel yeteneði zarar görmüþ birinden bahsedildiði bellidir. Krþ. Vayikra
21:20.
Organý kesilmiþ – Ýbranice Kerut Þofha. Bu
sözcükler sýrasýyla “Karat – Kesmek” ve “Þafah –
Dökmek” ile baðlantýlýdýr. Dolayýsýyla Þofha,
erkekte idrar ve spermanýn çýkýþ yolu olan cinsel
organý belirtmektedir (Ýbn Ezra). Böylece pasukta, cinsel organý kesildiði için spermasý normalde
olduðu gibi güçlü akmayýp, zayýf ve düzensiz bir
þekilde dökülen, dolayýsýyla çocuk sahibi olmasý
mümkün olmayan birinden bahsedilmektedir
(Talmud – Yevamot 75b; Raþi).
Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz – Tam çeviriyle
“Aþem’in Cemaati’ne gelemez”. “Aþem’in Cemaati”
tanýmý, Tanrý’nýn insanlýða dair hedeflerini yerine
getirmek üzere bir araya gelmiþ olan Yisrael
Ulusu’nu tanýmlar. Bu ve sýradaki pasuklarda, söz
konusu hedeflere uygun olmayan kiþilerin bu
cemaatin bir parçasý olmasýný engelleyen yasaklar
vardýr (Hirsch). Teknik olarak ise “Aþem’in
Cemaati”, birbirleriyle kýsýtlama olmaksýzýn
evlenebilen doðuþtan Yahudiler’i tanýmlar (The
Living Torah). Ýbn Ezra’ya göre bu, Yisrael
kýzlarýndan biriyle evlenme yetkisi olan Yahudi
erkekleri belirtir. Sonuç olarak pasuk, belirtilen
sakatlýklara sahip bir erkeðin, doðuþtan Yisrael
Ulusu’na mensup bir kýzla evlenemeyeceðini
belirtmektedir. Ama böyle biri, Yahudilik’i sonradan kabul etmiþ bir kýzla ya da özgürlüðüne
kavuþmuþ Kenaanit bir cariyeyle evlenebilir
(Talmud – Yevamot 76a).
Sýradaki pasuk bir mamzerden bahsetmektedir.
Bir insaný mamzer durumuna düþüren, annesi ile
babasýnýn Tora’ca yasak bir iliþkiye girmiþ
olmalarýdýr. Dolayýsýyla ona bunu yapanlar

insandýr [yani annesi ile babasý]. Ýki pasuðun yan
yana gelmesi, ayný þeyin bu pasuk için de geçerli
olduðunu öðretir. Baþka bir deyiþle bahsedilen
evlilik yasaðý, sadece söz konusu sakatlýklara
“insanlarýn” sebep olduðu durumlar için geçerlidir. Doðuþtan Yisrael Ulusu’na mensup bir kýzla,
sadece sonradan insanlarýn müdahalesi ya da
saldýrýsý nedeniyle bu sakatlýklarý yaþamýþ biri
evlenemez (Talmud – Yevamot 75b). Ama doðuþtan kýsýr olan biri için evlilik yasaðý yoktur. Bu
pasuðun, p. 3’ten hemen önceye yerleþtirilmesinin amacý da iþte bu kuralý öðretmektir.
Ýlk bakýþta, bu pasuktaki yasaðýn nedeni, evlilik
kurumunun baþlýca amacýnýn yeni nesilleri üretmek olmasýdýr. Tanrý bu dünyayý boþ kalmasý için
yaratmýþ deðildir; insanlarýn üzerinde çoðalýp yerleþmeleri için yaratmýþtýr (krþ. Yeþayau 45:18).
Dolayýsýyla cinsel yetenekleri zarar görmüþ kiþilerin doðuþtan Yahudi bir kýzla evlenmesi yasaðý
buna baðlanabilir. Rambam ise bu yasaklarýn cinsel ahlaksýzlýk olasýlýðýný azaltma amacýný taþýdýðý
görüþündedir. Cinsel yetenekten yoksun erkeklerle evli olan kadýnlar kendileri için baþka
seçenekler arama yoluna gidebilir. Tora bu
nedenle böyle durumlarýn önüne geçmeyi
amaçlamýþtýr (More Anevohim 3:8). Buna raðmen
sebeplerin bunlardan ibaret olduðunu söylemek
zordur, zira belirtildiði gibi, doðuþtan kýsýr birinin
evlenmesi yasak deðildir. Benzer þekilde, Tora,
cinsel yetenekleri sonradan zarar görmüþ birinin
hiç evlenemeyeceðini söylemekte deðildir; sadece
bir Yisrael kýzýyla evlenemez. Buna karþýlýk böyle
biri, bir Giyoret ya da özgürlüðüne kavuþmuþ [ve
otomatik olarak Yahudi olmuþ] bir Kenaanit
cariye ile evlenebilir. Temeldeki asýl sebep her ne
ise, eðer Tora bu iki durumu da yasaklamýþ olsaydý, o zaman cinsel iliþkinin tek amacýnýn yeni
nesillerin üretilmesi olduðu sonucuna varýlabilirdi. Ama Tora bunlarý yasaklamadýðýna göre, üremeye hizmet etmeyen bir cinsel iliþki de yasak
deðil demektir. Bu nedenle, örneðin, bir erkeðin,
hamile olan eþiyle birlikte olmasýnda, bu iliþki
açýkça üremeye hizmet etmeyecek olmasýna raðmen, herhangi bir sakýnca yoktur. Kurallar ve
kutsiyet dâhilinde olduðu sürece, karý-koca
arasýndaki özel iliþki, her þeyden önce sevginin en
yüksek düzeyli ifadesi olduðu için, yeni bir
çocuðun doðmasýyla sonuçlanmayacaðý açýksa
bile yasak deðildir (krþ. Rabenu Behaye).
Hahamlarýmýz, Daniel’in (bkz. Daniel kitabý),
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23:1-2

[92. Babanýn Karýsý]

23

1

Bir erkek, babasýnýn karýsýyla evlenemez. Babasýnýn örtüsünü açmamalýdýr.
[93. Cinsel Organ Sakatlýklarý]

2

Testisleri zarar görmüþ veya organý kesilmiþ [bir erkek], Tanrý’nýn Cemaati’ne
katýlamaz.
tazminatlarý (bkz. ö.a.)] ödemelidir (Yad – Naara
Betula 1:3; bkz. Kýzýn babasýna... k.b.). Böylece
evliliði veto hakký sadece kýzda ve babasýnda
vardýr; tecavüzcü ise evliliði veto edemez. Ýðfal
durumunda ise adamýn da veto hakký vardýr; zira
kýz o iliþkiye kendi rýzasý dâhilinde girmiþtir (bkz.
Þemot 22:15 açk.).
Tecavüz eden adamýn, kýzla evlenmesi Tora’nýn
613 mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase No. 227
(Sefer Ahinuh).
Hayatý boyunca boþayamayacaktýr – Mitsvat Lo
Taase No. 331 (Sefer Ahinuh). Bkz. p. 19 açk.
Kýzýn daha sonra ciddi bir günah iþlemesi durumunda bu geçerli deðildir. Yine, eðer kanunen
ikisinin evlenmesi mümkün deðilse, evlilik
gerçekleþmez.

23.
1-9. Yasak ve kýsýtlanmýþ evlilikler. Ensest ve
diðer yasak iliþkilerin çoðu Vayikra Perek 18 ve
20’de açýklanmýþtý. Burada Tora onlara bazý
eklemeler yapmaktadýr.
1. Babasýnýn karýsýyla evlenemez – Tam
çeviriyle “babasýnýn karýsýný [eþ olarak] alamaz”.
Bu ifade bu konudaki yasaðý deðil, kanuni durumu belirtmektedir. Baþka bir deyiþle, babasýnýn
karýsýyla evlenmesi mümkün deðildir ve tüm
evlilik prosedürünü yerine getirse bile hiçbir þey
yapmamýþ gibidir (Talmud – Kiduþin 67b; Raþi).
Babanýn karýsýyla iliþkiye girme yasaðý ve cezasý ise
daha önce söylenmiþtir (Vayikra 18:8 ve 20:11).
Babasýnýn örtüsünü açmamalýdýr – Tam
çeviriyle “babasýnýn kanadýný [=giysisinin köþesini]
açmamalýdýr”. Bir erkeðin “kanadý”, onun
himayesini veya ona baðlý olmayý kasteder (krþ.
Þemot 21:8 açk.; bkz. Rut 3:9).
Bir görüþe göre pasukta bundan hemen önceki
ifade özel bir duruma iþaret etmektedir. Önceki
kýsmýn en sonunda tecavüzden bahsedilmiþtir.
Ondan hemen sonra gelen buradaki kanun, bir
kiþinin, babasýnýn tecavüz etmiþ olduðu kadýnla
evlenmesini yasaklamaktadýr (Ýbn Ezra; Rabenu
Behaye; bkz. Talmud – Yevamot 4a ve 49a).

Ancak bu azýnlýk görüþüdür ve diðer Hahamlar’a
göre bir kiþi bir kadýna tecavüz etmiþ, ama onunla evlenmemiþse, adamýn oðlunun bu kadýnla
evlenmesi yasak deðildir [ve Alaha bu yöndedir
(Yad – Ýsure Bia 2:11)]. Çoðunluk görüþüne göre
burada babanýn evlenmesini bekleyen bir
Þomeret Yavam’la evlenme yasaðýndan
bahsedilmektedir (Talmud – Yevamot 49a; Raþi;
Rabenu Behaye).
Kanuna göre, evli bir erkek çocuksuz öldüðü
takdirde, kardeþlerinden biri onun dul karýsýyla
evlenmelidir. Buna Yibum adý verilir ve eðer bir
kardeþ bu evliliði istemezse, kadýnýn, kocasýnýn
ailesi ile baðýnýn tamamen çözülmesini
simgeleyen Halitsa adlý bir prosedür gerçekleþtirilir. Bu konu aþaðýda 25:5-10’da ele alýnacaktýr.
Halitsa yapýlmadýðý sürece bu dul kadýn, halen
kendisiyle evlenmesini beklediði kayýnbiraderine
bir þekilde baðlýdýr. Bu durumdaki kadýna
“Þomeret Yavam – Yibum Beklemekte Olan Kadýn”
adý verilir.
Buradaki ifadede, evlilik baðý kapsamýnda babayla baðý olan bir kadýnla birlikte olmak yasaklanmaktadýr. Babanýn resmen karýsý “olmuþ” bir
kadýnla iliþki baþka yerde yasaklandýðýna göre,
buradaki ifade özellikle “beklenen” evlilik baðý
kapsamýndaki baðý kastetmektedir. Böylece “örtü
/ giysi köþesi / kanat” sözcüðü beklenen evliliði
sembolize eder, çünkü evlilikteki Hupa gibi, örtü
veya kanat da, erkeðin kadýný himayesi altýna
almasý ve ikisinin ayný çatý altýnda birleþmesini
simgeler (Aktav Veakabala).
Bu durumda bir kiþinin amcasý çocuksuz olarak
öldüðü ve böylece yengesi, o kiþinin babasý
açýsýndan Þomeret Yavam konumuna girdiði
takdirde, yengeyle iliþki yasaktýr, zira kadýn, bu
haliyle, beklenen evlilik baðý kapsamýnda babaya
baðlýdýr. Bu açýdan, eðer baba, Yibum ya da
Halitsa’dan birini yapmadan önce ölürse bile,
yengeyle iliþki yine de yasaktýr. [Yengeyle iliþki –
amca öldükten sonra bile – daha önce açýkça
yasaklanmýþtý (Vayikra 18:14). Böylece Þomeret
Yavam konumundaki bir yengeyle iliþki,
buradakiyle birlikte iki yasaðýn birden ihlali
anlamýna gelir] (Talmud – Yevamot 4a ve 49a; Raþi).
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bir kýzsa, bu kýz Yahudi olmasýna raðmen, bir
Koen’le evlenmesi yasaktýr (Talmud – Yevamot 45a).
Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz – “Doðuþtan
Yahudi bir kýzla evlenemez.” Mitsvat Lo Taase No.
333 (Sefer Ahinuh). Ama bir Giyoret veya bir
mamzeret ile [ve eðer kendisi bir mamzeret ise, bir
Ger ya da bir mamzer ile] evlenebilir.
Bu yasak, mamzer/et olduðu kesin olarak bilinen
kiþiler için geçerlidir. Ancak kesin bir bilgi yoksa
bir kiþi, mamzer/et olduðuna dair þüphe söz konusu
olsa bile buradaki yasakla sýnýrlý deðildir (Talmud
– Kiduþin 73a).
“Tanrý’nýn Cemaati”nin evliliði, belirli kanun ve
prensiplerle kutsiyet içerir ve belki de bu nedenle “Kiduþin – Kutsiyetler” olarak adlandýrýlýr.
Tanrý bu kanun ve prensipler yoluyla, Cemaati’nin
evliliklerini sýrf bedensel ve fiziksel olmaktan
çýkarmýþ ve Kiduþin ile ifade bulan manevi-ahlaki
bir düzleme yüceltmiþtir. Bir mamzer, söz konusu
kanunlara karþý baþkaldýrma suçunu temsil ettiði
için bu cemaatin bir parçasý olmaktan men
edilmiþtir (Hirsch).
Bir mamzerin mamzer ya da Ger olmayan bir
Yahudi’yle evlenmesi yasaðý, onun annesi ile
babasýnýn yasak iliþkisinin bir sonucudur. Yani
bunda mamzerin kendisinin bir suçu yoktur; tüm
suç yasak iliþkiye girenlerdedir. Buna raðmen
bunun ceremesini, “mamzer” etiketi alan çocuk
çeker – týpký hamileliði sýrasýnda, sonuçlarýný
düþünmeden sürekli sigara içen bir kadýnýn
çocuðunun problemli doðmasýnda ve hayatý
boyunca bu sorunu çekerek yaþayacak olmasýnda
çocuðun hiçbir suçu olmamasý gibi. Dolayýsýyla
buradaki kýsýtlama bir suç iþlememiþ olan
mamzere yönelik bir ceza deðil, onun dýþýnda
geliþmiþ olup katlanmak zorunda olduðu, onun
açýndan talihsiz bir durumdur.
Hahamlarýmýz bir çiftin iliþki anýndaki niyetlerinin, doðacak çocuðun doðasý üzerinde önemli
çapta etki sahibi olduðunu belirtirler (Ramban,
Ýgeret Akodeþ). Buna baðlý olarak mamzerin annebabasýnýn iliþki anýndaki günahkâr niyetleri,
çocuklarý üzerinde silinmesi mümkün olmayan
olumsuz bir manevi etki býrakýr (Sefer Ahinuh).
Yasak da buna baðlý olabilir.Yine de þunu belirtmek gerekir ki, bir mamzer için tek kýsýtlama

evlilik konusundadýr ve mamzerin, bunun dýþýnda
diðer hiçbir kanuni hakkýnda kýsýtlama yoktur.
Bu evlat, hiçbir konuda babasýnýn diðer çocuklarýndan farklý konumda deðildir. Babasýnýn
mirasýnda da, mamzer olmayan kardeþleriyle eþit
haklara sahiptir (Talmud – Yevamot 22a-b;
Hirsch). Talmud (Orayot 13a) ayrýca, mamzer bir
Tora otoritesinin, bilgisi kýsýtlý bir Koen Gadol’a
göre daha çok onuru hak ettiðini kaydeder.
Hahamlarýmýz, Maþiah Dönemi geldiðinde
mamzerlik konusunun sona ereceðini öðretirler
(Meam Loez).
Onuncu nesli bile – Bu, “hiçbir zaman”
anlamýnda bir deyimdir. Bir mamzerin ebediyen
tüm soyu da mamzerdir. Bu, haklarýnda “onuncu
nesli bile” dendikten sonra “ebediyen” eklemesinin
yapýldýðý Amoni ve Moaviler’den öðrenilmektedir (bkz. s.p.). Onlar için “onuncu nesli bile” ifadesi “ebediyen” anlamýna geldiðine göre, ayný anlam
mamzer için de geçerlidir (Sifre).
4. Bir Amoni veya Moavi – Bunlar, Lot’un
kendi kýzlarýyla ensest iliþkiye girmesinden doðan
iki kardeþten türeyen iki halktýr (bkz. Bereþit
19:37-38). Yahudi olmayan biriyle evlenmek
yasak olduðuna göre bu iki ulusa mensup olarak
doðmuþ bir erkeðin Yahudi bir kýzla evlenmesinin
yasak olduðunu söylemeye gerek yoktur.
Dolayýsýyla burada böyle birinin “Yahudilik’i
kabul etse bile” yine de doðuþtan Yahudi bir kýzla
evlenemeyeceði söylenmektedir.
Sýradaki pasukta bu yasaðýn sebebi “sizi yiyecekle
ve suyla karþýlamamalarý” olarak açýklanmaktadýr.
Yabancý bir ulusu karþýlamak, kadýnlarýn deðil
özellikle erkeklerin yapmasý gereken bir þeydir.
Dolayýsýyla bu iki ulusun “sorunlu” bireyleri, özellikle erkekleridir. Ama buradaki yasak, bir
Amonit ya da Moavit, yani bu iki ulustan birine
mensup bir kadýn için geçerli deðildir ve böyle bir
kadýn Yahudilik’i can-ý gönülden kabul ettiði
takdirde, doðuþtan Yahudi bir erkekle evlenebilir
(Talmud – Yevamot 69a). Bunun en önemli
örneði, Kral David’in büyük büyük annesi Moavlý
Rut’tur (bkz. Rut 1:4 ve 4:13).
Rut’un Bene-Yisrael’in o zamanki lideri Boaz ile
olan evliliðinin geçerli olup olmadýðý hem kendisinin hem de büyük torunu David’in kafasýný
kurcalamýþtýr. Konu kesin olarak açýklýða
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23:3-4

[94. Mamzer]
3

Bir mamzer, Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz. [Böyle birinin] Onuncu nesli bile
Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamayacaktýr.
[95. Amoniler ve Moaviler]
4

Bir Amoni veya Moavi, Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz. Onlarýn onuncu nesli
bile Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamayacaktýr – ebediyen.
Babil Kralý tarafýndan kýsýrlaþtýrýldýðýný ve bu
nedenle bir Giyoret’le evlendiðini kaydederler
(Meam Loez).
Pasuk sadece testisler ve cinsel organdan
bahsediyor olmasýna raðmen, yasak, sperm kanallarý kesilmiþ birini de kýsýtlar. Bu durum, genital
bölgede yapýlan týbbi müdahaleler durumunda
önem kazanýr. Bu konudaki diðer ayrýntýlar
Þulhan Aruh – Even Aezer, Perek 5’te yer almaktadýr (Meam Loez). Kýsýrlaþtýrýlmýþ bir erkeðin
doðuþtan Yahudi bir kýzla evlenmesi yasaðý
Tora’nýn 613 mitsvasýndan biridir. Mitsvat Lo
Taase No. 332 (Sefer Ahinuh).
3. Mamzer – Talmud bunu “Mum Zar – Kusur,
Yabancý” olarak açar. Yani doðuþtan sahip olduðu
kusur, onu “yabancý” konumuna sokar. Tora’nýn
kullandýðý Mamzer sözcüðü eril olmasýna raðmen, pasuðun yasaðý bir Mamzeret (diþil) için de
geçerlidir, zira söz konusu kusur olduktan sonra,
erkek ile kadýn arasýnda fark yoktur (Talmud –
Yevamot 76b).
Mamzer terimi “gayrimeþru” olarak çevrilebilir;
ancak bu çeviri pek doðru olmayacaðýndan yapmamayý uygun gördük, zira Türkçe’de
“gayrimeþru” sözcüðü evlilik dýþý iliþkilerin ürünlerini tanýmlasa da, salt evlilik dýþýnda doðmuþ bir
kiþi mamzer deðildir. Taným olarak “Baþka
Yahudiler’le evlenmesi mümkün olan, ama birbirleriyle evlenmesi mümkün olmayan iki kiþinin
ortak çocuklarý mamzerdir” (Talmud – Kiduþin
66b). Bu ciddi yasak iliþkiler, genel terimle Arayot
olarak adlandýrýlan (bkz. Vayikra 18:6 açk.), ensest ve zina iliþkileridir.
Bu tanýmýn gerektirmesi doðrultusunda, [söz
konusu iliþkilerin cezasý en az Karet olduðu için,]
bir mamzer, [ya da kýzsa, mamzeret] özellikle Karet
cezasýný gerektiren bir yasak iliþkiden doðmuþ
kiþidir. Bu, araya belirli bir amaçla girmiþ olan
(bkz. ö.a.) önceki pasuktan önce gelen,
“Babasýnýn örtüsünü açmamalýdýr” (p. 1) sözleriyle
de ima edilmektedir. Orada da belirtildiði üzere
bu, babayla evlilik ya da benzeri bir baðý olan
kadýnla iliþkiyi yasaklamaktadýr – böyle bir iliþki
Karet cezasýný gerektirir (bkz. Vayikra 20:20).

Bunun yanýnda, idam cezasýný gerektiren tüm
yasak iliþkiler de idam cezasýnýn uygulanamadýðý
durumlarda Karet cezasýný hak eder (bkz. Vayikra
18:28). Sonuç olarak “mamzer” sözcüðü, “Karet
ya da idam cezasýný gerektiren bir yasak iliþkinin
ürünü” þeklinde de tanýmlanabilir (krþ. Talmud
Yeruþalmi – Yevamot 11:1; Raþi). [Öte yandan,
âdet dönemine baðlý olarak nida konumundaki
bir kadýnla (bkz. Vayikra 15:19-28) girilen iliþki
de Karet cezasýný gerektirmesine raðmen (Vayikra
20:18), bundan doðan çocuk mamzer deðildir
(Talmud – Yevamot 49b); zira bu örnek, yukarýdaki temel mamzer tanýmýna uymamaktadýr.]
Tora’nýn yasakladýðý, ama Karet cezasýný gerektirmeyen iliþkiler de vardýr ve bunlarýn ürünleri
mamzer deðildir. Örneðin bir Koen’in boþanmýþ
bir kadýnla evlenmesi yasak olmasýna karþýn, eðer
evlilik prosedürü uygulanýrsa bu baðlayýcýdýr. Yani
Arayot sýnýfýndaki iliþkilerden farklý olarak, bu
evlilik teknik olarak mümkündür ve yasaða raðmen yapýldýðý takdirde boþanmak gerekir.
Bahsedilen evlilik Karet cezasýný gerektirmez.
Dolayýsýyla böyle bir iliþkiden doðan çocuk da
mamzer deðildir; ama böyle biri, “Halal” olarak
adlandýrýlýr ve Koen olmaya uygun deðildir (bkz.
Vayikra 21:15).
Yukarýdaki temel mamzer tanýmýna paralel olarak
“Evlenmesi ne baþka Yahudiler’le ne de birbirleriyle mümkün olan iki kiþinin ortak çocuklarý
mamzer deðildir” (Talmud – Kiduþin 66b).
Bahsedilen iliþkilerde çocuðun durumu, annenin
durumuna göre belirlenir. Eðer Yahudi bir erkek,
Yahudi olmayan bir kadýnla iliþkiye girerse – ki
burada kadýnýn o erkekle veya Yahudi olan baþka
bir erkekle evlilik baðý içine girmesi mümkün
deðildir – çocuk da, týpký anne gibi Yahudi
deðildir. Eðer Yahudi bir kadýn, Yahudi olmayan
bir erkekle iliþkiye girerse – ki burada da erkeðin,
o kadýnla veya Yahudi olan baþka bir kadýnla
evlenmesi mümkün deðildir – çocuk da, týpký
anne gibi Yahudi’dir. Baþka bir deyiþle bu durumlarda çocuk [anneye baðlý olarak] ya Yahudi’dir
ya da deðildir – ama her iki durumda da mamzer
deðildir (Hirsch). Yine de, annenin Yahudi
olduðu bir karýþýk birliktelikte, eðer doðan çocuk
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Bene-Yisrael’i günaha sürüklemek için yaptýðý [ve
aralarýnda konuþtuklarý “sözlerle” oluþturduklarý]
planý vurgulamaktadýr. Moaviler büyücü Bilam’ý,
Bene-Yisrael’e beddua etmesi için çaðýrmýþlar,
Bilam, Tanrý’nýn müdahaleleri nedeniyle bu
konuda baþarýlý olamayýnca onlara bu kez cinsel
ahlaksýzlýk silahýný kullanmalarýný önermiþti.
Pasukta söylendiði gibi: “Bilam’ýn sözü doðrultusunda, Peor uðruna, Tanrý’ya sadakatsizlik
ettirmek için Bene-Yisrael’e [tuzak] olanlar bunlardý!” (Bamidbar 31:16). Böylece Moaviler,
Bene-Yisrael’i ekmek ve suyla karþýlamamanýn
yanýnda, onlarý günaha sürüklemeyi planlamalarý
[ve bunu bir ölçüde baþarmalarý] nedeniyle de
dýþlanmýþlardýr (Sifre 250; Raþi; Minhat Yeuda;
Sifte Hahamim; Mizrahi).
6. Seni sevmiþti Tanrýn Aþem – Bilam, BeneYisrael’de beddualarýný etkili kýlacak günahlar ve
yetersizlikler bulmuþ olsa da, Tanrý’nýn onu dinlemeyi reddetmesinin tek sebebi vardýr: BeneYisrael’e olan sevgisi (Or Ahayim). Böylece Moþe,
konuþmasýnýn burasýnda Tanrý’nýn sevgisini
vurgulayarak, Bene-Yisrael’e gelecekte de bu
sevgiye güvenebilecekleri konusunda güvence
vermektedir.
7. Huzurunu ve refahýný arama – Tam çeviriyle
“selametlerini/barýþlarýný ve iyiliklerini arama”. Basit
anlamda “Bu iki ulus sizin yakýn akrabanýz sayýlmalarýna ve atanýz Avraam, onlarýn atasý Lot’u
kardeþi gibi sevmiþ olmasýna raðmen, sizler onlarý
kardeþ olarak görmeyin, çünkü onlar,
davranýþlarýyla kardeþlik kanununu bozdular”.
Lot, Tanrý’nýn Avraam’ý gönderdiði yolda ona
eþlik ettiði için Tanrý onun soyu olan bu iki ulusa
miras olarak bu topraklarý vermiþ, buna karþýlýk
iki ulus, kötü tutumlarý nedeniyle BeneYisrael’den dýþlanmýþtýr.

Önceki pasuklarda Amon ve Moav uluslarý
Yahudilik’i kabul etseler bile Bene-Yisrael’in aktif
bir parçasý olmaktan alýkonmuþlar, böylece
dýþlanmýþlardýr. Dolayýsýyla onlarýn iyilik ve
refahlarýnýn dert edilmesine gerek olmadýðý zaten
açýk görünmektedir. Ama Tora bunu, bu iki
ulusun, diðer uluslar için dikkat edilmesi gereken
bir hususta bile dikkate alýnmasýna gerek
olmadýðýný vurgulamak için söylemektedir (Oil
Moþe). Þöyle ki; Tora biraz aþaðýda, Yahudi
olmayan sahibinden kaçýp Yahudiler’e sýðýnan
yabancý bir kölenin sahibine iade edilmesini
yasaklamaktadýr (p. 17). Ama eðer bu köle
Amon ya da Moav uluslarýna mensupsa, onu geri
verme yasaðý yoktur (Sifre 251; Raþi).
Bunun yanýnda diðer uluslara karþý savaþa
çýkýldýðýnda öncelikle barýþçý bir mesaj yollama
þartý vardýr (20:10). Pasuktaki “barýþlarýný arama”
ifadesi Amon ve Moav uluslarýna böyle bir mesaj
gönderilmeyeceðini belirtir (Sifre; Ramban).
Mitsvat Lo Taase No. 335 (Sefer Ahinuh). Ancak
bunu anlamak gerekir, zira Tanrý bu iki ulusa
sataþýlmasýný yasaklamýþ, onlarýn topraklarýný
“Lot’un oðullarýna miras olarak verdiðini” vurgulamýþtý (bkz. 2:9 ve 2:19). Dolayýsýyla burada
kastedilen, eðer bu iki ulus, kendi topraklarýnýn
dýþýnda, Bene-Yisrael’in savaþ öncesinde barýþçý
mesaj göndermekle yükümlü olduklarý yerleri ele
geçirmiþlerse, bu yerlere yapýlacak saldýrýlar
öncesinde barýþçý mesaj gönderilmeyeceðidir
(a.k.). Bunun yanýnda, eðer bu iki ulus kendi
topraklarýndan çýkýp Erets-Yisrael’e saldýrýrsa,
onlarý püskürttükten sonra topraklarýna kadar
takip etmek yasak deðildir. Ve elbette böyle bir
durumda da barýþ çaðrýsý yapýlmayacaktýr. Tarihte
Yiftah (bkz. Þofetim 11:33) ve Kral David’in
(Þemuel II 12:31) komutasýnda böyle örnekler
mevcuttur.
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[Bu kýsýtlama,] Mýsýr’dan çýkýþýnýzda, yolda sizi yiyecekle ve suyla karþýlamamalarý ve [Moav’ýn,] sana beddua etme amacýyla Aram Naarayim[’deki] Petor’dan
Bilam ben Beor’u sana karþý kiralamasý sebebiyledir.
6
Tanrýn Aþem, Bilam’ý dinlemeye yanaþmamýþ, Tanrýn Aþem senin için bedduayý
berahaya dönüþtürmüþtü, zira seni sevmiþti Tanrýn Aþem.
7
[Sonuç olarak] Hayatýn boyunca, ebediyen, [bu iki ulusun] huzurunu ve
refahýný arama.
kavuþuncaya kadar, birçoklarý Boaz’ýn Rut ile
evlenmesinin yasak olduðunu ve David’in
Alaha’ya göre kabul edilemez biri olduðunu ileri
sürmüþtür (bkz. Rut 4:6 ve Þemuel I 17:55, Raþi
o.a.).
Asur kralý Sanheriv zamanýnda tüm uluslar birbirine karýþtýklarýndan, kimin bu iki ulusa mensup olduðu artýk bilinmemektedir. Genel kural
olarak, bu gibi durumlarda çoðunluða göre
davranýlýr. Dolayýsýyla Yahudi olmayan herhangi
biri Yahudilik’i kabul ettiði zaman, bu iki ulusa
deðil, çoðunluk olan diðer uluslardan birine mensup olduðu kabul edilir. Böylece bu pasuktaki
yasak günümüzde yürürlükte deðildir (Talmud –
Berahot 28a).
Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlamaz – Amon ya da
Moav ulusuna mensup bir erkeðin doðuþtan
Yahudi bir kýzla evlenmesi yasaðý Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 334 (Sefer
Ahinuh).
Ebediyen – Bu sözcük kullanýldýðýna göre, “onuncu nesli bile” sözlerine gerek yoktur. Ancak Tora,
her iki ifadeyi kullanarak, ebedi yasaðýn bir
mamzer/et için de geçerli olduðunu öðretmektedir
(Sifre; bkz. ö.p. açk.).
5. Yolda – Bu sözcük çok da gerekli deðildir.
Ekmek ve suyla karþýlanacak kiþilerin “yolda”
olduklarý açýktýr. Ama Tora bu sözcüðü, BeneYisrael’in o anki durumlarýný özellikle vurgulamak için kullanmaktadýr. Yolculuk halindeki bir
halk zaten zihinsel karmaþa içindedir; bir an önce
bir yere yerleþip huzur bulmayý arzular. Ama iþte,
Bene-Yisrael bu halde olmalarýna raðmen, Amon
ve Moav uluslarý onlara karþý bir sempati göstermemiþlerdir (Sifre 250; Raþi; Mizrahi).
Sizi yiyecekle ve suyla karþýlamamalarý – Tam
çeviriyle “sizi ekmekle ve suyla karþýlamamalarý”.
Çöldeyken Bene-Yisrael’in yiyecek ve suya ihtiyacý olmamýþtýr, zira Tanrý bu ihtiyaçlarý

karþýlamýþtýrýr. Ancak Amon ve Moav, kendi
açýlarýndan, uzak yoldan gelen akrabalarý için
yapmalarý gereken þekilde davranmadýklarý için
dýþlanmýþlardýr (Rabenu Behaye). Avraam,
onlarýn atasý olan Lot’u kurtarmak için kendini
tehlikeye atmaktan çekinmemiþ (Bereþit 14:16),
ama onlar nankörce davranmýþlardýr (Ramban).
Tora’nýn Amon ve Moav erkeklerini, Yahudilik’i
kabul etseler bile, doðuþtan Yahudi bir kýzla
evlenmekten men etmesi ve bunu onlarýn tüm
nesilleri için ebediyen öngörmesi, onlardaki
nankörlüðün, ulusun erkeklerinin benliðine
kazýnmýþ bir bencilliðe ve kötü karaktere iþaret
ettiðini vurgular. Bu tip bir karakterin BeneYisrael’de yeri olmamalýdýr.
Ramban’a göre yiyecek ve suyla karþýlamadýklarý
için eleþtirilenler sadece Amoniler’dir. Moaviler
ise Bene-Yisrael’e beddua etmesi için Bilam’ý tutmuþlardýr. Yani pasuktaki iki eleþtiri bu uluslara
birer birer yöneltilmektedir. Ancak yiyecek ve
suyla karþýlamama eleþtirisinin her ikisine de
yapýldýðý görüþünde olanlar da vardýr (Sforno).
Bu pasukla 2:29 arasýndaki görünüþteki çeliþkilerin farklý çözümlemeleri için bkz. 2:29 açk.
[Moav’ýn] – Bilam’ý Bene-Yisrael’e karþý
kiralayanlar Moaviler’dir (bkz. Bamidbar 22:10
ve 22:21). Alternatif olarak “[Moav kralý
Balak’ýn]” (krþ. Hirsch).
Petor’dan Bilam ben Beor’u – Bkz. Bamidbar
22:5 açk.
Sebebiyledir – Ýbranice Al Devar Aþer. Tam
çeviriyle “[þu] sebepledir ki”. Ama bu, sadece Al
Aþer sözleriyle de ifade edilebilirdi. Baþka bir deyiþle, kullanýlan Devar sözcüðü, pasuðun anlamý
için þart olmamasýna raðmen kullanýlmýþtýr ve
dolayýsýyla belirli bir noktaya iþaret etmektedir.
Bu sözcüðün genel anlamý “söz” ya da “konuþma”dýr. Böylece Tora özellikle, Moav ulusunun

KiTetse_vayikra.qxd 18.06.2012 15:00 Page 62

508 Ki Tetse

8

9
10
Örneðin ilk nesilden biriyle ikinci nesilden biri
evlenirse, ebeveynden biri ikinci nesil olmasýna
raðmen, çocuk, diðer ebeveyne bakýlarak ikinci
nesil sayýlýr (Meam Loez).
Edom ve Mýsýr uluslarýna mensup bir kiþinin
Yahudilik’i kabul ettikten sonraki üçüncü neslini
Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlmaktan uzak tutmak,
Tora’nýn iki farklý yasaðýdýr. Mitsvat Lo Taase No.
336 ve Mitsvat Lo Taase No. 337 (Sefer Ahinuh).
Bu kýsýmda sayýlanlarýn dýþýndaki uluslar için ise
böyle bir kýsýtlama yoktur ve bir Ger ya da
Giyoret, “Tanrý’nýn Cemaati’ne” hemen katýlabilir.
Bunun yanýnda özellikle Moav ve Mýsýr arasýnda
bariz bir fark vardýr. Moaviler Bene-Yisrael’e fiziksel bir zarar vermemiþler, ama onlarý cinsel ahlaksýzlýk günahýna sevk etmiþlerdir (Bamidbar Perek
25). Mýsýrlýlar ise Bene-Yisrael’in çocuklarýný resmen katletmiþlerdir. Buna raðmen Moavi erkekleri tümüyle dýþlanýrken, Mýsýrlýlar sadece üçüncü
nesilde Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlabilmektedir.
Bu fark önemli bir noktayý öðretir: Bir insana
günah iþletmek, onu öldürmekten bile aðýrdýr.
Zira birini öldüren, onu bu dünyadan yoksun
býrakmýþ olur. Günah iþleten ise, onu hem bu
dünyadan hem de Gelecek Dünya’dan mahrum
etmiþ olur (Sifre 252; Raþi).
10-15. Kampýn Kutsiyeti. Yahudi ordu kampý,
diðer uluslarýnkinden çok farklý olmalýdýr. Diðer
ordular sayýsal üstünlük ve etkili silahlarý bir
güven kaynaðý olarak görürken, Yisrael, baþarý
ümidini Tanrý’ya baðlayacaktýr. Dolayýsýyla
ordunun en güçlü silahý, erdemli ve ahlaki
tutumdur. Sýradaki bölüm bunun için gereken
noktalara dikkati çekmektedir.
Bu konu, bazý evlilik yasaklarýnýn ardýndan verilmektedir. Bu da orduya özellikle en üst düzeyde
ahlaklý kiþilerin seçilmesi gerektiðine iþaret eder.
Kaynaklarýmýz, David’in elit kuvvetlerinin, en
ufak bir lekesi bile olmayan soylara mensup kiþilerden seçildiðini belirtirler (Talmud Yeruþalmi –
Kiduþin 4:5).10.
Düþmanlarýna karþý – Tora savaþýn özellikle düþmanlara karþý yapýldýðýnýn altýný çizmektedir:
“Sadece sana karþý düþmanlýk göstermiþ olan, bu
düþmanlýktan zarar gördüðün ve gelecekte de

ayný þekilde düþmanca davranýþlarýný beklediðin
halklara karþý savaþa çýkacaksýn. Dolayýsýyla,
onlara saldýrdýðýn zaman bile, bu savunma amaçlý
olacaktýr.” Böylece Tora bu sözleri kullanarak,
iþgal ve fetih amaçlý seferleri konunun dýþýnda
tutmaktadýr (Hirsch). Tanrý Erets-Yisrael’i BeneYisrael’e vermiþtir ve diðer halklara da kendi
topraklarýný vermiþtir. Bene-Yisrael kendi topraklarýnýn bütünlüðünü sonuna kadar savunmakla
birlikte baþkalarýnýn toprak bütünlüðüne de saygý
göstermelidirler.
Kamp [halinde savaþa] çýktýðýnda – The Living
Torah. Ya da “Bir kamp, düþmanlarýna karþý
[savaþa] çýktýðýnda” (The Artscroll Chumash –
Stone Edition). Burada, çöldeki büyük kamp deðil,
savaþa giden askerlerin oluþturduðu askeri bir
kamptan bahsedilmektedir (Ýbn Ezra).
Her türlü kötü þeyden korunmalýsýn – “Kötü
þey” ile kastedilen, yasak davranýþlardýr (ayrýca
bkz. s.p. açk.) [Bir kaynaða göre bu, aþýrý acýmasýzlýðý da yasaklar (Josephus Flavius, Eski
Dönemler 4:8:42)]. Yine de bir soru cevap beklemektedir: Bir insan, yasaklarý ihlal etmekten
sadece savaþ zamanýnda deðil, her zaman korunmakla yükümlüdür. Öyleyse Tora neden bunu
savaþla baðdaþtýrmaktadýr?Bir noktayý öðretmek
için: Bir insan tehlikede olduðu sýrada Tanrý
Katýnda ona karþý suçlamalar güçlenir. Ya da kaynaklarýmýzda söylendiði þekilde: “Satan, [bir
insaný Tanrý katýnda özellikle] tehlike zamanýnda
suçlar [ve zayýf yanlarýný ön plana çýkarýr]”
(Midraþ – Tanhuma, Vayigaþ 1; Talmud Yeruþalmi –
Þabat 2:6; Raþi). Tehlike zamanýnda bir insanýn
özel Tanrýsal korumaya ihtiyacý daha belirgindir.
Ýþte tam olarak bu zamanda onun söz konusu
Tanrýsal yardýma hakký olup olmadýðý daha sýký
bir inceleme altýna alýnýr. Bu nedenle yasaklarýn
ihlalinden her zaman kaçýnmak gerekmesine raðmen, tehlikenin belirgin olduðu zamanlarda bu
konuda çok daha özenli davranmak önem taþýr.
Savaþ böyle bir zaman olduðu için, Tora, “her
türlü kötü þeyden korunmalýsýn” emrini özellikle bu
baðlamda vermiþtir. Ama belirtildiði gibi bu emir
sadece savaþ deðil, her durumda geçerlidir ve
insan, kendisini günaha yaklaþtýrabilecek,
günahý aktif olarak iþlemese bile kendisine bu
konuda düþünceler getirebilecek durumlardan
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[96. Adomiler ve Mýsýrlýlar]
Bir Adomi’yi hor görme, zira kardeþindir o. Bir Mýsýrlý’yý hor görme, zira
ülkesinde konuk olmuþtun.
9
[Yahudi olmalarýndan itibaren] Onlara doðacak olan çocuklar, üçüncü nesilde
Tanrý’nýn Cemaati’ne katýlabileceklerdir.
8

[97. Ordu Kampý]
10

Düþmanlarýna karþý kamp [halinde savaþa] çýktýðýnda her türlü kötü þeyden
korunmalýsýn.
8-9. Adomiler ve Mýsýrlýlar. Dýþlanan Amon ve
Moav uluslarýna karþýlýk, Mýsýr ve Edom uluslarýna yönelik tepki daha hafiftir. Mýsýrlýlar, BeneYisrael’e uyguladýklarý baský ve zulüm nedeniyle
uzak tutulmuþlardýr ve bir Mýsýrlý Yahudilik’i kabul
ettikten sonra, onun ancak üçüncü nesli, doðuþtan Yahudiler’le evlenebilecektir. Ama önceki iki
ulustan farklý olarak buradaki yasak ebedi
deðildir, zira ne olursa olsun, Mýsýrlýlar, kýtlýk
zamanýnda Yaakov’un ailesine kapýlarýný açarak
Bene-Yisrael’e iyilikte bulunmuþlardýr – ve
Yahudiler için kadirþinaslýk en üst düzeyde önemli bir özelliktir. Edom ulusu da, atasý Esav yoluyla
Avraam ve Yitshak’ýn soyundan geldiði için ebediyen uzaklaþtýrýlmamýþtýr ve bu ulus mensubu
birinin Yahudilik’i kabul etmesinden sonra,
üçüncü nesli, doðuþtan Yahudiler’le evlenebilir.
Ama yine de üç nesil þartý konmuþtur, zira Edom
da kardeþlikten uzak bir davranýþ sergilemiþ,
Bene-Yisrael’in karþýsýna kýlýçla çýkmýþtýr
(Bamidbar 20:20) (Ramban).Önce de belirtildiði
üzere, Asur kralý Sanheriv zamanýndan itibaren
tüm uluslarýn birbirlerine karýþtýðý kabul edilir
(Talmud – Berahot 28a; bkz. Yeþayau 10:13). Bu
nedenle bu yasaklarýn günümüzde uygulamasý
yoktur ve herhangi bir kiþi Yahudi olduktan hemen
sonra, Koen bir erkek dýþýndaki herhangi bir
Yahudi ile evlenebilir.
8. Bir Adomi’yi hor görme – Adomi, “Edom
ulusu mensubu” anlamýna gelir.
Bu ifade elbette “baþka uluslarý hor görebilirsin”
anlamýna geliyor deðildir. Tora baþka bir þey
söylemektedir: “Edom ulusunu hor görmek veya
dýþlamak için geçerli bir sebebin var. Ne de olsa
kardeþin olmasýna raðmen sana geçiþ hakký vermemiþ, üstelik seni savaþla tehdit etmiþti (Bamidbar
20:18-20) ve bu nedenle onlarý bir nebze dýþlayacaksýn ve bu, Yahudilik’i kabul etmiþ bir Adomi’nin
ancak üçüncü neslinin doðuþtan Yahudiler’le
evlenebilmesiyle ifade bulacak. Buna raðmen, o
yine de kardeþin sayýlýr. Dolayýsýyla onu tamamen
hor görme” (Raþi). Hahamlarýmýz, Maþiah Dönemi’nde
Edom soyunun saf hale geleceðini belirtirler
(Meam Loez).

Kardeþindir – Edom ulusu, Yaakov’un ikiz
kardeþi Esav’ýn soyundan gelir.
Bir Mýsýrlý’yý hor görme – “Onlarý da hor görmen için geçerli bir neden var. Ne de olsa
Mýsýrlýlar, Bene-Yisrael’in doðan erkek bebeklerini nehirde boðuyorlardý ve bu nedenle
Adomiler’le ayný derecede onlarý dýþlayacaksýn.
Ama yine de zor zamanýnda sana yardýmcý olduklarý için onlarý tamamen hor görmemelisin”
(Raþi). Kýsacasý, “Ýçinden su içtiðin kuyuya taþ
atma” (Talmud – Baba Kama 92b).
Talmud buradan bir sonuç da çýkarýr: Mýsýrlýlar
kýtlýk zamanýnda Yaakov’un ailesine kucak
açmýþtýr; ancak bunu sýrf insani sebeplerle yaptýklarý söylenemez. Nitekim Paro, Mýsýr’a büyük
yarar getirmiþ olan Yosef’in kardeþlerinin de benzer yararlar saðlayabileceklerini ümit etmiþtir
(bkz. Bereþit 47:5). Baþka bir deyiþle, burada
çýkar konusu da vardýr ve bunun pürüzsüz bir iyilikseverlik olduðu söylenemez. Buna raðmen,
Tora Mýsýrlýlar’ýn, niyetleri ne olursa olsun,
sonuçta önemli bir iyilikte bulunduklarýný ve bu
nedenle tamamen dýþlanmayý hak etmediklerini
vurgulamaktadýr. Ve durum böyleyse, misafirperverliði herhangi bir çýkar beklentisi olmadan
yapan, özellikle de bir Talmid Haham’ý evinde
aðýrlayan, ona yiyecek, içecek verip kendini evinde hissetmesini saðlayan biri de kat kat fazla
ödülü hak edecektir (Talmud – Berahot 63b).
Konuk – Ýbranice “Ger”. Ya da “yabancý”;
“göçebe” (The Living Torah).
9. [Yahudi olmalarýndan itibaren] – Talmud –
Yevamot 78a.
Üçüncü nesilde – Yani Yahudilik’i kabul eden bir
Adomi ya da Mýsýrlý’nýn torunu, “Tanrý’nýn
Cemaati’ne” katýlabilecektir. Ancak bu üçüncü
nesle kadar sadece kendi aralarýnda ya da baþka
Gerler’le evlenebilirler (Hirsch). Eðer bu sýnýfa
giren [yani Adomi ya da Mýsýr soyuna mensup]
farklý nesillerden iki Ger evlenirse, çocuklarýn
hangi nesle ait olduðu erken nesle göre belirlenir.

KiTetse_vayikra.qxd 18.06.2012 15:00 Page 64

510 Ki Tetse

11

içinde bu tip düþüncelere neden olabilecek
görüntülerden, düþüncelerden ve konuþmalardan kaçýnmalýdýr. Bunu yaptýðý takdirde gece
vakasý da olmayacaktýr (Talmud – Avoda Zara
20b; Rabenu Behaye).
[Not: Bir karý-kocanýn fiziksel temaslarýnýn yasak
olmadýðý bir zamandaki normal iliþkisi sýrasýnda
salgýlanan sperma “boþuna” deðildir. Bu, iliþkinin
hamilelikle sonuçlanmayacaðýnýn kesin olduðu
bir durumda – örneðin kadýn hamileyse – bile
doðrudur. Bu gibi konularýn özel kalmasý uygun
için daha fazla ayrýntýya girilmeyecektir. Ancak
konu ne kadar özelse, bir o kadar da hayatidir.
Dolayýsýyla her evli çiftin cinsellik gibi son derece
önemli bir konuda bilmeleri gereken her þeyi,
konuya hâkim bir dini otoriteden öðrenmesi
þarttýr.]
Saf olmayan – Ýbranice Aþer Lo Yiye Taor. Tora
basitçe Tame de diyebilirdi. Ama buna raðmen –
hem de normalde sözcük ve harfler konusunda
çok cimri olmasýna raðmen – sýrf olumsuz anlam
taþýyan bir sözcük kullanmama uðruna burada
fazladan 9-10 harf kullanarak bu uzun ifadeyi tercih etmiþtir. Tora’da bunun baþka örnekleri de
vardýr (ör. Bereþit 7:2 ve 7:8 açk.). Bu önemli bir
derstir: Kiþi aðzýný kötü konuþmadan, olumsuz
sözlerden, küfürlerden, yakýþýksýz ve sýð ifadelerden korumalýdýr (bkz. Talmud – Pesahim 3a).
Belki de Tora, önceki pasukta “her türlü kötü sözden korun” dedikten hemen sonra, bizzat örnek
olmak için böyle bir ifade kullanmýþtýr.
Kampýn dýþýna çýkmalý – Önce de belirtildiði
gibi, basit anlamda, konunun gidiþatý doðrultusunda, savaþa giden bir kamptan bahsedilmektedir. Bene-Yisrael savaþa gittikleri zaman yanlarýnda On Emir levhalarýný içeren sandýðý da
götürürlerdi (bkz. 10:1. Ýbn Ezra’ya göre, bu
kuralýn Bilam’dan bahsedilmesinin ardýndan verilmesi de, onun öldüðü Midyan savaþý sýrasýnda
da bu sandýðýn savaþa götürülmesidir – bkz.
Bamidbar 31:6 açk.). Dolayýsýyla bu sandýðýn
varlýðý, Tanrý’nýn da kamp içindeki Kutsal
Mevcudiyeti’ni simgelemekteydi. Biraz aþaðýda
söylendiði üzere: “Tanrýn Aþem, seni kurtarmak ve
düþmanlarýný önüne teslim etmek üzere kampýnýn
içinde dolaþmaktadýr” (p. 15). Bu nedenle tame bir
kiþinin kampýn içinde bulunmasý yasaktý. Böylece
bir baal keri de, arýnana kadar kampýn dýþýnda
beklemelidir (Ýbn Ezra). Tora bu durumdaki

birinin arýnana kadar ordunun geri kalaný ile birlikte bulunmamasýný söyleyerek, bir bakýma,
savaþta kol gücünün deðil, Tanrý’nýn yakýnlýðýnýn
önemli olduðunu vurgulamaktadýr. Orduda asker
fazlalýðý bir avantajdýr. Ama eðer Þehina’yý uzaklaþtýracaksa, bu durumdaki askerlerin eksik
olmasý daha tercih edilir bir durumdur (Ramban).
Hahamlarýmýz bu ifadenin baðlamýnýn dýþýnda da
bir kural öðrettiðini belirtirler. Çölde iken, BeneYisrael’in iç içe üç kampý vardý: Merkezde Þehina
kampý [yani Miþkan], onun etrafýnda Leviler
kampý, en dýþta da Yisrael kampý. Bu düzen
Miþkan’ýn sabitlendiði diðer yerlerde de mevcuttu. Yine Yeruþalayim’de, Þehina kampý BetAmikdaþ bölgesiydi. Levi kampýnýn yerini,
Tapýnak Daðý almýþtý. Yeruþalayim’in geri kalaný
da Yisrael kampýna paraleldi. Bamidbar 5:2’de
farklý tuma türleri nedeniyle tame olan kiþilerin
bu kamplarýn dýþýna çýkmasý gerektiði belirtilmiþti. Orada üç farklý tuma türünden bahsedilmiþti: Tsaraat rahatsýzlýðý olanlar, bedensel
akýntýsý olanlar [ki bu pasuktaki baal keri buna
dâhildir] ve ölü nedeniyle tame olanlar. Bu pasuk,
bir baal kerinin, tumadan arýnmadýðý sürece
Þehina ve Levi kamplarýnýn dýþýnda olmasý gerektiðine iþaret eder (Raþi). Ancak Yisrael kampýný
terk etmek zorunda deðildir. Bu, pasuktaki söz
kullanýmýyla ima edilmektedir: Þöyle ki; pasuk
önce “kampýn dýþýna çýkmalý” demekte, sonra da
“kampýn içine girmemelidir” sözlerini eklemektedir.
Hahamlarýmýz bunun gereksiz bir tekrar
olmadýðýný, Tora’nýn bu önemli kuralý biri “yap”,
diðeri de “yapma” þeklinde olmak üzere iki emirle güçlü kýldýðýný belirtirler. Buna karþýlýk, amaç
sadece emri hem “yap” hem de “yapma” þeklindeki mitsvayla güçlendirmek olsaydý, kullanýlan
ikinci “kampýn” sözcüðüne gerek yoktu; sadece
“kampýn dýþýna çýkmalý, içine girmemelidir” denmesi yeterli olurdu. Ama iþte pasuk, “kamp”
sözcüðünü ikinci kez kullanarak, bir baal kerinin,
iç içe bulunan üç kamptan ikisinin – yani Þehina
ve Levi kamplarýnýn – dýþýna çýkmasý gerektiðini
ima eder (Sifre 255; Raþi; Beer Basade; Talmud –
Pesahim 68a, Raþi o.a.). Ayrýca bkz. Bamidbar 5:2
açk., Kamptan göndersinler k.b.Böylece bir baal
kerinin, [veya diðer herhangi bir tuma türü
nedeniyle tame olan birinin,] tumasýndan arýnmadan önce Tapýnak Daðý sýnýrlarý içine girmesi
yasaktýr. Mitsvat Lo Taase No. 338 (Sefer Ahinuh).
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Sende gece vakasý nedeniyle saf olmayan bir adam olduðu takdirde, [bu kiþi]
kampýn dýþýna çýkmalý, [arýnana kadar] kampýn içine girmemelidir.
kaçýnmakla yükümlüdür. Düþünce normal þartlarda tek baþýna bir günah olmasa da putperestlik
ve cinsel ahlaksýzlýk günahlarý bu konuda bir
istisnadýr ve onlara dair düþüncelerden kaçýnmak
gerekir. Talmud örnek olarak, bir erkeðin, bekâr
da olsa bir kadýnýn güzelliðine, çirkin de olsa evli
bir kadýna, kadýnlarýn dikkat çekebilen renkli
giysilerine bakmaktan kaçýnmasý gerektiðini
kaydeder. Bir erkek, zevk alma amacýyla bir
kadýnýn serçe parmaðýna bile bakmamalýdýr.
Bunun yanýnda, hayvanlarý çiftleþirken seyretmek de yasaktýr (Talmud – Avoda Zara 20b).
Ramban emrin özellikle burada verilmesinin
sebebini, savaþ ortamýna baðlar. Savaþýn getirdiði
baský, üstünlük durumunda insanlarýn insanlýktan çýkmasýna kadar ilerleyebilir. Bazýlarý ellerine
geçeni yerler, çalýp talan ederler, hatta fuhuþ,
tecavüz ve baþka türlü iðrençlikleri hiçbir utanç
hissetmeden yapabilirler. O kadar ki, normal
yaþamýnda en dürüst ve aðýrbaþlý görünen insan,
savaþýn acýmasýz baský ortamýnda duygusuz bir
zalim haline gelebilir. Bu psikolojik durumun ne
kadar güçlü olabileceðini kabul ettiðini, peraþanýn en baþýndaki Yefat Toar konusuyla belirtmiþ olan Tora, buna raðmen, Yefat Toar konusunun son derece uç bir istisna olduðunu vurgulamakta, her türlü yasak ihlalinden savaþ ortamýnda bile kaçýnmayý emretmektedir.
Rabi Samson Raphael Hirsch ise ifadeyi þöyle
deðerlendirir: “Normal aile ve toplumsal
yaþamýnýn dýþýna çýkýp, ahlakýn dizginlerinin
kolayca gevþediði bir yer olan ordu kampýndayken bile, savaþýn insaný kolayca kabalýða
sürükleyebilecek bir ortam olmasýna raðmen,
yine de her türlü kötü þeyden korunmakla
yükümlüsün.”
Hahamlarýmýz p. 15’teki “[Buradaki konulara
dikkat etmezseniz Tanrý] ardýnýzdan dönecektir”
ifadesinden yola çýkarak, burada özellikle
Þehina’nýn Bene-Yisrael’den uzaklaþmasýna
neden olan günahlardan bahsedildiði sonucuna
varýrlar. Böylece ifade, diðer yasaklar içinde, özellikle cinsel ahlaksýzlýk ve Laþon Ara günahlarýný
vurgulamaktadýr. Ahlaksýzlýk Þehina’nýn BeneYisrael’den uzaklaþmasýna neden olur. Biraz
aþaðýda belirtildiði üzere “Tanrýn Aþem, seni kurtarmak ve düþmanlarýný önüne teslim etmek üzere
kampýnýn içinde dolaþmaktadýr” (p. 15). Bu yüzden
ahlaksýzlýktan her zaman, ama özellikle de savaþ
zamanýnda uzak durmak önemlidir. Bunun
yanýnda, burada “þey” olarak çevirdiðimiz Davar
sözcüðü, ayný zamanda “söz” anlamýna gelir – ki

bu durumda ifadenin anlamý “her türlü kötü sözden korunmalýsýn” þeklinde olacaktýr; yani Laþon
Ara yasaðý da bu pasuðun belirgin bir parçasýdýr.
Bu da Þehina’yý uzaklaþtýracak düzeyde bir
günahtýr, zira Laþon Ara insanlar arasýnda bölünme ve çekiþmelerin kaynaðýdýr. Þehina böyle bir
ortamda bulunmaz. Bunun yanýnda birbirine
kenetlenmesi gereken bir orduda çekiþmelerin
olmasý, savaþta bozgun ve felaketi beraberinde
getirecektir (Ramban; Rabenu Behaye).
Þehina’nýn uzaklaþmasýna yol açan günahlar
arasýnda putperestlik, cinayet ve Tanrý’ya küfür
günahlarý da vardýr. Ama p. 15’teki ifadeden
anlaþýldýðý üzere, cinselliðin kutsiyetine ve
“özel”liðine aykýrý her türlü davranýþ buna sebep
olabilir – [yukarýda belirtildiði üzere, sadece
düþünceyle bile olsa (Hirsch).
11. Gece vakasý – Ýbranice Kere Layla. “Keri –
Vaka” sözcüðü, sperma boþalmasýný belirten bir
örtmecedir ve sperma salgýlamýþ bir erkek “baal
keri” olarak adlandýrýlýr. Vayikra 15:16-18’de ele
alýndýðý þekilde, sperma bir “Av Atuma – Temel
Tuma Kaynaðý”dýr ve temas ettiði kiþiyi “Riþon
Letuma – Tuma Kaynaðýndan Birinci Derecede
Etkilenmiþ” hale getirir (tuma dereceleri için bkz.
Vayikra 11:32-36 açk.). Bu kiþi arýnmak için
mikveye dalmalý ve gün batýmýný beklemelidir.
“Gece vakasý” ile kastedilen, uyku sýrasýnda
gerçekleþen boþalmadýr. Ancak pasuðun
devamýnda “saf olmayan bir adam” dendiðine
göre, bunun için gece ya da gündüz olmasý bir
þeyi deðiþtirmez. Tora’nýn “gece vakasý” demesinin
tek sebebi, böyle durumlarýn çoðunlukla gece
vakti ortaya çýkmasýdýr (Sifre). Sonuç olarak ister
gece, ister gündüz vakti, istem dâhilinde ya da
dýþýnda gerçekleþmiþ olsun, her türlü sperma salgýsýnda, kiþi baal keri konumu alýr ve burada
bahsedilen kanunlar onun için de geçerlidir.
Spermanýn boþa gitmesi ciddi bir durumdur.
Bunun bilinçli bir þekilde yapýlmasýný Tora
“Tanrý’nýn Gözü’nde kötü” olarak tanýmlamýþtýr
(bkz. Bereþit 38:6-10) [Ýbn Ezra’ya göre de önceki pasukta geçen “her türlü kötü þey” ifadesiyle
kastedilen, insanýn hem ruhu hem de bedeni için
kötü olan þeylerdir ve burada bahsedilen salgý da
böyledir: “Tanrý’nýn Gözü’nde kötü”dür]. Ama
bunun uyku sýrasýnda, yani istem dýþýnda olmasý
durumunda da, kiþinin tamamen masum olduðu
söylenemez, zira böyle durumlar cinsellik
konusundaki düþüncelerin bir sonucudur.
Dolayýsýyla bir erkek, [önceki pasukta belirtildiði
gibi: “her türlü kötü þeyden korunmalý” ve] gün
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Kiþi, duymaya deðer olmayan kötü konuþmalarla
veya dedikodularla vs. karþýlaþtýðýnda hemen parmaklarýný [=“kazýk”] kulaðýna bastýrmalý ve kendisini bunlarý duymaktan korumalýdýr (Talmud –
Ketubot 5a).
Ýhtiyacýný gidereceðin zaman – Tam çeviriyle
“dýþarýda oturacaðýn zaman”. Bu da büyük tuvalet
ihtiyacý için bir örtmecedir (Daat Mikra).
Tüm bu kanunlarýn çölde de geçerli olduðu
düþünülürse akla bir soru gelebilir. Bene-Yisrael
bu yolculuk boyunca Man ile besleniyorlardý ve
önce de belirtildiði üzere bu yiyecek bedene
tamamen özümseniyor ve hiç artýk býrakmýyordu.
Öyleyse hangi ihtiyaçtan bahsedilmektedir?
Ancak Talmud, Bene-Yisrael’in bu konuda
þikâyet etmelerinin ardýndan (bkz. Bamidbar
11:6) Man’ýn bu özelliðinin sona erdiðini açýklar.
Bundan sonra halk normal tuvalet ihtiyacýný
gidermek ve bu amaçla ta kampýn dýþýna kadar
çýkmak durumunda kalmýþtýr. Tanrý þöyle
demiþtir: “Ben onlarýn [tuvalet ihtiyacý olmayan]
melekler gibi olmasýna niyetlenmiþtim. Ama
onlar þikâyet ettiler. Öyleyse bundan böyle
ihtiyaçlarýný gidermek için koca kampýn dýþýna
kadar yürümek zorunda kalacaklar” (Talmud –
Yoma 75b; Meam Loez).
Dönüp – Ýhtiyaç giderildikten sonra üzerini örtmek için geri dönmek gerektiðine göre, ihtiyaç
giderilirken kampa sýrtýn verilmemesi gerektiði
anlaþýlmaktadýr (Sifre).
Örteceksin – Bu pasuktaki emir Tora’nýn 613
mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase No. 229 (Sefer
Ahinuh).
15. Çünkü Tanrýn Aþem... – Bu kapanýþ cümlesiyle Tora yukarýdaki tüm emirlerin Tanrý’ya karþý
sorumluluðun bir parçasý olduðunu vurgulamaktadýr. Eðer amaç sadece insani asaleti korumaktan ibaret olsaydý, insanlarýn deðer yargýlarý
deðiþken olabildiði için bazý durumlarda söz

konusu kurallar göz ardý edilir hale gelebilirdi.
Ama Tora bunlarýn Tanrý’ya olan saygýnýn birer
yansýmasý olduðunu belirtmektedir; dolayýsýyla
bu konuda hafif davranýlabilecek hiçbir ortam
yoktur, zira Tanrý her zaman her yerde mevcuttur
(krþ. Meam Loez).
Seni kurtarmak ... üzere – “Eðer bu konuda
sana emredilenlerin hepsini layýkiyle yerine
getirirsen, Tanrýn seni kurtaracak ve düþmanýný
senin önüne teslim edecektir” (Sifre).
Teslim etmek – Targum Onkelos. Tam çeviriyle
“vermek”.
Kampýnýn içinde dolaþmaktadýr – Bkz. Vayikra
26:12. Ve bunun ifadesi, orduyla birlikte savaþa
giden, On Emir levhalarýný içeren sandýktýr
(Raþbam).
Alternatif olarak “[Tanrý’nýn] Þehinasý, kampýnýn
içinde dolaþmaktadýr” (Targum Onkelos).
“Þehina’nýn senin aranda olmasý dýþa yönelik
cesaret gösterine deðil, kendi kendine yönelteceðin cesaretine baðlýdýr. Kendine mukayyet
olmalý, kendini her türlü ahlaki kötülükten ve
hayvani çýplaklýktan korumalýsýn. Bunlarý hatýrlatabilecek her þey çevrenden, görünümünden,
yaptýklarýndan ve konuþtuklarýndan, düþüncelerinden ve duygularýndan tamamen uzak
olmalýdýr” (Hirsch).
Kamplarýn kutsal olmalýdýr – “Hem tumadan
hem de fiziksel kirlilikten tamamen arýnmýþ
olmalýdýr (Sforno); zira bir Yahudi’nin zihni,
sürekli olarak Tora’ya yoðunlaþmalýdýr” (Talmud –
Þabat 150a, Raþi o.a.).
Önce de belirtildiði üzere fiziksel kirlilik kutsiyetle baðdaþmaz. Bu, dua konusundaki kanunlarý da doðrudan ilgilendirmektedir. Bu doðrultuda, pis olan ya da pis kokan bir yerde dua etmek
yasaktýr. Tuvalet ya da banyo gibi yerlerde Tora
sözlerini akýldan geçirmek bile yasaktýr (Talmud –
Þabat 150a). Söylemeye gerek yok ki, bir dýþkýnýn
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Akþama doðru mikveye dalacak ve güneþin batýþýyla birlikte kampýn içine
girebilecektir.
13
Kampýn dýþýnda senin için [belirli bir] yer olmalý ve tuvalet ihtiyacýný orada
gidermelisin.
14
Silahýna ek olarak küçük bir kazman olmalýdýr. [Böylece] Ýhtiyacýný gidereceðin zaman onunla [toprakta bir çukur] kazacak, [iþin bittikten sonra] dönüp
dýþkýný örteceksin.
15
[Bunlara dikkat etmelisin,] Çünkü Tanrýn Aþem, seni kurtarmak ve düþmanlarýný önüne teslim etmek üzere kampýnýn içinde dolaþmaktadýr ve [bu nedenle]
kamplarýn kutsal olmalýdýr. [Tanrý] Sende ahlaksýz [herhangi] bir þey görmesin;
[zira aksi takdirde,] sizi terk edecektir.
12. Akþama doðru – Mikveye akþama doðru dalmasý þart deðildir. Ama arýnmasý için sadece
mikveye dalmasý yeterli olmayacak, pasuðun
belirttiði üzere, güneþin batmasýný da beklemek
durumunda kalacaktýr. Dolayýsýyla eðer güneþ
battýktan sonra mikveye dalarsa, arýnmanýn
tamamlanmasý için ertesi akþamý beklemesi
gerekecektir. Bu nedenle Tora “akþama doðru”
diyerek, arýnmanýn en kýsa sürede tamamlanmasý
için mikveye dalýþýn akþam olmadan önce gerçekleþmesi gerektiðini vurgulamaktadýr (Sifre 256;
Raþi).
Mikveye dalacak – Tam çeviriyle “suda
yýkanacak”. Ancak bu, mikveye dalmayý belirtir.
Bkz. Þemot 19:10 açk.
13. Kampýn dýþýnda – Çölde bu, tüm kamplarý
saran Onur Bulutlarý’nýn da dýþýný belirtir (Raþi).
Onur Bulutlarý Aaron’un onuruna Bene-Yisrael’e
eþlik ediyordu ve o öldükten sonra bulutlar da
oradan ayrýlmýþtý (bkz. Bamidbar 21:1 açk.).
Ancak Talmud (Taanit 9a), bulutlarýn daha sonra
Moþe’nin onuruna tekrar geldiklerini belirtir,
dolayýsýyla Moþe’nin bu konuþmasý sýrasýnda
Onur Bulutlarý da mevcuttur (Maskil Ledavid).
Alternatif olarak bu emrin verilmesi için büyük
olasýlýkla kýrkýncý yýl beklenmiþ deðildir ve her ne
kadar Moþe onu kýrkýncý yýldaki konuþmasýnda
zikrediyorsa da, uygulama çöl yolculuðu boyunca,
yani Aaron hayattayken de burada emredildiði
þekildeydi (Sifte Hahamim). Ýbn Ezra’ya göre ise
her tuvalet ihtiyacý için kampýn tümünün dýþýna
çýkma gerekliliði yoktu ve her çadýrda bu amaca
ayrýlan bir bölme vardý (Bamidbar 5:2, Ýbn Ezra
o.a.).
Basit anlamda ise, yukarýdaki pasuklarýn bir
devamý olarak çöldeki ana kamptan deðil, bir
ordu kampýndan bahsediliyor da olabilir. On
Emir levhalarýný içeren sandýk kampta olduðu
sürece, bu kamp da Bet-Amikdaþ gibidir ve bu

kutsiyeti bozacak her türlü þeyden uzak durulmalýdýr. Önceki pasuk tuma durumundan bahsetmiþken, burada ise fiziksel kirliliðin de kutsiyete
aykýrý olduðu belirtilmektedir. Bkz. p. 15 açk.,
Kampýn kutsal olmalýdýr k.b.
[Belirli bir] Yer – Targum Onkelos. Ýbranice Yad.
Normal þartlarda bu sözcüðün anlamý “el”dir.
Ancak bu, sözcüðün daha seyrek kullanýlan diðer
anlamý olan “yer”, “mevki” manasýnýn geçerli
olduðu yerlerden biridir. Baþka bir örnek için bkz.
Bamidbar 2:17 (Sifre 257; Raþi).
Olmalý – Ordu kampýnýn dýþýnda tuvalet ihtiyacýnýn giderilmesine ayrýlan belirli bir yer ayýrmak Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase
No. 228 (Sefer Ahinuh).
Tuvalet ihtiyacýný orada gidermelisin – Çeviri
serbesttir. Tam çeviriyle “oraya dýþarý çýkacaksýn”.
Ya da “oraya çýkacaksýn; dýþarýda”. Bu, tuvalet
ihtiyacýný gidermeyi belirten bir örtmecedir ve
anlaþýlan küçük ihtiyaçtan bahsedilmektedir
(Talmud – Berahot 25a). Büyük ihtiyaç ise sýradaki pasuktadýr (Daat Mikra).
14. Silahýna ek olarak – Raþi; Ýbn Ezra. Ýbranice
Al Azaneha. Ya da “teçhizatýna ek olarak” (Raþbam).
Küçük bir kazman – Ýbranice Yated. Tam
çeviriyle “kazýk” (bkz. Þemot 27:19). Olasýlýkla
sivri uçlu bir kazma aletinden bahsedilmektedir.
“Kazma” çevirisi serbesttir. Alternatif olarak
“mala” (Septuaginta).
Önceki açýklamada deðinilen Al sözcüðü bu
baðlamda “ek olarak” anlamýnda olmasýna raðmen, daha sýk kullanýlan anlamý “üstünde” þeklindedir. Ayrýca Azaneha sözcüðü farklý noktalandýðýnda “Ozneha – Kulaðýn” þeklinde de okunabilir. Böylece pasuk, eðitsel bir bakýþla,
“kulaðýnýn üzerinde kazýk olmalýdýr” diye anlaþýlabilir. Hahamlarýmýz buna istinaden þöyle derler:
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Ruhumuzun kiþisel ve eþsiz özü ile onun özgürahlaki yüceliði hakkýndaki farkýndalýk, hayattaki
görevimizin yerine getirilmesi için gereken temeli
teþkil eder. Hayattaki yükümlülüðü yerine
getirme konusundaki her türlü düþünce ve her
türlü ahlakiyet buna baðlý olarak yükselecek veya
düþecektir. Bu farkýndalýk, simgesel olarak, BetAmikdaþ’a giriþi sýnýrlandýran tuma ve saflýk
kanunlarýyla ifade bulduðu gibi, fiziki açýdan da
kampýn temizliði ve kutsiyeti ile kendini belli
eder (Hirsch).
Yukarýda bir kýsmýna deðindiðimiz kutsiyet ve
temizlik kanunlarý, kendi nesli tarafýndan en üst
düzeyde ahlaki asaletle taçlandýrýlmýþ olan Rabi
Pinhas Yair’in þu ünlü öðretisine temel teþkil
etmiþtir: “Hahamlarýmýz öðrettiler: ‘Her türlü
kötü þeyden korunmalýsýn’ – Kiþi gündüz ahlaksýz
düþüncelerden kaçýnmalýdýr ki, geceleyin tuma
durumu yaþamasýn. Buna dayanarak, Rabi Pinhas
ben Yair þöyle dedi: Tora, insaný Sakýnganlýða
ulaþtýrýr; Sakýnganlýk, Þevke ulaþtýrýr; Þevk,
Temizliðe ulaþtýrýr; Temizlik, Ayrýlýða ulaþtýrýr;
Ayrýlýk, Saflýða ulaþtýrýr; Saflýk, Adanmýþlýða
ulaþtýrýr; Adanmýþlýk [=Yükümlülüðü yerine
getirmekle kalmayýp onun da ötesine geçmek],
Tevazua ulaþtýrýr; Tevazu, Noksanlýk Korkusuna
ulaþtýrýr; Noksanlýk Korkusu [= Genel olarak
“Günah Korkusu” ve ayný zamanda mitsvalarý
yeteri kadar iyi bir þekilde yerine getirememe
endiþesi], Kutsiyete ulaþtýrýr; Kutsiyet, Tanrýsal
Ýlhama ulaþtýrýr; Tanrýsal Ýlham, Ölülerin
Diriliþine ulaþtýrýr...” (Talmud – Avoda Zara 20b).
Rabi Pinhas Yair’in bu öðretisi, ahlaki bütünlük
merdiveninin basamaklarýný tanýmlamaktadýr. Bu
basamaklarýn ilki, Tanrý’nýn Torasý ile meþgul
olmaktýr. Tüm basamaklarý tek tek açýklamak bu
çalýþmanýn kapsamýný aþmaktadýr. Ancak bir not
olarak söylemek gerekir ki, bu öðreti, Rabi Moþe
Hayim Luzzato’nun (Ramhal), insanýn bu
dünyadaki görevini açýklayan anýtsal eseri Mesilat
Yeþarim’in temelidir ve bu kitap, bir Yahudi’nin
mutlaka okuyup özümsemesi gereken bir hayat
rehberidir.
16-17. Kaçak Köle.
16. Sana sýðýnan – Tam çeviriyle “sana [kaçarak]
kurtulan [=kurtulmaya çalýþan]”.
Bir köleyi – Yabancý bir kiþinin yabancý bir

kölesinden bahsedilmektedir (Ýbn Ezra; Nahalat
Yaakov). Onkelos’un çevirisi “[baþka] uluslarýn
kölesi” þeklindedir. Bu, hem “baþka uluslara mensup bir köle” hem de “baþka uluslardan kiþilere
ait köle” þeklinde anlaþýlabilir. Mizrahi ve Sifte
Hahamim’e göre ise, yabancý efendisinden kaçan
Yahudi bir köleden de bahsediliyor olabilir.
Tora baþka uluslarla savaþtan bahsettiði için,
böyle bir temas sýrasýnda savaþ karmaþasýný fýrsat
gören ezilmiþ bir kölenin Bene-Yisrael’e sýðýnma
olasýlýðýna da deðinmektedir (Ýbn Ezra; Hizkuni;
Abravanel). Dolayýsýyla Erets-Yisrael dýþýndan
kaçýp Erets-Yisrael’e sýðýnan bir köleden
bahsedilmektedir (Talmud – Gitin 45a).
Talmud bu ifadenin Erets-Yisrael dýþýnda yaþayan
Yahudi bir efendinin, Erets-Yisrael’e kaçan
Yahudi olmayan kölesi için de geçerli olduðunu
kaydeder (Sifre 259; Talmud – Gitin 45a; Raþi; Yad
– Avadim 8:10). Bu köle Erets-Yisrael’e sýðýndýðý
zaman, yöneticiler ona sýðýnma hakký vermeli,
dahasý, Yahudi efendisini de onu serbest býrakmaya zorlamalýdýrlar. Bu efendi iki seçenekten
birini tercih etmelidir: Ya köleye bir azat belgesi
verecek ve karþýlýðýnda köle de ona kendi fiyatýna denk bir borç senedi sunacak, ya da Bet-Din
kendi yetkisini kullanarak köleyi efendinin iyeliði
altýndan çýkaracaktýr (Yad – Avadim 8:10).
Bunun ardýndan, köle Ger Tsedek statüsünde,
tüm vatandaþlýk haklarýyla birlikte tam bir
Yahudi konumu alýr, zira Yahudiler’in Yahudi
olmayan kölelerinin öncelikle sünnet olmalarý ve
mikveye dalmalarý gerekir. Bu halleriyle yarýYahudi konumundadýrlar ve özgürlüklerine
kavuþtuklarý zaman tam bir Yahudi haline gelirler. Bu mitsva doðrultusunda, Erets-Yisrael’in
dýþýna göç etmek isteyen bir Yahudi’nin, Yahudi
olmayan kölelerini onlarýn isteðine aykýrý olarak
yanýnda götürmesi yasaklanmýþtýr. Ayrýca bir
Yahudi, kölesini Erets-Yisrael’in dýþýna satarsa,
köle otomatik olarak özgürlüðüne kavuþmuþ olur
(Talmud – Gitin 43b) (Hirsch).
Efendisine teslim etme – “Efendisi sana para
teklif etse bile bunu yapma” (krþ. Ramban).
Mitsvat Lo Taase No. 339 (Sefer Ahinuh). Bu köle,
efendisinden kaçýp bir baþka ulusa deðil de özellikle sana sýðýndýðýna göre, Tanrý’nýn egemenliðini kabul etmeye hazýr demektir. Dolayýsýyla eðer
efendisine geri teslim edersen, onu tekrar putperestliðin kollarýna atmýþ olursun” (Daat Mikra).
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Efendisinin yanýndan [kaçýp] sana sýðýnan bir köleyi efendisine teslim etme.

yanýnda dua etmek düþünülemez. Kötü görünüme
sahip herhangi bir þey, onu görenin zihninde de
olumsuz izler býrakýr (p. 14, Ýbn Ezra o.a.). Bu
nedenle insanýn kalbi ve zihniyle Tanrý’ya yapýþmasý gereken bir an olan dua sýrasýnda bu gibi pis
maddelerin görüldüðü bir yerde bulunmak yasaktýr (Ramban). Kural olarak eðer baþka bir imkân
yoksa, dýþkýdan, onu görmeyecek þekilde en az
dört ama [yaklaþýk iki metre] uzaklaþmak gerekir.
Baþka bir deyiþle göz önünde olmadýðý sürece en
az dört ama uzaklaþýlmalýdýr, ama baktýðý
yöndeyse bu mesafe bile yeterli deðildir ve dua
pozisyonu onu görmeyecek þekilde ayarlanmalýdýr.
Tüm bunlar “kamplarýn kutsal olmalýdýr” emrinin
türevleridir. Dua, Tora öðrenimi, Þema okumak
vb. kutsiyete dayalý uygulamalar, kutsiyeti gerektirir. Dolayýsýyla kirli yerlerde yapýlamaz (Talmud
– Berahot 25a). Bir kiþinin, örneðin kolunda tefilinle tuvalete, tabakhaneye, hamama vs. girmesi
yasaktýr. Bu yasak, Bet-Amikdaþ’ýn kurulu olduðu
“Ar Abayit – Tapýnak Daðý”na elde asayla,
ayakkabýyla ve ayaðýn tozuyla girmeyi de yasaklamaktadýr, zira burasý da Þehina ve Levi kamplarýnýn bulunduðu bölgedir ve buranýn gerektirdiði saygý ön planda olmalýdýr.
[Tanrý] ... görmesin – Raþi. Ya da “Sende …
görülmesin” (Targum Onkelos).
Ahlaksýz [herhangi] bir þey – Bu, davranýþta ya
da konuþmada her türlü ahlaksýzlýktan ve bozuk
aðýzdan uzak durulmasý gerektiðini belirtir (Ýbn
Ezra). Benzer þekilde “günahkârca bir þey”
(Targum Onkelos).
Ýbranice Ervat Davar. Tam çeviriyle “[herhangi]
bir þeyin çýplaklýðý”. Veya “herhangi bir çýplaklýk”.
Dolayýsýyla bu ifade, insanýn “çýplaklýk” olarak
tanýmlanacak açýklýða sahip bir giysiyle – ve
elbette giysisiz – durmasýný yasaklamaktadýr.
Elbette bu konuda “çýplaklýk” tanýmýný yapacak
olan da, insanlarýn sürekli deðiþen ve gevþeyen
deðer yargýlarý deðil, Tora’nýn deðiþmez prensipleridir.
Bunun yanýnda, dua etmek, Þema okumak gibi
konularý düzenleyen önceki “kamplarýn kutsal
olmalýdýr” ifadesinin bir devamý olarak, Tora, kutsiyetin çýplaklýkla da baðdaþmayacaðýný vurgula-

maktadýr. Buna göre çýplaklýðýn mevcut olduðu
yerde dua etmek, Þema söylemek gibi uygulamalar yasaktýr [kaldý ki sadece böyle bir ortamda
bulunmak bile baþlý baþýna bir yasaktýr]. Bu
çýplaklýk þeffaf bir engelin arkasýndaysa bile bu
yasak geçerlidir, zira pasuk “Sende herhangi bir
çýplaklýk görülmemelidir” (bkz. ö.a.) demektedir
(Talmud – Berahot 25b).
Sizi terk edecektir – Daat Mikra. Hahamlarýmýz’ýn
öðrettikleri gibi, “Ahlaksýzlýk, Þehina’yý uzaklaþtýrýr” (Sifre).
Tam çeviriyle “arkanýzdan dönecektir”. Ancak
savaþ sýrasýnda Tanrý’nýn düþmanlara karþý, sözün
geliþi, ordunun “önünden ilerlediði” söylendiðine
göre (bkz. 1:30), anlam, “yakýþýksýz davranýrsanýz,
önünüzde ilerlemekten vazgeçecektir” þeklinde
de olabilir (Ýbn Ezra). Sforno ise þöyle açýklar:
“Eðer siz burada bahsi geçen kutsiyet ve temizlik
kurallarýna riayet etmeyip Tanrý’ya sýrtýnýzý dönerseniz – ki bu durumda deyimsel olarak Tanrý
sizin “arkanýzda” olacaktýr – Tanrý’nýn bu duruma
rýza göstereceðini düþünmeyin; arkanýzda durmayacak, oradan dönüp gidecektir.”
œ Yahudi Yaþamýnda Kutsiyet. Pasuðun çoðul
olarak “kamplarýn kutsal olmalýdýr” demesi dikkat
çekicidir. Tora böyle demektedir, zira burada
söylenenler sadece askeri kamp için deðil, bir
Yahudi’nin içinde yer alabileceði sabit ya da geçici her türlü grupta da ayný þekilde geçerlidir.
Bunlarýn hepsi saf insani ahlakýn mührü ile
mühürlenmelidir. Sürekli olarak her yerde ve her
zaman Tanrý’nýn Torasý’ndan öðrenilen yaþam
görevleri üzerinde düþünülmeli, bu düþünceler de
sadece sinagog ve Tora öðrenim yerlerinde deðil,
hayatýn sürdüðü her ortamda gerçeðe dönüþmelidir. Fiziksel ve manevi temizlik bir Yahudi’nin
baþlýca deðerleri olmalýdýr. Genel olarak insanýn
“geliþmiþ bir hayvandan ibaret” olmadýðýný vurgulayacak þekilde yaþamak gerekir. Buna baðlý
olarak insanda hayvana benzeyen her yön uzaklaþtýrýlmalýdýr: Pislik, dýþký vs. uzak tutulmalý,
belirli bir yerde sýnýrlandýrýlmalý ve örtülü
olmalýdýr. Ýnsan bedenindeki “çýplaklýk” örtülmelidir. Bu þekilde “tüm kamplar kutsal olacaktýr”.
Tanrý yaþam nefesini burnumuza üflemiþ ve bu
þekilde ruhumuzu geçici bir süre için, içinde bir tür
hapis hayatý yaþayacaðý bedenimizle birleþtirmiþtir.
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38:21). Belki de hemen sýradaki pasukta, bir
fahiþenin ücreti olarak verilen bir hayvanýn BetAmikdaþ’a getirilemeyeceðinin vurgulanmasýnýn
bir sebebi de bu olabilir. Ancak yine de bu pasuk,
sadece bu tipteki deðil, her türdeki fahiþeliði
kesin bir dille yasaklamaktadýr.
Erkek fahiþe – Ýbranice Kadeþ. Homoseksüel
iliþkiye hazýr, kendini bu ahlaksýzlýða terk etmiþ
bir erkek (Talmud – Sanedrin 54b; Raþi). Bkz. ö.a.
Tora burada özellikle böyle bir erkekten
bahsedildiðini pasuktaki “Yisrael kýzlarýnýn arasýnda” ve “Yisrael oðullarýnýn arasýnda” kullanýmlarýyla ima etmektedir. Bir erkekten bahsedildiði açýk
olduðuna göre sadece “Yisrael içinde” denmesi
yeterli olurdu. Yani “oðullar” sözcüðü gereksizdir.
Ama Tora bunu özellikle kullanarak “kýzlar” ve
“oðullar” arasýnda bað kurmuþtur. Yani bir fahiþe
iliþkide nasýl pasifse, ayný þekilde burada
bahsedilen erkek fahiþe de iliþkide pasif durumda
olan bir erkektir (Piruþ Al Ýbn Ezra). Yine de
bazýlarýna göre buradaki ifade, jigololuðu da kapsar (Abravanel).
Olmasýn – Tora hem erkek hem de kadýn için
buradaki “mesleklerle” ima edilen iliþkileri zaten
baþka yerlerde yasaklamýþtý. Dolayýsýyla buradaki
emir, özellikle Bet-Din’e yöneliktir. Halkýn yöneticileri, böyle ahlaksýzlýklara göz yummamalý, halk
içinde kendini fuhuþa teslim etmiþ kýz ve erkeklerin olmamasýný temin etmelidir (Ramban).
Onkelos’un bu pasuktaki çevirisi þöyledir:
“Yisrael kýzlarýndan kimse bir kölenin kadýný olmamalýdýr. [Yine,] Yisrael oðullarýndan kimse bir
cariyeyi [kendine eþ olarak] almamalýdýr.” Onkelos
bu çevirisinde bir örnek yoluyla “fuhuþ”
konusuna açýklýk getirmektedir. Bu ahlaksýz
tutum sadece para ya da baþka þeyler karþýlýðýnda
baþkalarýyla iliþkiye girmeyi tanýmlýyor deðildir.
Bunun ötesinde, kutsal evlilik baðýnýn dýþýndaki
her türlü cinsel iliþki – ve dolayýsýyla evlilik öncesi iliþki de – bu pasukla yasaklanmaktadýr
(Rambam, Yad – Ýþut 1:4, Yad – Naara Betula
2:17, Yad – Ýsure Bia 18:2). Raþbam da Kadeþ
sözcüðünü “bekâr bir kadýnla evlilik dýþý iliþkiye
giren erkek” olarak tanýmlar.

Tora bir erkeðin bir kadýnla “evlenmesinden”
bahsettiðine göre (22:13), kadýnla erkeðin belirli
bir kanuni-kutsal bað kurmasýný þart koþmaktadýr.
Cinsellik de ancak bu kurum içinde yaþanabilir.
Onkelos’un çevirisi bu konuda bir örnek içermektedir. Yahudi bir kadýnýn bir köleyle, Yahudi
bir erkeðin de bir cariyeyle evlenmesi mümkün
deðildir [yani evlilik iþlemlerini yaparlarsa bile
Tora kanunu açýsýndan hiçbir þey yapmýþ
deðillerdir]. Baþka bir deyiþle bu çiftler arasýndaki iliþkiler evlilik dýþýdýr – ve dolayýsýyla kanun
dýþýdýr (Talmud – Kiduþin 68a; Raþi). Ýbn Ezra,
buradaki yasaðýn, önceki pasukta yabancý bir
köleden bahsedilmesi vesilesiyle verildiði
görüþündedir.
Bu durumda pasuk Kadeþ derken ayný zamanda
bekâr bir kadýnla evlilik dýþýnda birlikte olan
erkekleri de kastetmektedir. Böylece Tora, cinsel
ahlakýn korunmasý yükümlülüðü açýsýndan
erkeklerle kadýnlar arasýnda hiçbir fark
olmadýðýný vurgulamaktadýr. Cinselliðin kutsiyeti,
Yisrael’in ayýrt edici özelliklerinden biridir ve bu
konuyu gerek giyim, gerek konuþma, gerekse de
tavýr ve davranýþlar açýsýndan hafife almak hem
erkekler hem de kadýnlar için yasaktýr (krþ.
Hirsch).
Bir erkekle bir kadýnýn, Ketuba [=evlilik
sözleþmesi] ile desteklenmiþ bir Kiduþin
[=evlilik] prosedürü olmaksýzýn cinsel iliþkiye
girmesi konusundaki yasak, Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 341 (Sefer
Ahinuh).
Öte yandan Raavad’ýn görüþü burada sadece
normalde bilinen tanýmýyla “fuhuþun” yasaklandýðý þeklindedir ve ona göre Tora evlilik öncesi iliþkiyi doðrudan yasaklamýþ deðildir. Buna raðmen Raavad’ýn görüþü de bu konuda hafif
davranmayý haklý görmekte deðildir. Ne de olsa
“Taarat Amiþpaha – Aile Saflýðý” kurallarýnýn
dýþýnda cinsel iliþkiye girmek ciddi bir yasaktýr
(bkz. Vayikra 15:19-28 açk.). Dolayýsýyla Raavad,
evlilik öncesi cinsel iliþkiye girmenin serbest
olduðunu deðil, sadece buradaki yasaðýn, böyle
bir iliþkide ihlal edilen diðer yasaklar arasýnda
olmadýðýný belirtmektedir (Meam Loez).
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Aranda, senin þehirlerinden birinde seçeceði kendisine uygun bir yerde seninle yaþayacaktýr. Onu rencide etmemelisin.
[99. Fuhuþ Yasaðý]
18

Yisrael kýzlarýnýn arasýnda fahiþe olmasýn. [Yine,] Yisrael oðullarýnýn arasýnda
erkek fahiþe olmasýn.
17. Kendisine uygun bir yerde – Tam çeviriyle
“kendisi için iyi olanda”. Tora kaçan kölenin kendi
seçeceði bir yerde yaþayacaðýný söylediðine göre,
bu köle anlaþýlan hür bir insan olarak yaþayacaktýr (Ramban). Elbette bu köle putperest bir
yaþam sürecek deðildir, zira Tora böyle birinin
Erets-Yisrael’de yaþamasýný yasaklamýþtýr. Dolayýsýyla burada en azýndan Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi
Mitsva’yý benimseyecek bir kiþiden bahsedilmektedir – yani bir Ger Toþav’dan. Bu kiþi putperest
sahibine geri verilmeyecek, onun yerine Tanrý’ya
baðlý bir yaþam sürecektir. [Öte yandan eðer bu,
Erets-Yisrael dýþýnda yaþayan Yahudi efendisinden kaçmýþ bir köleyse, bir Ger Tsedek olur.]
Ramban bu kanunun askeri avantaj getirme
olasýlýðý üzerinde de durur. Kaçan bir köle, eskiden yaþadýðý ve Bene-Yisrael’in saldýrmak üzere
olduðu yerin zayýf yanlarýný da açýklayabilecektir.
Sifre’de pasuðun tüm sözcükleri þöyle açýklanýr:
“Aranda [=içinde] – ve sýnýrda deðil. Senin
þehirlerinden birinde – kabilelerin mülkiyetine verilmemiþ olan Yeruþalayim þehri dýþýnda bir
þehirde. Ve özellikle bir þehirde; yani sürekli dolaþmak zorunda býrakýlmasýn. Seçeceði, kendisine
uygun bir yerde – geçimini rahatlýkla saðlayabileceði, iyi bir bölgede. Seninle yaþayacaktýr – onu
kýra mahkûm etme; senin gibi þehirde yaþayacak.
Yaþayacaktýr – Tam çeviriyle “oturacaktýr”.
Onu rencide etmemelisin – Ya da “onu incitmemelisin / taciz etmemelisin” (The Living Torah).
Mitsvat Lo Taase No. 340 (Sefer Ahinuh).
Ýbranice Lo Tonenu (bkz. Vayikra 25:14 ve
25:17). Bu, iðneleme, rencide etme gibi sözlü
sataþmalarý (Onaat Devarim) yasaklamaktadýr
(Sifre; krþ. Vayikra 19:33). Tek Tanrý’ya baðlýlýðýyla tanýnan Bene-Yisrael’e sýðýnan ve doðal olarak
zaten ezik bir ruh halinde olan köleye, bu sýðýnmadaki beklentilerine aykýrý davranýlmamalý, ona
baský yapýlmamalý ve eski sahibine teslim
edilmemelidir; zira bunun aksi, kölenin
Yahudiler’in de baþkalarýndan farký olmadýðýný
düþünmesine yol açýp hayal kýrýklýðýna uðratacak
ve çok ciddi bir durum olan Hilul Aþem’e (bkz.
Vayikra 22:32) yol açacaktýr (Ýbn Ezra).

18-19. Cinsellikte Saflýk ve Kutsiyet. Savaþýn
getirebileceði olumsuz ortamýn olasý bir yansýmasý
da cinselliðin ucuzlaþtýrýlmasýdýr. Tora bu nedenle, normalde de ciddi yasaklar teþkil eden bu
konularý, özellikle savaþ konusundan bahsettikten sonra ele almaktadýr.
18. Yisrael ... arasýnda – Tora ulusun ismini kullanarak, cinselliðin kutsiyetine aykýrý davranmayý, bu ulusun mensuplarý için tüm nesillerde
yasaklamaktadýr (Hirsch).
Fahiþe – Kanuna aykýrý cinsel iliþkilere terk
edilmiþ, kendisini bu gibi iliþkiler için hazýr tutan
kadýn (Raþi). Tora askeri harekât konusuna
girdiði için, böyle zamanlarda yaygýn hal alabilen
gayri kanuni iliþkiler konusunda uyarýda bulunmaktadýr (Sforno).
Ýbranice Kedeþa. Bu sözcüðün kökü Kadaþ “belirli bir þeye adanmýþ” anlamý taþýr (bkz. Þemot 19:10
ve 19:22 açk.). Dolayýsýyla bu kök, sözü edilen
temel anlama sahip taban tabana farklý sözcüklerin kaynaðýdýr. Örneðin “Kadoþ – Kutsal”
sözcüðü, maneviyata adanmýþlýðý belirtir. Bir
erkek bir kadýnla evlendiðinde bunun adý
Kiduþin’dir; zira kadýn ile erkek arasýnda, baþka
insanlar arasýnda olmayan bir “özel”lik,
baþkalarýndan ayrý bir aidiyet vardýr. Buradaki
Kedeþa sözcüðü ise, tam tersine, kendisini tüm
kutsiyetten ayýrýp, bedenini günahkâr iliþkilere
adamýþ bir kadýný, bir fahiþeyi tanýmlamaktadýr.
Ramban ise bunun, ayný kökten iki zýt anlamlý
sözcüðün türediði örneklerden biri olabileceðini
belirtir. Týpký “Þoreþ – Kök” sözcüðünden türeyen
“Leþareþ – Kökünden Sökmek” ve “Deþen – Kül”
sözcüðünden türeyen “Ledaþen – Külleri
Temizlemek” fiilleri gibi, burada da “Kadoþ –
Kutsal” sözcüðü de, kutsiyetin tam aksini belirten
Kadeþ (s.a.) ve Kedeþa sözcüklerinin köküdür.
Ahlaksýzlýk ve fuhuþtan uzak duran kiþi “kutsal”
iken, kutsiyetten ayrýlýp kendini bunlarýn kucaðýna atan kiþi ise Kadeþ/Kedeþa’dýr.
Eski zamanlarda putperestler arasýnda fahiþeliði
dini inanç adýna yapan kadýnlar vardý. Bu açýdan
Kedeþa sözcüðü “kutsal-fahiþe”, “kutsiyet fahiþesi”
gibi sözcüklerle de karþýlanabilir (bkz. Bereþit
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demiþti. Þimdi orada söylediðine ekleme yapmaktadýr: “Onlara ek olarak, bu ikisi de – yani fahiþe
ve köpek ücretleri de – ayný þekilde Tanrýn Aþem
için iðrençtir” (Ramban).
Alternatif olarak “ikisi de iðrençtir”. Fahiþe ücretini korban olarak getirmek büyük bir rezalettir.
Hatta bunun, köpek ücretine göre daha aðýr
olduðunu düþünebiliriz. Tora bu nedenle, birinin
diðerinden hafif olmadýðýný vurgulamak için “ikisi
de iðrençtir” demektedir (a.k.).
Ücret olarak verilen herhangi bir þeyi BetAmikdaþ’ta korban amacýyla kullanmak yasak
olmasýna raðmen, eðer bu þeyin þekli deðiþmiþse
bu yasak da ortadan kalkar. Örneðin ücret olarak
zeytin verilmiþse, sýkýlan zeytinyaðý ve eðer buðdaysa, öðütülmesiyle elde edilen un Minha-korbanýnda kullanýlabilir. Bu, Talmud’da Bet Ýlel’in
görüþüdür ve Alaha bu yöndedir. Öte yandan Bet
Þamay bu ücretin, þekli deðiþse de kullanýlamayacaðýný öne sürer ve bunu, pasuktaki, yasaða
baþka þeylerin de dâhil olduðunu belirten “Gam –
De/Da [Baðlacý]” sözcüðüyle açýklar [“ikisi de”].
Alaha Bet Ýlel’e göre olmasýna raðmen, genel tarzý
pasuklarý basit anlama göre açýklamak olan Raþi,
buradaki açýklamasýnda Bet Þamay’ýn görüþüne
yer vermiþtir, zira bu görüþ basit anlama daha
yakýndýr (Meam Loez).
20. Kardeþine ... faiz verme – Yani “kardeþinden
faiz karþýlýðýnda borç alma”. Mitsvat Lo Taase No.
343 (Sefer Ahinuh). Böylece Tora daha önce faiz
karþýlýðý borç vermeyi yasaklamýþken (Þemot
22:24; Vayikra 25:36-37), burada faiz karþýlýðý
borç almayý da yasaklamaktadýr. Baþka bir deyiþle
Yahudiler arasýnda faizin hem verilmesi hem de
alýnmasý yasaktýr (Sifre 262; Talmud – Baba
Metsia 75b; Raþi).
Baþka parasal konularda, maðdur durumdaki
kiþiye yönelik bir yasak yoktur ve bir kiþi, maddi
kayba razýysa, bunu çekme hakkýna sahiptir. Ama
faiz konusunda Tora, faizi vermeyi bile yasaklamýþtýr. Olasýlýkla bunun nedeni, faiz günahýnýn
kolayca iþlenebilecek bir günah olmasýdýr ve Tora
bunu her iki yönden engellemek istemiþtir (Ramban).

“Neþeh – Faiz” sözcüðü ayný zamanda “ýsýrýk”
anlamýna gelir. Bir yýlanýn zehri, ýsýrandan
ýsýrýlanýn bedenine, organlarýna ve sinirlerine
geçer. Ayný þekilde faizle borç veren kiþi için, bu
yasaðýn olumsuzluðu, onun tüm maddi varlýðýna
yayýlacaktýr (Rabenu Behaye).Sforno’ya göre
Tora’nýn faiz konusuna geçmesinin sebebi, önceki kýsýmlara baðlýdýr. Önceki pasuklarda Tora,
Þehina’nýn uzaklaþmamasý için nelerden uzak
durulmasý gerektiðinden bahsetmiþtir. Þimdi ise,
Þehina’nýn mevcudiyetini kuvvetli kýlacak uygulamalara geçmekte ve ilk aþamada faiz konusunun kardeþler arasýnda uygun olmadýðýný vurgulamaktadýr.
Yiyecek faizi – Bir ölçek buðday borç verip,
karþýlýðýnda bir buçuk ölçek talep eden kiþi, faiz
yasaðýný kesin bir þekilde ihlal etmiþ olur. Hatta
fiyatlar deðiþmiþse ve borcun geri ödendiði zaman
bir buçuk ölçeklik un, borcun alýndýðý zaman bir
ölçeklik unun fiyatýna eriþmiyorsa bile, faiz yasaðý
delinmiþtir (Ramban). Bu konuda faiz, piyasa
deðerine deðil borcun mevcut halindeki miktarýna baðlýdýr.
Herhangi bir þeyin faizi – Akla faizin sadece
para ve [yaþamýn doðrudan baðlý olduðu] yiyecek
konularýnda geçerli olduðu, ama diðer konularda
faiz yasaðý olmadýðý gibi bir düþünce gelebilirdi.
Tora bunun önüne geçmek için para ve yiyecek
faizinden sonra, “diðer herhangi bir þeyin faizi”nin
de ayný þekilde yasak olduðunu vurgulamaktadýr
(a.k.).
Buradaki “þey” anlamýndaki Davar sözcüðü ayný
zamanda “söz” manasýna gelir. Baþka bir deyiþle
“sözle faiz” bile yasaktýr. Bu doðrultuda, Rabi
Þimon Bar Yohay’a göre, bir kiþi, normalde
samimiyet içinde olmadýðý ve selamlaþmadýðý bir
kiþiden borç aldýktan sonra ona selam vermeye
baþlarsa, bu bile faiz sayýlýr (Talmud – Baba Metsia
75b). Bu, diðer her türlü maddi olmayan yarar
için de geçerlidir. Bir kiþi borç almadan önce
borcu verenin yararýna yapmadýðý herhangi bir
þeyi borcu aldýktan sonra yapmaya baþlarsa, bu da
maddi olmayan faiz sýnýfýndadýr ve yasaktýr
(Rabenu Behaye).
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Herhangi bir vaat [ödemesi] için, Tanrýn Aþem’in Evi’ne, bir fahiþenin ücretini veya bir köpeðin takas karþýlýðýný getirme; zira [bu] ikisi de Tanrýn Aþem için
iðrençtir.
[100. Faiz]
20

Kardeþine – [ister] para faizi, [ister] yiyecek faizi, [isterse de normalde
karþýlýðýnda] faiz alýnan [baþka] herhangi bir þeyin faizi [olsun] – faiz verme.
19. Herhangi bir vaat [ödemesi] için – “Vaat”
insanýn kendisini, normalde yükümlü olmadýðý
bir þey hakkýnda yükümlü haline getirmesini
ifade eder. Dolayýsýyla bu pasuktaki yasak,
insanýn kendi vaatleri için bile geçerliyse,
Tora’nýn onu yükümlü kýldýðý korbanlar için de
elbette geçerlidir (Daat Mikra).
Tanrýn Aþem’in Evi’ne – Yani “Tanrýn Aþem’in
Bet-Amikdaþý’na” (Targum Onkelos).
Bir fahiþenin ücretini – Ýbranice Etnan Zona.
Eðer fahiþeye ücret olarak örneðin bir kuzu verilirse, bu kuzunun korban olarak getirilmesi
yasaktýr (Sifre 261; Talmud – Temura 29a; Raþi.
Bkz. Bereþit 38:17.). Benzer þekilde, bir kiþi “al þu
kuzuyu, cariyeni benim kölemin koynuna sok”
derse, bu kuzu da korban olarak getirilemez
(Talmud – Temura 29a). Ama eðer fahiþeye ücret
olarak verilen parayla bir hayvan alýnýrsa onun
korban olarak getirilmesi bu yasaðýn dâhilinde
deðildir (Mesiah Ýlemim).
Ramban Tora’nýn bu yasaðýný þöyle açýklar:
“Fahiþeler, günahlarýnýn onarýlacaðý düþüncesiyle, kendi ücretleriyle mitsva yapmak isterler.”
Bu açýklama, þüphesiz konunun baðlamýyla sýnýrlý deðildir. Bir insan, iþlediði günahlarý mitsvalarla yýkayýp temizleyebileceðini düþünmemelidir.
Gerçek ve samimi bir teþuva yapmadýðý sürece,
dünyanýn tüm mitsvalarýný yapsa bile, en ufak
günahýný tamir edemez. Hele günahýna devam
ediyorsa, güya onun için onarým saðlama amacýyla yaptýðý “mitsvalar” bile, bu pasukta ima edildiði
gibi, özrünü kabahatinden büyük çýkaracaktýr.
Burada özellikle “fahiþe” deniyor olmasýna raðmen, eðer Tora’nýn yasakladýðý herhangi bir iliþki
de normalde korban olmaya uygun bir hayvan
karþýlýðýnda gerçekleþmiþse, ücret olarak kullanýlan bu hayvan korban olma uygunluðunu
kaybeder [nitekim bahsedilen yasak iliþkilere
giren bir kadýn da “Zona – Fahiþe” olarak
adlandýrýlýr (bkz. Vayikra 21:7 açk.)]. Bunun tek
istisnasý, bir erkeðin, nida konumundaki karýsý ile
iliþkisidir. Eðer koca, bu yasak iliþki için karýsýna

böyle bir hayvan verirse, hayvan yine de korban
olmaya uygundur, zira her ne kadar bu, Karet
cezasýný gerektiren ciddi bir yasak iliþkiyse de,
kadýn elbette “fahiþe” konumunda deðildir
(Talmud – Temura 29b).
Bir köpeðin takas karþýlýðýný – Targum Onkelos.
Ýbranice Mehir Kelev. Tam çeviriyle “köpek ücretini”. Ama bu, köpek satýn alýndýðýnda verilen
parayla satýn alýnan hayvanýn korban olarak
geçerlilik kazanmayacaðý anlamýna gelmez
(Mesiah Ýlemim). Yasak olan, köpek bir kuzuyla
vs. takas edildiði takdirde, o kuzunun korban
olarak getirilmesidir (Sifre 261; Talmud – Temura
30a; Raþi) [Ayný yasak Bet-Amikdaþ’ta kullanýlacak herhangi bir eþya için de geçerlidir. Eðer bu
eþya bir köpekle takas sonucu elde edilmiþse
bunun Bet-Amikdaþ’a baðýþlanmasý yasaktýr
(Hirsch).].
Yasaðýn sebebi, köpek karþýlýðýnda alýnan bir hayvanýn korban olarak getirilmesinin kutsiyete bir
tür hakaret anlamýna gelmesi olabilir (Ýbn Ezra);
nitekim Tanah boyunca köpek, toplumsal
düþkünlük ve adiliðin simgesi olarak kullanýlýr
(ör. Þemuel II 3:8; Hirsch; Daat Mikra). [Bazý
yabancý kaynaklar buradaki “köpek” sözcüðünü,
önceki pasukta yazýlý olanýn etkisiyle olacak,
“fuhuþ yapan erkek” olarak çevirmektedir, ama
bunu neye dayanarak yaptýklarý belli deðildir.
Uygulamada bir kadeþin ücreti olarak verilen bir
hayvanýn korban olarak getirilmesinin de yasak
olduðu doðrudur, ama bu, önceki “fahiþe ücreti”
konusundan açýktýr.]
Getirme – Fahiþe ücreti ya da köpek karþýlýðý verilen bir hayvan ya da malzemenin korban
amacýyla kullanýlma yasaðý Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Lo Taase No. 342 (Sefer Ahinuh).
[Bu] Ýkisi de Tanrýn Aþem için iðrençtir –
Buradaki “Gam Þeneem – Ýkisi De” ifadesi farklý
þekillerde anlaþýlabilir. Bir olasýlýk þöyledir: Tora
daha önce “Tanrýn Aþem Adýna, kusuru – herhangi bir kötü þey – olan boða ya da davar yavrusu
kesme, zira Tanrýn Aþem için iðrençtir o” (17:1)
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Tanrýsal bereketle sonuçlanacaðýný belirtmektedir. Eðer faiz almak genel anlamda yanlýþ bir þey
olsaydý, ayrýca bereket ödülüne gerek olmazdý –
týpký Tora’nýn öldürmeme veya çalmama
karþýlýðýnda bereket vaadinde bulunmamasý gibi.
Sonuç olarak faizin temelden kötü bir kavram
olduðu söylenemez ve Tora bu nedenle faizi
insanlýk çapýnda yasaklamýþ deðildir. Yine de Tora
Yahudiler’in birbirlerinin “kardeþi” olduðunu
özellikle vurgulamak için, týpký tsedaka emrinde
olduðu gibi, birbirlerine faiz þeklinde bir yarar
beklentisi gütmeksizin yardým etmelerini emretmiþtir. Kardeþlerin birbirlerine yardým etmek için
ek motivasyon kaynaklarýna ihtiyacý olmamalýdýr
(Ramban).
Ama kardeþine faiz veremezsin – Sforno, önceki ifadedeki açýklamasýnýn (bkz. ö.a.) bir devamý
olarak bunu þöyle açýklar: “Yahudi biriyle ondan
aldýðýn borç karþýlýðýnda ona faiz verme konusunda anlaþtýysan ve bu faizi ona can-ý gönülden
ödemeye hazýrsan bile, bunu yapmak yasaktýr.”
22-24. Tanrý’ya Yönelik Vaatler. Tora burada
özellikle Tanrý’nýn onuruna yapýlan, örneðin korban getirme, tsedaka verme ya da baþka iyi iþlerin
yapýlmasý konusundaki nederlerden bahsetmektedir. Tora “Neder – Vaat” konusunu daha önce
kapsamlý bir þekilde Bamidbar Perek 30’da ele
almýþtýr. [Bu konudaki kapsamlý bilgiler için
oradaki açýklamalara bakýnýz.] Burada ise birkaç
yeni kural eklemek için bu konuya geri dönmektedir ki bunlardan biri nederlerin geciktirilmeden
yerine getirilmesi konusundaki gerekliliktir (s.a.).
Burada
korbanlarla
ilgili
nederlerden
bahsedilmektedir ve çöldeyken nederde bulunan
biri, Miþkan’ýn yakýnýnda olduðu için bunu
hemen yerine getirebilirdi. Ancak Ülke’ye girildikten sonra herkes kendi topraðýna daðýlacak
ve Kutsal Mekân’a çölde olduðu kadar yakýn
bulunmayacaktýr – ve bu da, nederlerin vaktinde
yerine getirilmemesi konusunda önemli bir etken
teþkil edebilecektir. Tora bu nedenle bu kuralý
özellikle bu noktada, yani Bene-Yisrael EretsYisrael’in kýyýsýnda iken vermiþtir (Hirsch).
Bu konudan, özellikle savaþ kurallarýný takiben

söz edilmesinin olasý bir sebebi, savaþa katýlan
insanlarýn genellikle Tanrý’nýn merhametine nail
olmak için bu tipte nederlerde bulunmalarýdýr
(bkz. Bamidbar 21:2). Ayrýca Tora p. 19’da
vaatlerden bahsettiði için, söz açýlmýþken buradaki emri vermektedir (Ýbn Ezra).
22. Onu ödemeyi geciktirme – Mitsvat Lo Taase
No. 344 (Sefer Ahinuh). Bu ifade, nederlerin yerine getirilmesi için belirli bir zaman limiti
olduðunu ima etmektedir. Nedir bu zaman limiti?
Tora 16:16-17’de þöyle demiþti: “Yýlda üç kez tüm
erkeklerin, [Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn Aþem’in
Huzuru’nda görünmelidir: Matsa bayramýnda,
Þavuot bayramýnda ve Sukot bayramýnda. Ama [bu
vakitlerde kiþi,] Tanrý’nýn Huzuru’nda boþ elle
görünmemeli, Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu
bereket doðrultusunda, herkes, elinin verebileceði
kadarýný [getirmelidir].” Oysa Tora Perek 16
boyunca Þaloþ Regalim bayramlarýndan ve BetAmikdaþ’ta yapýlmasý gerekenlerden zaten bahsetmiþtir. Dolayýsýyla bu üç bayramý tekrar listelemesi o konu için gerekli deðildir ve baþka bir
amaca hizmet etmektedir. Hahamlarýmýz bu
amacýn, bizim pasuðumuzda verilen vaatleri
geciktirme yasaðý için belirli bir limit vermek
olduðunu öðretirler: “Bu üç bayramda BetAmikdaþ’a gel ve elin boþ olmasýn; vaat etmiþ
olduðun korbanlarý getir” (Talmud – Roþ Aþana
4b, Raþi o.a.). Böylece, vaadini ilk üç Þaloþ
Regalim bayramýnda gerçekleþtirmeyen biri
buradaki yasaðý ihlal etmiþ olur. Sonuç olarak,
vaatlerin ödenmesi konusunda iki emir vardýr:
12:6’da emredildiði þekilde, bir kiþi bir korban
getirme vaadinde bulunmuþsa bunu sýradaki ilk
Þaloþ Regalim bayramýnda getirmelidir. Yine de,
getirmezse, henüz buradaki geciktirme yasaðýný
çiðnemiþ olmaz. Ama eðer Þaloþ Regalim bayramlarýnýn üçü de vaat yerine getirilmeden geçmiþse,
yasak çiðnenmiþ olur. [Buna karþýlýk, geciktirme
yasaðýný ihlal eden bir kiþi, daha sonra bu korbaný
getirirse, bu korban geçersiz deðildir ve ne için
getirildiðine baðlý olarak, iþlevini yerine getirir
(Talmud – Roþ Aþana 6a).]
Bu zaman limiti, sadece korban vaatleri deðil,
ayný zamanda parasal baðýþ vaatleri için de
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Yabancýya faiz verebilirsin, ama kardeþine faiz veremezsin. Bu sayede Tanrýn
Aþem seni, onu miras edinmek üzere gelmekte olduðun topraðýn üstündeki her
türlü giriþiminde mübarek kýlacaktýr.
[101. Vaatleri Tutmanýn Önemi]
22

Tanrýn Aþem’in Adýna bir vaatte bulunduðun zaman, onu ödemeyi geciktirme; zira [aksi takdirde] Tanrýn Aþem onu senden mutlaka talep edecek ve günah
iþlemiþ olacaksýn.
21. Yabancýya faiz verebilirsin – “Yahudi
olmayan birinden faiz karþýlýðý borç alabilirsin.”
Tora bunu emir kipinde dile getirmiþtir:
“Yabancýya faiz ver”. Ancak Tora’nýn Yahudiler’e
baþkalarýndan faiz karþýlýðý borç almalarýný
“emretmesi” mantýklý deðildir. Dolayýsýyla basit
anlama göre bu bir izindir: “Yahudi olmayan
birinden borç alman gerekiyorsa, bu kiþinin
senden faiz talep etmesi nedeniyle kendini bu
borcu almaktan alýkoymak zorunda deðilsin. Faiz
karþýlýðý borç alabilirsin.”
Alternatif olarak bu bir emir olarak da
görülebilir: “Eðer Yahudi olmayan birinden borç
almýþsan ve bunun karþýlýðýnda onunla belirli bir
faiz ödemen konusunda anlaþmýþsan, ona ihanet
etme ve vakti geldiði zaman faizini, anlaþtýðýn
þekilde öde” (Sforno).
Tora’nýn emir kipi kullanmasýnýn bir baþka amacý,
bir Yahudi’den faiz karþýlýðý borç alma konusunda
verilen “yapma” þeklindeki emrin (ö.p.), “yap”
þeklindeki bir emirle desteklenmesidir. “Lav, Aba
Mihlal Ase; Ase – ‘Yap’ Þeklindeki Bir Ýfadeyle Ýma
Edilen ‘Yapma’ Þeklindeki Bir Emir, ‘Yap’ Þeklindeki
Bir Emir Sýnýfýndadýr” (bkz. 15:3 açk. ile Vayikra
21:13 ve 25:3 açk.). Burada da bir ima vardýr:
“Vereceksen, yabancýya faiz ver; ama kardeþine
verme.” Böylece bir Yahudi’den faiz karþýlýðý borç
alan bir Yahudi, biri “yap” (bu ifade), ikisi de
“yapma” (önceki pasuk ve bu pasuk) þeklinde
olmak üzere toplam üç mitsvayý birden ihlal
etmiþ olur (Talmud – Baba Metsia 70b; Raþi; Gur
Arye). Bunun yanýnda “[Doðruyu] Görmeyen
birinin önüne engel koyma” (Vayikra 19:14; bkz. o.a.)
yasaðýný da çiðnemiþtir (Talmud – Baba Metsia 75b).
Pasuðun temel çevirisi burada verdiðimiz þekildedir. Buna karþýlýk, bazý görüþlere göre buradaki
“faiz verebilirsin” anlamýndaki Taþih sözcüðü, iki
yönlü anlaþýlabilir ve ifadenin anlamý “Yabancýdan
faiz alabilirsin, ama kardeþinden faiz alamazsýn”
þeklinde de olabilir (krþ. Raþbam). Tora baþka
parasal konularda Yahudi olanlarla olmayanlar
arasýnda fark gözetmemiþtir. Örneðin, Yahudi

olmayan birinden çalmak da, Yahudi birinden
çalmak kadar [hatta belki de daha ciddi bir þekilde] yasaktýr. Ama faiz her iki tarafýn anlaþtýðý bir
konu olduðu için, Tora burada bir kýsýtlama yapmamýþtýr (Ramban). Mitsvat Ase No. 230 (Sefer
Ahinuh).
Böylece burada da Yahudiler’le Yahudi olmayanlar arasýndaki karþýlýklý duruma iþaret edilmektedir: Tora, Yahudi olmayanlarý [Noah’ýn Soyu Ýçin
Yedi Mitsva dýþýnda] baðlamaz ve buna baðlý
olarak, Yahudi olmayan birini faiz karþýlýðý borç
almaktan men etmemiþtir. Böylece Yahudi
olmayan biri, verdiði borç karþýlýðýnda bir
Yahudi’den faiz alabilir; dolayýsýyla Tora, aynýsýný
ters yönde de söylemektedir: “Sen Yahudi
kardeþinden faiz alamazsýn, zira o da senden alamaz. Ama bu seni Yahudi olmayan birine faiz
karþýlýðý borç vermekten men etmez, zira ayný
þekilde o da sana verdiði borcun karþýlýðýnda
senden faiz alabilir.” [Buna baðlý olarak burada
faiz konusuna girilmesinin bir nedeni, önceki
kýsýmda sözü edilen yabancý köle olabilir. Tanrý
bir bakýma “Sana sýðýnan yabancý bir köleyi rencide edemezsin; ama bir yabancýya her yönden
yakýnlýk göstermek zorunda deðilsin. Örneðin
ondan faiz alabilirsin” demektedir (Ýbn Ezra).]
Bunun yanýnda faiz, kendi içinde bazý sorunlarý
olmasýna raðmen, tamamen kötü bir þey deðildir.
Birçok insan, ihtiyacý olan kiþilere borç vermek
için bir neden görmez ve faiz bu konuda onlarý
motive edebilir. Baþka bir deyiþle, faiz, her ne
kadar ihtiyacý olan kiþiye bir yük anlamýna geliyorsa da, birçok durumda o kiþi bu yükü memnuniyetle kabul edecektir; zira paraya ihtiyacý
vardýr ve mantýklý bir zaman içinde onu faizi ile
birlikte geriye ödeyebilecektir. Günümüzde çok
geniþ bir þekilde görüldüðü gibi, tarih boyunca
da, faiz konusu canlý ekonominin en önemli
etkeni olmuþtur. Tora da faiz almayý bir hýrsýzlýk
olarak görmemektedir; eðer görseydi, Yahudi
olmayanlardan herhangi bir þey çalmayý yasakladýðý gibi, faizi de ayný þekilde yasaklardý. Bunun
yanýnda Tora bu pasukta, faiz almamanýn
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Hahamlarýmýz bu nedenle “en iyisi hiç neder yapmadan, Bet-Amikdaþ’a bir korban getirip orada
gereken iþlemleri yaptýrmaktýr” demiþlerdir
(Talmud – Hulin 2b).
24. Dudaklarýndan çýkaný muhafaza etmeli ve
... yapmalýsýn – Bu da vaatlerin yerine getirilmesi gerektiðini belirtmektedir, dolayýsýyla bir
anlamda önceki pasuktaki yasaðýn olumlu bir
dille tekrarý gibidir. Böylece Tora vaatlerin geciktirilmemesi konusunu biri “yapma” (önceki
pasuk), diðeri de “yap” (bu pasuk) þeklinde
olmak üzere iki emirle vurgulamaktadýr (Talmud
– Roþ Aþana 6a; Raþi; Ýmre Þefer; Tseda Ladareh).
Tora burada “dudaklardan çýkaný” demektedir.
Ama bir kiþi sadece kalbinde bir karar vermiþse
bile bu kararý yerine getirmelidir. Bu, Miþkan’ýn
inþasýna katkýda bulunanlar hakkýnda kullanýlan
“Nediv Lev – Cömert Kalpli” (Þemot 35:22)
tanýmýndan öðrenilmektedir. Bu taným tam
olarak “kalpten cömert” ya da “kalpten baðýþ yapan”
anlamýna gelir. Baþka bir deyiþle bu kiþiler baðýþ
yapma kararlarýný aðýzlarýndan çýkan sözlerle
deðil, kalplerinde verdikleri kararlarla mühürlemiþler ve bu kararlarýný eksik býrakmadan yerine getirmiþlerdir (Talmud – Þevuot 26b).
Bu ifade ayný zamanda aðýzdan çýkan her sözün
insaný baðlayýcý nitelikte olduðunu vurgulamaktadýr. Bir insan aðzýna geleni söyleyip sonra da hiç
söylememiþ gibi bu sözlere aykýrý davranma
hakkýna sahip deðildir.
Or Ahayim ifadeyi benzer doðrultuda açýklar:
“Aðzýndan çýkaný koru – ne söylediðine dikkat et
ve vaktinde yerine getirebileceðinden emin
olmadýðýn bir nederde bulunma.”
Aðzýnla dile getirdiðin – Tam çeviriyle “aðzýnla
konuþtuðun”. Tora bir bakýma “Aðzýndan çýkaný iyi
koru; zira çýktýktan sonra geri alamazsýn” demektedir (Ýbn Ezra).
Baðýþýný ... vaat ettiðin þekilde – “Baðýþ” olarak
çevirdiðimiz sözcük Nedava, “vaat” olarak
çevirdiðimiz ise Neder’dir. Neder kiþiyi, Nedava
ise objeyi baðlar. Örneðin bir kiþi “bir Ola-korbaný
getirmeyi üstleniyorum” derse bu bir Neder’dir ve
ne olursa olsun o korbaný getirmekle yükümlüdür.

O kadar ki, eðer sonradan belirlediði hayvan ölür
ya da kaybolursa, yerine baþka bir hayvan
getirmelidir. Ama kiþi belirli bir hayvan için “Ýþte
þu, Ola-korbaný” derse, bu bir Nedava’dýr ve
sadece seçilen hayvaný baðlar. Dolayýsýyla eðer bu
hayvan ölür ya da kaybolursa, sahibi onun yerine
baþka bir hayvan getirmekten muaftýr.
Görüldüðü üzere, nedava belirli bir hayvaný o
anda “gönüllü” olarak baðýþlamak anlamýna
gelirken, neder kiþiyi gelecekte bir korban getirme
konusunda baðlayan bir “yükümlülüktür”.
“Yükümlülük” ve “gönüllü olmak” pek uyuþan
kavramlar olmadýðýna göre pasuk “baðýþý vaat
etmekten” bahsederken kendi içinde tezata düþer
gibidir. Ancak basit düzeyde bu þöyle açýklanabilir: Bir kiþi bir korban getirme konusunda
nederde bulunduðu zaman, “herhangi bir hayvaný”
korban olarak getirmeyi üstlenmiþ bir “yükümlü”
haline gelir; ama yine de o aþamada hangi hayvaný getireceðini belirtmiþ deðildir. Dolayýsýyla
nederini yerine getirmek üzere istediði herhangi
bir hayvaný belirleyip bunu korban olarak vakfettiði anda bir tür nedava da yapmýþ olur [yani
“yükümlüdür”, ama istediði hayvaný seçebileceði
için, seçtiði anda “gönüllü” bir davranýþta bulunmuþtur]. Böylece her neder, ayný zamanda bir
nedava aþamasý içerir [ama tersi doðru deðildir].
Tora bu nedenle iki terimi birlikte kullanmýþtýr
(krþ. Ýbn Ezra; Hirsch).
Yapmalýsýn – Mitsvat Ase No. 231 (Sefer
Ahinuh).
“Muhafaza etmelisin”, “göz ardý etmemelisin”
anlamýna gelir; dolayýsýyla “yapma” þeklinde bir
mitsvaya denktir. “Yapmalýsýn” ise “yap” þeklindeki bir mitsvadýr. Böylece Tora bu pasukta “yap” ve
“yapma” þeklinde iki mitsvayý birden ima etmektedir (Talmud – Roþ Aþana 6a; Sifre).
Bet-Din nederlerin yerine getirilmesini temin
etme görevini taþýr ve bir nederden haberdarsa,
onun sahibini buna zorlamak için gerekirse ona
ait bazý mallarý rehin alma yetkisine sahiptir
(Talmud Yeruþalmi – Roþ Aþana 1:1; Sifre; Meam
Loez).
Bazý durumlarda nederin baðlayýcýlýðý çözdürülebilir. Bu konu için bkz. Bamidbar 30:2-17 açk.
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Ama eðer vaatte bulunmaktan kaçýnýrsan günah iþlemiþ olmazsýn.
Dudaklarýndan çýkaný muhafaza etmeli ve aðzýnla dile getirdiðin baðýþýný
Tanrýn Aþem Adýna vaat ettiðin þekilde yapmalýsýn.
24

geçerlidir. Buna göre bir kiþi herhangi bir eþyayý
Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine baðýþlama vaadinde
bulunmuþsa da bunu sýradaki üç Þaloþ Regalim
bayramý geçmeden yapmalýdýr. Yine, bir kiþi herhangi bir kiþinin deðerlemesini (bkz. Vayikra
27:1-8 açk.) baðýþlamayý üstlenirse, bu baðýþý ayný
zaman limiti içinde gerçekleþtirmelidir (Talmud –
Roþ Aþana 4b). Tsedaka vaadinde bulunmuþ
birinin de bunu bir an önce yerine getirmesi
gerektiðini söylemeye gerek yoktur. Dahasý, bir
kiþi açýk olarak “filanca miktarý tsedaka olarak
vermeyi üstleniyorum” derse bu baðlayýcý bir nederdir ve etrafta fakirler varsa vaat miktarýný
hemen onlara vermelidir; vermezse buradaki
mitsvayý ihlal etmiþ olur. Ama o sýrada hiç fakir
yoksa bu parayý fakir birini bulana kadar kenarda
hazýr tutmalýdýr (Þulhan Aruh – Yore Dea 257:3).
Bunun yanýnda örneðin sinagogda belirli bir
baðýþta bulunmayý vaat eden kiþiler de bir tür
neder yapmýþ sayýlýrlar. Bu nedenle baðýþ miktarýný söylemeden önce “Beli Neder – Neder
Sayýlmasýn” demeye özen göstermelidirler.
Onu senden mutlaka talep edecek – Tora burada insani bir dil kullanmýþtýr. Bir insan, bir
baþkasýna herhangi bir vaatte bulunduðu zaman,
öbürü bu vaadin gerçekleþmesini bekler. Tora
þimdi, benzer bir durumun Tanrý Adýna
bulunulan vaatler için de geçerli olduðunu vurgulamaktadýr (krþ. Ýbn Ezra; Daat Mikra). Kiþi bu
vaat borcunu vaktinde ödemezse, Tanrý’nýn ona
bu borcunu ödetmek için sonsuz yöntemi vardýr
ve bunu zorla yapacaktýr (Sforno).
Günah iþlemiþ olacaksýn – Tam çeviriyle “sende
günah olacak”. Yani “cezaya layýk olacaksýn” (Ýbn
Ezra). Alternatif olarak, Sforno’nun önceki konu
baþlýðýndaki açýklamasýný takiben, “Sen ödemezsen, Tanrý senden bunu bir þekilde alacaktýr;
ama böyle bir durumda sen ödemiþ sayýlmayacaksýn ve geciktirme günahý yine de üstünde kalacaktýr” (Sforno).
23. Günah iþlemiþ olmazsýn – Tam çeviriyle
“sende günah olmayacaktýr”. Nederde bulunma
konusunda hiçbir yükümlülük yoktur. Dahasý,
bunun ciddiyetini bilmeyip, marifetmiþ gibi
sürekli nederde bulunan kiþilere Tora bir mesaj
vermektedir: “Vaatte bulunmaktan kaçýnýrsan
günah iþlemiþ olmazsýn – ama eðer vaatte
bulunursan, günah iþlemiþ olursun.” Talmud buna

baðlý olarak, konunun ciddiyetini “Nederde bulunan kiþi, bu nederini yerine getirirse bile
günahkâr addedilir” (Talmud – Nedarim 77b) gibi
kuvvetli sözlerle vurgulamýþtýr.
Gerçekte bir kiþi, eðer Tora’ya baðlýlýðýný
güçlendireceðini, belirli bir yükümlülüðü yerine
getirmekte kendini motive edeceðini düþünüyorsa nederde bulunabilir. Nitekim Tanrý, nederlerini
yerine getirenlere büyük ödül verir. Korbanlarda
da neder ve nedava konusunun belli bir yeri
vardýr. Dolayýsýyla neder ve nedava, bir kiþinin bu
önemli davranýþý göstermek için kendini motive
etme gücüne sahiptir. Bunun yanýnda tarihte de
Yaakov’un (Bereþit 28:20) ve daha sonralarý
Bene-Yisrael’in (Bamidbar 21:2) sýkýntý zamanýnda nederde bulunduklarý görülmektedir. Ancak
Tora yine de uyarýda bulunmaktadýr: “Her ne
kadar nederin yerinde olabileceði bazý durumlar
varsa da, bu konuda çok dikkatli olmalýsýn; zira
eðer onu yerine getirmez ya da geciktirirsen,
günah iþlemiþ olursun. Bu ayrýca belli bir risk
taþýr, zira neder geleceðe yönelik bir üstlenimdir;
oysa kimse bir saniye sonra ne olacaðýný ve
dolayýsýyla nederini yerine getirip getiremeyeceðini bilemez. Oysa hiç neder yapmazsan, kendini bu
riske hiç atmýþ olmazsýn. Zira bir kiþi, hayatý
boyunca hiç [gönüllü] korban getirmezse bile,
bunda herhangi bir günah ya da kusur yoktur. Bu
nedenle hiç nederde bulunmamak daha iyidir ve
iyi bir þey yapmak istiyorsan, bunu, kendini neder
aracýlýðýyla yükümlülük altýna sokmadan yapman
tercih edilir. Hahamlarýmýz’ýn, yasak olmayan bir
þeyi kendine neder yoluyla yasaklayanlara hitaben
söyledikleri gibi: ‘Tora’nýn sana yasaklamýþ
olduðu þeyler yetmiyor mu? [Daha ne yasak
ekliyorsun?!]’ (Talmud Yeruþalmi – Nedarim 9:1).
Yine de, eðer nederde bulunduysan, bunu mutlaka geciktirmeden yerine getirmekle yükümlüsün.
Ve eðer getirmezsen, ‘Olsun; nederde bulunduðum zamanki samimiyetim yeterli. Tanrý bunu
anlayýþla karþýlayacaktýr’ diye de düþünme; zira
bu durumda doðru bir þey yapmýþ olmak bir yana,
günah iþlemiþ olursun” (Ramban; krþ. Hirsch;
Daat Mikra).
Rabenu Behaye’ye göre pasuklarýn vermek istediði anlam þöyledir: “Bir vaatte bulunduðun
zaman onu ödemeyi geciktirme; zira geciktirirsen
günah iþlemiþ olacaksýn. Ama eðer hiç vaatte
bulunmazsan, günah [iþleme riskin] olmayacaktýr.”
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Behaye). Bunun yanýnda bu mitsva iþverendeki
cömertlik duygularýný zenginleþtirmeyi de
amaçlar. Bir kiþi hasat dönemine ulaþtýysa,
Tanrý’nýn ona bahþettiði bu bereketin keyfini
kendisine yardýmcý olan iþçileriyle de paylaþmalýdýr (Sefer Ahinuh; Meam Loez). Diðer yandan
eðer bu iþçi baðbozumu ya da baþka türlü bir
hasat için deðil de, kazmak, açýða çýkmýþ kökleri
örtmek ya da hasat öncesinde yapýlan türdeki
diðer herhangi bir iþi yapmak için tutulmuþsa
buradaki serbesti geçerli deðildir (Talmud – Baba
Metsia 89a-b). Bu kanuna dâhil olmayan diðer iþ
türleri için bkz. 25:4 açk.
Bunun yanýnda, iþçinin kendisine verilen
serbestîyi suistimal edip yiyebileceðinden fazlasýný
almasý da Tora’nýn 613 emrine dâhil bir yasaktýr.
Mitsvat Lo Taase No. 345. Akla bu yasaðýn ayrýca
verilmesine ne gerek olduðu sorusu gelebilir. Ne
de olsa hakkýndan fazlasýný almasý hýrsýzlýk yasaðý
kapsamýndadýr. Cevap, verilen serbestinin yol
açabileceði yanlýþ izlenime meydan vermemektedir. Ýþçi, yemesine ses çýkarýlmadýðýna bakýp istediði miktarý alabileceði fikrine kapýlarak hýrsýzlýk
yasaðýný çiðneyebilirdi. Tora bu nedenle, yanýlgýnýn kolayca yaþanabileceði bu durum için ek bir
yasak vererek caydýrýcýlýðý arttýrmayý amaçlamýþtýr. Hahamlarýmýz’ýn belirttikleri gibi: “Ratsa
Akadoþ Baruh U, Lezakot Et Yisrael; Lefihah
Ýrba Laem Tora Umitsvot – Kutsal Ve Mübarek
[Tanrý], Yisrael’e Liyakat Kazandýrmak Ýstedi. Bu
Nedenle Onlarýn Tora ve Mitsva Yükümlülüklerini
Çoðalttý” (Miþna – Makot 3:16; Sefer Ahinuh).
Kabýna koyamazsýn – Dolayýsýyla bir iþçi sadece
çalýþtýðý sýrada topladýðý meyveleri yiyebilir, ama
onlarý evine götüremez. Benzer þekilde “ben
yemeyeyim; hakkýmý karýma ve çocuklarýma
götüreyim” teklifinde bulunamaz (Talmud – Baba
Metsia 92a; Meam Loez). Eðer iþçi izin verilenin
dýþýnda üzüm toplayýp götürürse bu hýrsýzlýktýr
[ve “iþveren benim yememe ses çýkarmýyorsa,
evime götürmeme de ses çýkarmaz” mantýðý
geçerli deðildir (Daat Mikra).]. Zira Tora, canýnýn
çekme olasýlýðýný göz önünde bulundurarak
sadece iþçinin kendisine ve orada bulunduðu
zaman içinde izin vermiþtir (Rabenu Behaye).
Ama bu da sýnýrlýdýr (bkz. s.p. açk.).

26. Baþaklarý olgunlaþmýþ tarlasýna – Daat
Mikra. Ýbranice Kama. Bkz. 16:9 açk. Buradaki
serbesti de her türlü tahýl hasadýnda çalýþan iþçi
için geçerlidir (Talmud – Baba Metsia 87b).
[Ýþçi olarak] – Bu pasukta da öncekinde olduðu
gibi hasat döneminde tarlaya iþçi olarak giren
birinden bahsedilmektedir (Sifre 267; Talmud –
Baba Metsia 87b; Raþi). Bu, pasuktaki “baþaklarý
olgunlaþmýþ tarla” ifadesinden bellidir. Alternatif
olarak pasukta oraktan bahsedilmesi de bu konuda bir ima sayýlabilir, zira orak normalde hasat
döneminde kullanýlýr (Mizrahi; Sifte Hahamim).
Böylece Tora önceki pasukta aðaç meyvelerinden
bahsetmiþken burada tarla ürünlerine yer vermektedir. Tekrar gibi görünen bu pasuk, önceki
pasuktan türetilemeyecek bazý kanunlarýn kaynaðýdýr. Bkz. Talmud – Baba Metsia 87a-b; Yad –
Sehirut, Perek 12.
Genel olarak, bir iþçi yiyecekle ilgili bir iþ yapýyorsa, o yiyecekten yemesine izin verilmelidir.
Ancak bunun da belli bir tanýmý vardýr: Söz
konusu iþ, [1] toprakta yetiþen ve [2] tüketime
henüz hazýr olmayan yiyeceklerle ilgili olmalýdýr.
Bu iki özelliðe sahip olmayan iþlerde bu serbesti
geçerli deðildir (bu konu için bkz. 25:4 açk.).
Tahýl taneleri – Hirsch. Ýbranice Melilot.
Alternatif olarak “baþaklar” ya da “baþaklarýn
tepesi” (Daat Mikra).
Elinle – Elle toplanabilecek miktar sýnýrlýdýr (a.k.).
[Kendi ihtiyacýn için] – “Onun iþçisi olarak,
onun ürünlerini toplamak için elbette orak kullanabilirsin. Ama kendin yemek için, büyük miktarý bir arada biçmekte kullanýlan bu aleti kullanamazsýn.” Rambam’a göre buradaki emir,
iþçinin yeme amacýyla iþine ara vermesini de
yasaklamaktadýr. Bu doðrultuda, örneðin, topladýðý
ürünleri, baþka bir yere boþaltmak üzere bir küfeye dolduran iþçi, bu iþi yaptýðý sürece ürünlerden yiyemez; zira bu, iþ için kullanmasý gereken
zamaný iþ dýþýnda bir amaç için harcamak anlamýna gelecektir. Ama küfe dolduktan sonra, onu
boþaltacaðý yere götürürken canýnýn çektiði kadar
ürünü o normal taþýma sýrasýnda yiyebilir [elbette
bunu yaparken de oyalanmamalýdýr] (Yad – Sehirut
12:2-3). Mitsvat Lo Taase No. 346 (Sefer Ahinuh).
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[102. Bað Ýþçisi]
25

Akranýnýn baðýna [iþçi olarak] geldiðinde, karnýný doyurmak üzere canýnýn
çektiði þekilde üzüm yiyebilirsin; ama [meyveleri kendi] kabýna koyamazsýn.
[103. Tarla Ýþçisi]
26

Akranýnýn, baþaklarý olgunlaþmýþ tarlasýna [iþçi olarak] geldiðinde, elinle tahýl
taneleri toplayabilirsin. Ancak akranýnýn olgun baþaklarýna [kendi ihtiyacýn için]
orak savurma.
25-26. Tarým Ýþçilerinin Haklarý.
25. Akranýnýn – Bu pasuktaki serbesti, sadece
“akranýna”, yani diðer bir Yahudi’ye ait bir baðda
çalýþan iþçiler içindir. Ama burasý Bet-Amikdaþ’ýn
hazinesine (Ekdeþ) ait bir baðsa veya Yahudi
olmayan birinin baðýysa, Yahudi iþçinin buradaki
meyveleri yemesi yasaktýr (Talmud – Baba Metsia
87b).
Baðýna – Pasuk “bað” demesine raðmen, bu
sadece bir örnektir. Bað, tarýmsal bir mekândýr ve
topraða baðlýdýr. Tora bu özelliðe sahip olan diðer
her tarýmsal yer için de ayný kuralý vermektedir.
Böylece hasat zamanýnda orada çalýþan iþçiye bu
pasukla verilen serbesti meyve bahçeleri vs. için
de ayný þekilde geçerlidir (a.y.).
[Ýþçi olarak] – Pasuk sanki her isteyen herhangi
bir baða girip istediði kadar üzüm toplayýp yiyebilirmiþ gibi anlaþýlabilir. Ama elbette bu doðru
bir anlayýþ þekli deðildir. Býrakýn istenilen miktarda üzüm yemeyi, özel mülkiyet olan o baða izinsiz
girmek bile yasaktýr.Tora pasukta “ama [meyveleri
kendi] kabýna koyamazsýn” demektedir. Eðer Tora
sadece elle toplanabileceði ama bir kaba koyulamayacaðýný söylemek isteseydi, sadece “kaba
koyamazsýn” demesi yeterli olurdu. Ama Tora
bunun ötesinde bir iyelik eki kullanmaktadýr:
“[kendi] kabýna koyamazsýn”. Yani “kendi kabýna
koyamazsýn – yalnýzca baþkasýnýn kabýna koyabilirsin”. Bir kiþi kendi kabýna deðil de baþkasýnýn
kabýna koyuyorsa, bu baþkasý elbette herhangi
biri deðildir. Ne de olsa birinin üzümleri dýþarý
çýkarmak için onlarý kendi kabýna ya da bir
baþkasýnýnkine koymasý arasýnda büyük bir fark
yoktur. Dolayýsýyla o “baþkasý”, belirli bir kiþidir:
Yani söz konusu baðýn sahibi. Böylece Tora burada baðbozumu sýrasýnda ücreti karþýlýðý tutulan
bir iþçiye seslenmektedir (Sifre 266; Talmud
Yeruþalmi – Maaserot 2:4; Talmud – Baba Metsia
87b; Saadya Gaon; Raþi). Onkelos’un çevirisi de
“akranýnýn baðýnda [çalýþmak üzere] kiralanýrsan”
þeklindedir.Ýbn Ezra’ya göre bu kanunun,
öncekiyle art arda verilmesinin bir mesajý vardýr:

“Bir nederde bulunduðun zaman, baðýþýný sadece
kendine ait olandan verebilirsin. Ama baþkasýna
ait olaný kendine alamazsýn.”
Karnýný doyurmak üzere – Tora’nýn izni mantýklý bir miktarla sýnýrlýdýr: Doygunluk ihtiyacý
kadar. Ama bunun ötesinde týka basa yiyecek
kadarýna izin verilmiþ deðildir (Talmud – Baba
Metsia 87b; Raþi). Yine de eðer bu iþçinin doygunluk ihtiyacý söz gelimi 1 dinara denk gelecek
miktarda üzümse, iþçinin gündeliði 1 maa olsa
bile ihtiyacýný giderecek kadar yiyebilir (1 dinar =
6 maa). Baþka bir deyiþle ihtiyaç miktarýnýn bir
sýnýrý olmasýna raðmen bu sýnýr iþçinin gündeliði
ile baðlantýlý deðildir ve iþçi doymadýysa,
ücretinden fazla deðerde meyve yiyebilir (Yad –
Sehirut 12:11; Meam Loez).
Canýnýn çektiði þekilde – “Ne kadar istersen”
(Talmud – Baba Metsia 87b; Raþi). Ancak bkz. ö.a.
Üzüm – Baðda çalýþan birinin yiyeceði þey elbette
üzümdür. Bunu vurgulamaya ne gerek vardýr?
Amaç, bað-üzüm ikilisinin dýþýna çýkýlmamasý
gerektiðini belirtmektir. Baþka bir deyiþle bir iþçi
hangi ürünü toplamýþsa, sadece onu yiyebilir.
Ama ayný yerde örneðin incir aðaçlarý da varsa ve
kendisi üzümleri toplamýþsa, incirlere elini süremez; sadece üzüm yiyebilir (Talmud Yeruþalmi –
Maaserot 2:4). Bunun yanýnda, üzümü, tadýný
dengeleyecek [ve böylece daha büyük miktarda
üzüm yemesini saðlayacak] baþka bir yiyecekle
birlikte yemesi de yasaktýr. Yalnýz üzüm yiyebilir
(Talmud – Baba Metsia 87a; Hirsch).
Yiyebilirsin – Sadece yiyebilir. Ama nektarýný
emip kalanýný atmasý yasaktýr (Talmud – Baba
Metsia 87a; Hirsch).
Hasat iþçisine, topladýðý meyvelerden yeme izni
verme gerekliliði, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 232 (Sefer Ahinuh). Böyle bir iþçi
sürekli meyvelerle uðraþtýðý için canýnýn çekmesi
doðaldýr. Tora bu nedenle ona topladýðý
üzümlerden biraz yeme izni vermektedir (Rabenu
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kadýna para ya da parasal deðeri olan bir þey –
örneðin bir yüzük – vermesiyle, [2] erkeðin kadýna evliliði belirten bir belge vermesiyle veya [3]
erkekle kadýnýn evlilik niyetiyle iliþkiye girmesiyle
[Üçüncü þýk teknik olarak evliliðin gerçekleþmesini saðlamasýna raðmen Hahamlarýmýz
evliliði bu þekilde resmileþtirmeyi, bu yolun
uygunsuzluðu nedeniyle Talmud döneminde
yasaklamýþlardýr. Ayrýca bu tip Kinyan’da þahitlerin sadece erkek ile kadýný baþ baþa kalacaklarý
bir yere girdiklerini görmeleri yeterlidir] (Talmud
– Kiduþin 2a). Bu üç Kinyan þeklinden ikisi
buradaki ifadeden öðrenilmektedir.
“Almak”, para ya da dengi bir þeyin verilmesini
kasteder. Talmud (Kiduþin 2a) bunu, Avraam’ýn,
Mahpela maðarasýný alýrken Efron’a para vermesinden öðrenir (Bereþit 23:13). Böylece pasuk,
“bir kadýn aldýðýnda” diyerek, evlilik sýrasýnda da
erkeðin kadýna para vermesinin, evliliðin gerçekleþmesini saðlayan bir hareket olduðunu belirtmektedir [Þunu eklemek gerekir ki, burada
bahsedilen para semboliktir ve bir kuruþ bile
yeterlidir. Baþka bir deyiþle burada kadýn satýn
alýnmakta veya erkeðin “malý” haline gelmekte
deðildir. Bu sadece kadýnýn, adamýn karýsý olmayý
kabul ettiðini belirten sembolik, ama baðlayýcý bir
harekettir]. Ýfadeden öðrenilen diðer Kinyan yöntemi de [yani üçüncü yöntem] “ona sahip
olduðunda” sözlerine dayanýr. Bu açýdan ifade “bir
kadýn alýrsa veya ona sahip olursa” þeklinde de
çevrilebilir (Rabenu Behaye). Ýkinci yöntem için
bkz. s.p. açk.
Daha önce de belirtildiði üzere Kinyan, evliliðin
ilk aþamasý olan Kiduþin’i gerçekleþtirir; ancak
buna raðmen evliliði tamamlamaz ve kadýnla
erkeðin tamamen evli sayýlmalarý için ikinci
aþama olan Nisuin tamamlanmalýdýr (bkz 20:7
açk. ve 22:12 açk., Yahudilik’te evlilik k.b.).
Ayrýca hangi yöntem kullanýlýrsa kullanýlsýn, bir
evlilik iþleminde aktif olan taraf erkektir (Talmud
– Kiduþin 2b).
[Veya ...] Ahlaksýzlýk belirtisi bulursa – Ýbranice Ervat Davar. Tam çeviriyle “çünkü [kadýnda] ahlaksýz bir þey bulmuþtur”. Ahlaksýzlýk olarak
tanýmlanan sözcük Erva, tam olarak “çýplaklýk”
anlamýna gelir; normalde gizli olmasý gereken ve

açýða çýktýðýnda utanca yol açan þeyleri tanýmlar.
Burada ise cinsel konulardaki bir ahlaksýzlýðý
tanýmlamaktadýr. Baþka bir deyiþle zinadan
bahsedilmektedir.
Böylece Tora, bir kadýnýn, evlilik yoluyla bir
erkeðin evine ve benliðine katýlmasýnda amaç
birliði ve kalpler arasýndaki yakýnlýðýn temel þart
olduðunu belirtmekte, bu nedenle, söz konusu
temel þartýn düzelmesi mümkün olmayacak þekilde sarsýlmasý halinde, boþanmaya izin vermekte ve bazý durumlarda da bunu emretmektedir
(Hirsch).
Pasuðun kullandýðý “Davar – Þey” sözcüðü ayný
zamanda “söz” ya da “iddia” anlamýna gelir ve
kadýnýn zina iþlediðinin, iki geçerli tanýðýn ifadesi
ile belirlenmiþ olmasý gerektiðini vurgular; zira
her türlü kanuni iddia, ancak bu þekilde sabit
kabul edilir (bkz. 19:15). Benzer þekilde, “bulursa” fiili de iki þahidi ima eder (bkz. 17:2 açk.).
Böylece kadýnýn zina iþlediði geçerli þahitlerce
belirlenmiþse, kocasý onu boþamakla yükümlüdür.
Buna karþýlýk, koca zinayý biliyorsa ama þahidi
yoksa bile karýsýný boþamalýdýr (Ýbn Ezra).
Ahlaksýzlýk boþanma için belki de en geçerli
sebep olmasýna raðmen tek sebebin bu olmadýðý
açýktýr [gerçi Bet Þamay’a göre boþanma sadece
böyle bir durumda yapýlabilir (Talmud – Gitin
90a); ancak Alaha böyle deðildir]. Bu nedenle
çevirimizi [Ýbn Ezra’nýn açýklamasý doðrultusunda] farklý yaptýk: Adam kadýný onda bulduðu
ahlaksýzlýk nedeniyle boþamýþ olabilir “veya”
aralarýnda baþka bir uyumsuzluk baþ göstermiþ
olabilir. Bet Ýlel bunu örneklemek için, kadýnýn,
kocasýnýn yemeðini “kasten” yakmýþ olmasýnýn
bile geçerli bir sebep sayýlabileceðini belirtir
(Talmud – Gitin 90a).
Raþi ise [Talmud’u takiben] pasuðun basit
anlamýna odaklanýr ve Tora’nýn birçok olasý
boþanma gerekçesi içinde özellikle ahlaksýzlýðý ön
plana çýkarmasýnýn bir mesaj içerdiðini vurgular:
Öncelikle, ahlaksýzlýk boþanmayý zorunlu kýlan
bir sebep olduðuna göre pasuðun “kadýnýn beðeni
bulmamasýný” da vurgulamasýna ne gerek vardýr?
Amaç, söz konusu mesajý tamamlamaktýr: Bir
koca, karýsýnda ahlaksýzlýk gördüyse onu bir an
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24:1

[104. Boþanma ve Tekrar Evlilik]

24

1

Bir adam bir kadýnla evlenip onunla birlikte olduðunda, olur ki [kadýn
adamýn] gözünde beðeni bulmazsa [veya adam kadýnda] ahlaksýzlýk belirtisi bulursa ve [bunun üzerine adam, kadýn için] bir boþanma belgesi yazýp [kadýnýn] eline
vererek onu evinden gönderirse,

24.
1-4. Boþanma ve Tekrar Evlilik. Buradaki dört
pasuk verdiði tek örnekle evlilik ve boþanma
konularýndaki birçok kanunu kapsamaktadýr.
Dört pasuk tek bir cümleyi oluþturmaktadýr ve
çevirimizi bu þekilde yaptýk. Ancak pasuklardaki
aþamalar bölünerek birkaç cümle þeklinde de
çevrilebilir.
Asýl konu, ikinci evlilik yapmýþ bir kadýnýn, ilk
kocasýyla tekrar evlenmesi konusundaki yasaktýr.
Basit düzeyde deðerlendirildiðinde, bu yasak,
kanuni maske altýnda yapýlan zina ve ahlaksýzlýklarý önleme amacýný taþýmaktadýr. Tora bu
kanunu vermek için Devarim kitabýný beklemiþtir, zira Erets-Yisrael’e girildikten sonra
herkes kendi yerinde, Miþkan’ýn merkezi konumundan uzak bir þekilde yaþamaya baþlayýnca,
insanlarýn kanunlarý kötü amaçlarý için kullanma
eðilimlerinin baþ gösterme olasýlýðý daha yüksektir. Burada ele alýnan kuralýn geçerlilik
kazanacaðý bir durumun oluþabilmesi için evlilik
ve boþanma aþamalarýnýn geçilmesi gerektiðinden, Tora evlilik ve boþanma kanunlarýný da bu
kanunun baðlamý içinde vermiþtir (Hirsch).
Abravanel’e göre bu emrin burada verilmesinin
olasý bir sebebi, ilk bölümünde savaþ kurallarýna
yer veren peraþayla olan bir baðlantýdýr [bundan
sonraki kanun da ordu hizmetiyle ilgilidir]. Eski
dönemde askerler savaþa çýkmadan önce eþlerine
þarta baðlý boþanma belgesi verirler, belirli bir
tarihe kadar dönmedikleri takdirde eþlerinin
baþkalarýyla evlenmesine olanak tanýrlardý.
Bunun amacý, savaþta esir düþmeleri ya da
ölmeleri ve bunun bilinmemesi durumunda
kadýnýn “Aguna – Zincirli” tabir edilen bir duruma düþmesinin önüne geçmekti. Çünkü kocanýn
öldüðü kesin olmadýðý sürece kadýn halen evlidir
ve baþka bir erkekle birlikteliði zina sýnýfýna girebilecektir.
Tora her ne kadar evliliðe en üst düzeyde önem
veriyor ve onu toplumun tümünün temeli olarak
görüyorsa da, evliliðin sonuçlanmasýný daha
hayýrlý, hatta mecburi kýlan bazý durumlarýn varlýðýný tanýmýþtýr. Evlilik ve boþanma kanunlarý

oldukça ayrýntýlýdýr ve her biri için Talmud’da
büyük birer bölüm ayrýlmýþtýr [ayrýca Talmud’un
baþka bölümlerinde de bu konularý ilgilendiren
kýsýmlar mevcuttur]. Diðer konularda olduðu
gibi, bu kanunlarý da bu çalýþmamýzda her
yönüyle ele almamýz mümkün olmayacaktýr. Bu
nedenle sadece ana noktalara deðinmekle
yetineceðiz.
1. Bir adam – Bir yetiþkin. Ama bir çocuk, evliliðin tüm prosedürünü yerine getirse bile, evlilik
geçerli deðildir (Talmud – Ketubot 73b, Raþi o.a.).
Kadýnla evlenip onunla birlikte olduðunda –
Tam çeviriyle “bir kadýn alýp ona sahip olduðunda”.
“Sahip olmak” iliþkiyi tanýmlayan bir deyimdir.
Evlilik erkekle kadýn arasýnda bir sözleþmedir ve
yapýlan iþlemle, kadýn, erkeðe baðlý hale gelir. Her
türlü iyelik sözleþmesinde üç gereklilik vardýr:
Alanýn rýzasý, verenin rýzasý ve alýþveriþin yürürlüðe giriþini temsil eden sembolik bir hareket [bu
harekete Kinyan adý verilir]. Evlilik iyeliðe dair
bir sözleþme olmamasýna raðmen, ayný üç þart bu
sözleþmede de vardýr ve bu baðlamda “alan”
erkek, “veren” – yani evleneceði erkeðe bundan
böyle baðlý olmayý tamamen kendi rýzasýyla kabul
ederek sözün geliþi kendisini veren – ise kadýndýr.
Her türlü kanuni geçerlilik için gerekli olduðu
gibi (bkz. 19:15), sözleþmenin tamamlanmasýný
simgeleyen Kinyan hareketi de iki geçerli þahidin
huzurunda yapýlmalý, erkek açýk bir þekilde kadýna bu hareketle onu kendine eþ olarak aldýðýný
sözel olarak bildirmelidir. Kadýnýn Kinyan
hareketinde iþbirliði yapmasý [örneðin kendisine
verilen yüzüðü kabul etmesi] onun rýzasýný
gösterecektir.
Tüm bunlar, iki aþamadan oluþan evliliðin ilk aþamasý olan Kiduþin içindir. Bahsedilen Kinyan iþlemi ile birlikte, kadýn, erkek için Mekudeþet hale
gelir. Bu sözcük “Keduþa – Kutsiyet / Özel ve Ayrý
Olma” ile baðlantýlýdýr ve kadýnýn bundan böyle
sadece kocasýna özel oluþunu belirtir. Böylece
kadýn, diðer erkekler için sanki bir “Ekdeþ –
Kutsiyete Ait” gibi, eriþilmesi yasak hale gelir
(Talmud – Kiduþin 2b; Hirsch).
Evlilikte Kinyan üç þekilde olabilir: [1] Erkeðin
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bu noktadan itibaren kocasýna baðlý deðildir ve
Koen olmayan herhangi biriyle evlenebilir.
Onkelos’un çevirisi de “onu evinden [=kendine
evlilik baðýyla baðlý olmaktan] serbest býrakýrsa” þeklindedir.
Önce de belirtildiði gibi, eðer boþanma sebebi
adamýn, karýsýnýn zina yaptýðý konusundaki bilgiyse, onu boþamak bir yükümlülüktür – þahit
yoksa bile.
œ Boþanma. Bu konudaki bazý kurallar yukarýda
ve aþaðýdaki açýklamalara serpiþtirilmiþtir. Söz
konusu kurallar açýsýndan Hahamlar genel olarak
Þulhan Aruh, Even Aezer Perek 119’da yazýlý olanlarý takip ederler.
Tora’nýn orijinal bakýþ açýsý, bir erkeðin karýsýna
en üst düzeyde deðer vereceði, onu gelecek nesilleri birlikte yetiþtirmekte bir ortak olarak göreceði temeline baðlýydý. Nitekim Tora bir kocanýn
baþlýca görevinin karýsýný mutlu etmek olduðunu
vurgulamak için bundan hemen sonraki konuda,
evliliðinin ilk yýlý boyunca onu sýrf bu amaçla
askeri hizmetten muaf tutmuþtur (p. 5). Tora
kocanýn, karýsýnýn deðerini bileceðinden yola
çýkarak, kadýnda belli niteliklerin olmadýðý
durumlarda kocaya tek taraflý olarak boþama
yetkisi vermiþtir [Tora kocayý, sadece belirli
durumlarda bu yetkiden men etmiþtir (bkz. 22:19
ve 22:29).]. Gerçekten de uzun dönemler boyunca Yahudi erkekler bu yetkilerini kötüye kullanmamýþlar, aksi davranýþ gösterenler de Bet-Din
tarafýndan gereken þekilde disipline sokulmuþlardýr. Zaman geçtikçe nesillerin zayýflamasýyla birlikte kocadan bu yetkinin alýnmasý
için geçerli nedenler artýnca Rabenu Gerþom
döneminde (MS 10-11. yy.) bu tek taraflý yetki
sýnýrlandýrýlmýþtýr ve günümüzde bir koca,
karýsýný sadece onun rýzasý dâhilinde boþayabilir.
Þunu belirtmek gerekir ki, Tora, çok ciddi sebepler olmadýðý sürece boþanmayý tasvip etmez.
Talmud’da þöyle yazýlýdýr: “Bir erkek karýsýný
boþadýðý zaman Mizbeah bile onun için gözyaþý
döker. Pasukta söylendiði gibi: ‘... Tanrý’nýn
Mizbeahý’ný gözyaþýyla örtüyorsunuz; aðlama ve
sýzlamalarla... çünkü Tanrý, gençlið[inde evlendiðin
ama onu haksýz yere boþayarak] ihanet etmiþ
olduðun karýnla aranda [geçenlere] þahit oldu’
(Malahi 2:13-14)” (Talmud – Gitin 90b). Basit
anlamda, haksýz yere boþanan kadýnlarýn
Mizbeah’ýn önüne gelip yakýnmalarýndan
bahsedilmektedir (Raþi o.a.). Ancak Talmud bu
sözleri “bizzat Mizbeah aðlýyor” þeklinde açýkla-

yarak bir mesaj vermiþtir. Mizbeah, kiþinin,
Tanrý’yla yakýnlaþmak amacýyla korban getirdiði
yerdir. Korban “Karov – Yakýn” sözcüðüyle
baðlantýlýdýr ve en basit anlamda Tanrý ile yakýnlaþmanýn bir simgesidir. Yine de yakýnlaþma için
salt korbanýn yeterli olmadýðý, kiþinin gerçekten
de kendindeki hatalarý görüp düzeltmesi, Tanrý’ya
yakýn olma uðruna bazý durumlarda kendi zevk
ve keyfinden fedakârlýk etmesi gerektiði açýktýr.
Ýþte Mizbeah bu, “yakýnlýk uðruna fedakârlýðýn”
yapýldýðý yerdir. Ve bir evlilik sudan sebeplerle
bozuluyorsa, bu, çoðunlukla, “yakýnlýk uðruna
fedakârlýkta” bulunmaya hazýr olmamanýn bir
sonucu olduðundan, sözün geliþi, bizzat Mizbeah
gözyaþý döker. Evlilik, insanýn tek baþýna deðil,
baþkasýyla bir bütün olduðuna, dolayýsýyla her an
fedakârlýða hazýr olunmasý gerektiðine dair bilinci gerektirir.
Eðer erkek ve kadýnýn her ikisi de boþanmak istediklerini belirtirlerse, Bet-Din çoðunlukla zorluk
çýkarmaz ve bu istekleri doðrultusunda Get adlý
boþanma belgesini düzenler. Yine de bunu yapmadan önce çifti konuyu tekrar düþünmeye
teþvik eder. Çiftler, özellikle de genç çiftler birçok
örnekte, biraz sabýr ve uzman rehberliði sayesinde
kolayca baþa çýkýlabilecek önemsiz anlaþmazlýklar
nedeniyle hemen boþanmayý düþünebilmektedir.
Özellikle de modern çaðda boþanma çok basit bir
hal almýþ görünmektedir. Ancak her ne kadar,
neredeyse her þeyin tek kullanýmlýk olduðu, bozulan bir elektrikli eþyayý bile tamir etmeye uðraþmaktansa atýp yenisini almanýn tercih edildiði bir
çaðda yaþýyor olsalar da, insanlar, “insanlarýn” tek
kullanýmlýk olmadýðýný iyice idrak etmelidirler
(Rabi Dr. Avraam Twersky). Evlilik paha biçilmez
bir kurum olmanýn yanýnda, her toplumun, özellikle de nesilden nesle aktarýma en üst düzeyde
önem veren Yahudi toplumunun dayandýðý temel
taþýdýr. Öyleyse, bir erkekle bir kadýn neden basit
bir tartýþma veya anlaþmazlýk nedeniyle boþanmanýn getirdiði yýkýmý yaþasýnlar?
Eðer taraflardan sadece biri boþanmak istiyorsa,
sabýr konusundaki gereklilik de artar. Buna
karþýlýk eðer evlilikten geriye sadece formalite
durumundaki bir bað kalmýþsa ve eþler arasýnda
hiçbir iliþki yoksa, Hahamlar da, yeni bir yaþama
baþlayabilmeleri için iki tarafa boþanmayý tavsiye
edebilirler. Ancak bu noktaya kadar olan yol çok
uzundur ve çift, evliliklerini korumak için her
türlü yolu denemelidir. Bu amaçla, evliliklerini
sallantýda gören samimi bir çift, evlilik danýþmanlarýnýn yanýnda mutlaka bu konularda uzmanlaþmýþ ve duyarlýlýðýn önemini gayet iyi bilen bir
Haham’a danýþmalýdýr (Meam Loez).
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önce boþamakla yükümlüdür; zira eðer bunu
geciktirirse, karýsýna karþý duyduðu hoþnutsuzluk
yavaþ yavaþ azalacak ve onu boþamaktan
vazgeçecektir. Oysa karýsýnýn zina yaptýðýný bilen
bir erkeðin, evliliðini sürdürmesi yasaktýr ve Tora
bu nedenle kocayý böyle bir durumda “boþanma
belgesi yazýp kadýný evinden göndermekle”
yükümlü kýlmaktadýr (Talmud – Gitin 90b; Raþi;
Minhat Yeuda; Sifte Hahamim). Bu bakýþ açýsýyla
çeviri “... [adam kadýnda] ahlaksýzlýk belirtisi bulduðu için [kadýn adamýn] gözünde beðeni bulmazsa,
[adam] bir boþanma belgesi yazýp [kadýnýn] eline
vererek onu evinden göndermelidir” þeklinde olacaktýr.
Bunun yanýnda Tora’nýn ahlaksýzlýk konusunu
öne çýkarmasýnýn önemli bir vurgusu daha vardýr.
Bir adam, karýsýný zina iþlemiþ olduðunu bildiði
için boþadýysa bile, bu kadýn sadece kendisi için
yasaktýr; ama sýradaki pasukta belirtildiði gibi
kadýnýn baþka bir adamla evlenmesinde bir engel
yoktur. [Elbette bu, söz konusu zinanýn idamla
cezalandýrýlamadýðý durumlar için geçerlidir.]
[Kadýn için] ... Yazýp – Tam çeviriyle “ona ...
yazýp”. Koca, boþanma belgesini bizzat kendi
adýyla ve bizzat kadýnýn ismine yazmalýdýr
(Talmud – Gitin 20a). Böylece evlilik iþleminde
olduðu gibi, boþanmada da aktif olan taraf yine
erkektir. Yahudilik’te evlilik ve boþanma, geçerli
þahitlerin huzurunda evliliðin iki tarafý arasýnda
yapýlan iþlemlerdir ve din adamlarýnýn bu iþlemlerde herhangi bir aktif rolü yoktur. Evlilik töreni
sýrasýnda dini otoritelerin de hazýr bulunmasýnýn
tek amacý, her þeyin kuralýna uygun bir þekilde
yapýlmasýný temin etmektir. Bunun dýþýnda
Hahamlar’ýn evliliði “kutsamasý” veya baþka bir
þekilde evlilik iþleminde rol almasý söz konusu
deðildir. Benzer þekilde boþanma sýrasýnda da
Hahamlar’ýn rolü, boþanma belgesinin kurallara
uygun bir þekilde düzenlenmiþ olmasýný temin
etmekten ibarettir (Hirsch).

24:1

beyan eder. Get hakkýndaki kanunlar oldukça
karmaþýktýr ve buradaki birkaç satýrdan
türemiþtir. Örnek olarak, ifadenin tamamen bað
koparmaktan bahsetmesi, belli kanunlarýn temelidir. Buna göre koca boþanmanýn sýnýrlý deðil,
kesin þartlar altýnda gerçekleþtiðini açýkça belirtmelidir. Örneðin, eðer koca karýsýna boþanma
belgesi verip “Bu, hayatýn boyunca þarap
içmemen þartýyla boþanma belgendir” derse ya da
kadýný hayatý boyunca baðlayan benzeri bir þart
koþarsa, boþanma geçerli deðildir (Talmud – Gitin
21b).
Boþanmanýn Get belgesinin verilmesiyle yapýlmasý, Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase
No. 233 (Sefer Ahinuh).
Eline vererek – Belgeyi kendisi ya da bir temsilcisi, doðrudan kadýnýn ya da onun bir temsilcisinin eline vermelidir. Onu kadýnýn
mülkiyetindeki herhangi bir yere de býrakabilir
(Talmud – Gitin 77a).
Adam boþanma belgesini “boþanma amacýyla”
teslim etmeli ve bunu sözel olarak dile getirmeli,
“Ýþte boþanma belgen [Ze Giteh]” demelidir
(Sifre; Talmud – Gitin 78a; Hirsch). Bu sýrada iki
geçerli þahit hazýr bulunmalýdýr; zira týpký evliliðin baþlangýcýnda iki þahidin gerekli olmasý gibi,
bitiþi de iki kiþinin tanýklýðýný gerektirir.
Adamýn boþanma belgesini kadýna vermesi
boþanma iþlemini tamamlar ve aralarýndaki
evlilik baðý sona erer. Bu belge ayný zamanda
kadýnýn elinde, artýk o adama baðlý olmadýðý ve
dolayýsýyla baþka bir erkekle evlenebileceðine
dair bir kanýt teþkil edecektir (Daat Mikra).

Koca, belgeyi baþka birine de yazdýrabilir.
Bunlarýn dýþýnda boþanma belgelerini ilgilendiren
birçok ince ayrýntý vardýr.

Erkek hayatta olduðu sürece, boþanma iþlemini
bu prosedüre göre yapmadýysa, kadýn halen
evlidir. Buna baðlý olarak, erkekle kadýn baþka
kanunlar önünde boþansalar bile, Tora kanunu
açýsýndan boþanmalarý için Get gerekir ve bu
yoksa, kadýnýn baþkasýyla gireceði iliþki zina,
doðacak çocuklarý da mamzer sýnýfýnda olacaktýr
(Meam Loez; bkz. 23:3).

Boþanma belgesi – Ýbranice Sefer Keritut. Tam
olarak “baðý koparma metni” [Buradaki Sefer
sözcüðü “Sipur – Anlatým” ile baðlantýlýdýr ve
erkek ile kadýn arasýndaki baðýn kopuþunun
anlatýmýný kastetmektedir (Hirsch)]. Bu,
Talmud’un dili olan Aramca’da Get adý verilen
boþanma belgesidir. Adam bu belgeyi vermekle,
kadýnla arasýndaki baðý tamamen kopardýðýný

Evinden gönderirse – Yani “boþarsa”. Veya “evinden göndermeli / boþamalýdýr”. Bu, “yazmak” ve
“vermek” fiillerine ek olan üçüncü bir fiil deðil, o
iki fiilin sonucudur. Adamýn bu boþanma belgesini yazýp kadýna teslim etmesi, boþanmayý teþkil
eder ve “evden göndermek” ifadesi de kadýnýn
artýk eski kocasýyla birlikte yaþamayacaðýný, yani
artýk boþandýklarýný belirten bir deyimdir. Kadýn
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bile, kadýn baþkasýyla evlenmekte tamamen
serbesttir. Ama eðer adam hiç çocuðu olmadan
ölmüþse, dul karýsý halen adamýn ailesine baðlý
kalmaya devam eder ve duruma göre Yibum (bkz.
25:5-6) veya Halitsa (bkz. 25:7-10) yapýlmalýdýr.
Evli bir kadýnýn, kocasý dýþýnda biriyle iliþkiye
girmesi [yani zina] yasaðý, Tora’ca yasaklanmýþ
olan, babanýn karýsýyla iliþki, amcanýn karýsýyla
iliþki, oðlun karýsýyla iliþki ve bunlar gibi baþka
iliþkilerin arasýnda olmasýna raðmen, burada
görüldüðü üzere, diðerlerinden farklý bir yaný
vardýr. Diðer yasak iliþkilerde yasak, baba, amca
ya da oðul ile karýsý arasýndaki evlilik baðý boþanma ya da kocanýn ölümü ile sonuçlandýðý
takdirde bile geçerliliðini korur (bkz. Vayikra
Perek 18). Buna karþýlýk bir kadýn kocasýndan
boþanýrsa veya kocasý ölürse, onun baþka erkeklerle iliþkisi önündeki yasak da ortadan kalkar ve
kadýn baþka bir erkekle evlenebilir.

Bir kadýnýn ilk evliliði, ahlaksýzlýk dýþýndaki bir
sebeple sona ermiþse, baþkasýyla evlenmediði
sürece ilk kocasý ile tekrar evlenmesi teþvik edilir.
Özellikle de bu evliliklerinden çocuklarý olmuþsa,
çocuklarýn saðlýklý yetiþebilmeleri için bu daha da
önem kazanýr. Ancak eðer kadýn baþkasýyla
evlenmiþse, bir daha ilk kocasýna geri dönemez.
Yasak hale gelmiþ olmasýndan ötürü – Ýbranice
Utamaa. Tam çeviriyle “temea hale getirildikten
sonra” veya “kirletildikten / murdar edildikten
sonra”. Kullanýlan aðýr ifade dikkat çekicidir ve
açýklama gerektirmektedir; zira “kirlenme”,
ihaneti çaðrýþtýrmaktadýr, oysa kadýnýn ikinci bir
evlilik yapmasýnda yanlýþ bir þey yoktur.

Evliliðin boþanma ile bitmesi durumunda bunun
doðru olduðu, kadýnýn ikinci evlilik yapmýþ
olmasýndan açýktýr. Þimdi Tora kocanýn ölümü ile
biten bir iliþki sonrasýnda da kadýnýn baþkasýyla
evlenebileceðini belirtmektedir. Bu, sýradaki
pasuktan anlaþýlmaktadýr. Tora ikinci evliliði
kocasýnýn ölümü sonucunda sona ermiþ olan
kadýnýn da sadece “ilk kocasýyla” tekrar evliliðini
yasaklamaktadýr. Yani baþka biriyle evlenebilir.
[Yine de bunun için kadýnýn üç ay beklemesi
gerekir; zira eðer önceki evliliðindeki kocasýndan
hamileyse, bu, üç ay içinde kendini belli edecektir. Yine; Hahamlarýmýz, hamile ya da süt veren
bir kadýnla evlenmeyi de, yeni kocanýn hamilelik
ya da emzirme döneminin hassasiyetine çocuðun
kendine ait olmasý durumunda edeceði þekilde
dikkat etmeyebileceði endiþesiyle yasaklamýþlardýr
(Yad – Giruþin 11:25).]

Talmud’da, ikinci evlilik yapmýþ bir kadýnýn ilk
kocasýyla tekrar evlenmesi konusundaki yasaðýn
sebebine dair bir görüþ ayrýlýðý vardýr. Bir görüþe
göre sebep, kadýnýn ikinci kocasýyla iliþkiye girmiþ
olmasýdýr. Alaha olarak kabul edilen diðer görüþe
göre ise, kadýn ikinci kocasýyla hiç iliþkiye
girmemiþse bile bir daha ilk kocasýyla evlenemez.
Bu görüþ doðrultusunda, kadýn ikinci adamla
evliliðin ilk aþamasýný geçtiði anda, ilk kocasý için
ebediyen yasak hale gelir (bkz. p. 2 açk., Karýsý
olursa k.b.). Kýsacasý bu görüþe göre yasaðýn sebebi kadýnýn ikinci kocasýyla iliþkiye girmiþ olmasý
deðil, ikinci kez “evlenmiþ” olmasýdýr (Minhat
Yeuda; Sifte Hahamim). Kaldý ki, ilk görüþe göre
bile, kadýnýn ikinci kocasýyla olan iliþkisi evlilik
dâhilinde olduðu için bunu “kirlenme” olarak
tanýmlamak mümkün deðildir (Devek Tov).
Sonuç olarak bu pasuðun basit anlamý doðrultusunda “temea olma” ya da “kirlenme” çevirisi
doðru olmayacaktýr ve pasuk sadece kadýnýn ilk
kocasýna yasak oluþunu belirtmektedir. Çevirimiz
de bu basit anlama göredir (Aktav Veakabala; The
Living Torah).

4. [Ýlk kocasý için] – Önce de belirtildiði gibi,
kadýnýn ikinci evlilik sonrasýnda baþkasýyla
evlenmesine engel yoktur.

Rabi Samson Raphael Hirsch, buradaki Utamaa
sözcüðünün birleþik kipte olduðunu belirtir. Bu,
edilgen ve dönüþlü fiillerin birleþimi bir yapýdýr.
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[kadýn da] onun evinden çýkýp baþka bir adamýn [karýsý] olursa,
ama [bu] ikinci adam da [kadýndan] nefret eder ona bir boþanma belgesi yazýp
eline vererek onu evinden gönderirse ya da kadýný kendine eþ olarak almýþ olan
ikinci adam ölürse –
4
[iþte böyle bir durumda, kadýn, ilk kocasý için] yasak hale gelmiþ olmasýndan
ötürü, onu boþamýþ olan ilk kocasý dönüp onu kendi karýsý olacak þekilde [tekrar]
alamaz; zira bu, Tanrý’nýn Huzuru’nda iðrençtir ve Tanrýn Aþem’in sana mülk
olarak vermekte olduðu Ülke’nin üzerine günah getirmemelisin.
3

2. Baþka bir adamýn – Ýkinci kocanýn “baþka bir
adam” olduðu açýktýr. Dolayýsýyla Tora burada
“baþka bir” ifadesiyle farklý bir imada bulunma
amacýndadýr: Bu ikinci koca, ilk kocanýn “ahlak
kalibresinde deðildir”. Ýlk koca, karýsýný ahlaksýzlýðý nedeniyle boþamýþken, bu adam ise söz
konusu ahlaksýzlýðý bilmesine “raðmen” onunla
evlenmiþtir (Talmud – Gitin 90b; Raþi; Mizrahi;
Sifte Hahamim). Tora, onun bu hareketinin sonucunu da sýradaki pasukta belirtmektedir (bkz. s.p.
açk., Nefret eder k.b.).
[Karýsý] Olursa – Çeþitli vesilelerle belirtildiði
üzere Yahudilik’te evlilik iki aþamadan oluþur
(bkz. 22:12 açk., Yahudilik’te Evlilik k.b.). Burada
kullanýlan “[karýsý] olmak” fiili evliliðin ilk aþamasýný belirtir. Baþka bir deyiþle bu satýrlarda verilen temel kanun, yani “boþanmýþ bir kadýn baþka
bir adamla evlenip boþandýktan sonra önceki
kocasýyla tekrar evlenemez” kanunu, kadýn ikinci evliliðin ilk aþamasýný geçtiði andan itibaren
yürürlüðe girer. Yani ikinci evliliðin ilk aþamasýný
geçmiþse, ikinci aþamayý geçmeden önce boþansa
bile artýk ilk kocasýyla bir daha evlenemez.
Bilindiði üzere, evliliðin ilk aþamasýnýn geçilmesi,
gelin ile damadýn karý-koca gibi birlikte yaþamalarý için yeterli deðildir ve bunun için ikinci
aþamanýn da geçilmiþ olmasý gerekir. Bu durumda, Alaha’ya göre, ikinci bir evlilik yapmýþ olan
kadýnýn ilk kocasýyla tekrar evlenmesi konusundaki yasak, kadýn ikinci kocasýyla hiç iliþkiye
girmemiþse bile geçerlidir (Talmud – Yevamot 11b;
Raþi o.a.). Dahasý eðer kadýn, ilk evliliðinden
boþandýktan sonra yasaklarý çiðneyip bir erkekle
evlilik dýþýnda iliþkiye girmiþse bile, bu henüz ilk
kocasýna dönmesinin önünde bir engel deðildir
(Hirsch). Söz konusu yasak, yalnýzca kadýnýn
“evlenmesi” durumunda devreye girer.
Yukarýda (ö.p. açk.) evlilikte üç tip Kinyan
olabileceði belirtilmiþti. Bunlardan “evlilik belgesi yoluyla” yapýlaný, bu pasuktan öðrenilmektedir.
Tora önceki pasuðun sonunda kadýnýn, kocasýndan bir boþanma belgesi alarak boþanmasýndan
bahsettikten hemen sonra, þimdi tekrar evlen-

mesini ele almaktadýr. Talmud bu yan yana
geliþin, boþanma ile evlilik arasýnda ortak bir
noktanýn olduðuna iþaret ettiðini öðretir. Nasýl ki
boþanma için bir belge gerekiyorsa, benzer þekilde evlilik de bir belgenin verilmesiyle gerçekleþebilir (Talmud – Kiduþin 4a; Rabenu Behaye).
Evli bir kadýnýn baþka bir evlilik yapabilmesi için
öncelikle mevcut evliliðini bitirmesi gerekir
(Talmud Yeruþalmi – Yevamot 10:5). Tora polijiniyi
yasaklamýþ olmamasýna raðmen poliandri
mümkün deðildir (Talmud – Kiduþin 7a).
[Günümüzde polijini de yasaktýr (bkz. 21:15 açk.).]
Ýkinci adam – Tam çeviriyle “sonuncu adam”.
Ancak iki adam içinde sonuncu olandan
bahsedilmektedir – yani ikinci adam.
3. Nefret eder – Tora nefret konusunu ön plana
çýkararak, örnek boyunca basit anlam doðrultusunda verdiði mesaja devam etmektedir: Ýkinci
adam, kadýnla onun ahlaksýz geçmiþine raðmen
evlendiyse, sonunda ondan nefret edecektir
(Sifre 270; Talmud – Gitin 90b; Raþi; Beer Basade)
[Not: Basit anlam, p. 1 açk., Ahlaksýzlýk belirtisi
bulursa k.b. altýnda “Raþi” sözcüðü ile baþlayan
paragrafta verilmiþtir].
Ancak bu, basit anlamýn verdiði mesajdýr. Öte
yandan buradaki kanunlar, ikinci kocanýn kadýný
boþamasýnýn sebebi nefret olsa da olmasa da
geçerlidir. Kadýn baþkasýyla evlendiði takdirde, ne
olursa olsun, bir daha ilk kocasýyla evlenemez.
Gönderirse ... ölürse – Bir kadýn ile kocasý
arasýndaki bað iki þekilde sona erebilir: Adam
kadýný boþayýp ona bir boþanma belgesi verirse
veya adam ölürse. Bu iki durumda da kadýn baþka
bir Yahudi erkekle evlenme konusunda serbest
hale gelir (Talmud – Kiduþin 12b). Ancak ikisi
arasýnda fark vardýr. Eðer kadýn boþanmýþsa, bir
Koen’le evlenemez (bkz. Vayikra 21:7); ama
kocasýnýn ölümüyle dul kalmýþsa Koen Gadol
haricinde bir Koen’le de evlenebilir (bkz. Vayikra
21:13-14). Diðer bir nokta da ölen adamýn ardýnda çocuk býrakmýþ olup olmadýðý ile ilgilidir. Eðer
býrakmýþsa, bu çocuðu dul karýsý doðurmadýysa
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deðildir ve ona karþý hiçbir kýsýtlama yoktur
(Talmud – Yevamot 11b).
Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte
olduðu – “Tanrý burayý sana ahlaksýzlýktan uzak
durman þartýyla verdi” (Daat Mikra).
Ülke’nin üzerine günah getirmemelisin – Ya da
“Ülke’yi günahkâr hale sokmamalýsýn”. Bu, Yisrael
toplumunun tümüne (Ýbn Ezra) veya onlarý temsilen, ahlaksýzlýða meydan vermeme görevi
taþýyan Bet-Din’e (Sifre; Daat Mikra) yönelik bir
uyarýdýr.
5. Askerlikten Muafiyet. Tora burada askerlikten tamamen muaf olan kiþilerden bahsetmektedir. Tora’nýn açýkça belirttiði, yeni evli birinin
dýþýnda, askerlikten tamamen muaf olan baþka
sýnýftaki insanlar da vardýr ve bunlara aþaðýda
deðinilecektir.
Tora yeni evlenmiþ bir erkeðin, karýsýný mutlu
etme yükümlülüðü nedeniyle evliliðinin ilk yýlý
boyunca her türlü askerlik hizmetinden muaf
tutulmasý gerektiðini vurgulamaktadýr. Bu kural,
boþanma kurallarýnýn hemen ardýndan gelmiþtir
ve bu bir tesadüf deðildir. Tora her ne kadar
erkeðe karýsýný boþama yetkisi vermiþse de,
erkeðin karýsýna ne denli deðer vermesi gerektiðini tam olarak bu noktada vurgulamayý gerekli
görmüþtür; çünkü bu mitsva, Tora’nýn kadýna
verdiði deðeri ve kocanýn, onun mutluluk ve
neþesini saðlama konusundaki yükümlülüðünü
belki de diðer tüm mitsvalardan daha güçlü bir
þekilde belirtmektedir. Olasýlýkla, bir erkeði, sýrf
karýsýna yönelik görevleri nedeniyle her türlü
askeri görevden tamamen muaf tutan baþka
hiçbir kültür yoktur (Hirsch).
Yeni bir kadýnla – Eðer bir bakireden
bahsedilmek istenseydi bu açýkça söylenirdi (Gur
Arye; Sifte Hahamim). Dolayýsýyla Tora “yeni bir
kadýn” derken, “adam için yeni” olan bir kadýný
kastetmektedir. Buradaki muafiyet, kadýn dulsa
bile geçerlidir. Bu ifade, daha önce boþamýþ
olduðu [ve arada baþka bir adamla evlenmiþ
olmayan] karýsýyla tekrar evlenen bir adamý
muafiyet kapsamýnýn dýþýnda býrakmaktadýr (Sifre
271; Talmud – Sota 44a; Raþi).
Evlendiðinde – Evliliðin ikinci aþamasýný

geçtiðinde. Sadece ilk aþamayý geçenler ise yalnýzca aktif askerlik görevinden muaftýrlar; ama
geri hizmette görev almalýdýrlar (bkz. s.a.).
[Orduya] Dair herhangi bir konuda
görevlendirilmeyecektir – Çeviri serbesttir. Tam
çeviriyle “her türlü þeyde onun üzerinden [hiçbir
þey] geçmeyecektir”. “Üzerinden geçmek”,
Türkçe’deki “baþýndan geçmek” deyiminin olumsuz anlamda kullanýmýna benzer þekilde, bir
kiþinin zorluk ya da sýkýntý içeren bir olayý
tecrübe etmesini belirtir (Hirsch). Burada
muafiyet kapsamýnda olan yeni damat, bir yýl
boyunca aktif askeri görev almayacaðý gibi, su ve
yiyecek temini, yollarýn düzeltilmesi gibi geri
hizmetlerde bile görevlendirilmeyecektir.Tora
daha önce, evliliðin ilk aþamasýný geçmiþ, ama
ikinciyi geçmemiþ bir kiþiyi de orduda aktif
görevden affetmesine raðmen, onu geri
hizmetlerden muaf tutmamýþtýr (bkz. 20:5-7
açk.). Bu durum, o pasuklarda muaf tutulan
herkes için geçerlidir. Orada, evlilik dýþýnda yeni
bir ev açýp içinde oturmaya baþlamamýþ ve yeni
bir bað dikip meyvesini kutsiyet sýnýrlamalarýndan arýndýrmamýþ kiþilerden de bahsedilmektedir.
Onlar da askerlikten muaftýr ama ordu için geri
hizmet görevi yaparlar. Ancak yine buna paralel
olarak týpký evliliðin ikinci aþamasýný tamamlamýþ
bir damat gibi, yeni evinde oturmaya baþlamýþ ve
yeni baðýnýn meyvesini kutsiyet sýnýrlamalarýndan arýndýrmýþ bir kiþi de ayný þekilde bir yýl
boyunca, geri hizmetler de dâhil olmak üzere tüm
askeri görevlerden muaftýr (bkz. s.a.). Bu,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase
No. 348 (Sefer Ahinuh).
Ýfadenin alternatif bir çevirisi “orduya [katýlmak
üzere] çýkmayacak ki baþýna kötü bir þey gelmesin”
þeklindedir (Targum Yonatan; Daat Mikra; krþ. 20:7).
Bir yýl boyunca – Her Yahudi evliliði, Sinay
daðýnda Tanrý ile Bene-Yisrael arasýnda oluþan
bað ile paraleldir. Bene-Yisrael de Tora’yý aldýktan
sonra Sinay daðýnýn çevresinden bir yýla yakýn bir
süre ayrýlmamýþlardýr (Rabenu Behaye; Meam
Loez; bkz. Bamidbar 10:11 açk.).
Evi için serbest olacak – “Ve üzerinde devletten
kaynaklanan bir çalýþma yükümlülüðü olmayacak”
(Ýbn Ezra). Baþka bir deyiþle, sadece askeri deðil,
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[105. Yeni Damat; Borç Teminatlarý]
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Bir adam yeni bir kadýnla evlendiðinde orduya [katýlmak üzere] çýkmayacak
ve [orduya] dair herhangi bir konuda görevlendirilmeyecektir. Bir yýl [boyunca] evi
için serbest olacak ve evlenmiþ olduðu karýsýný neþelendirecektir.
Buna göre fiilin anlamý “onu kocasý için yasak hale
sokacak duruma getirilmesi sonrasýnda” þeklindedir.
Kocanýn kadýný boþamýþ olmasý, kadýný baþka bir
erkekle evlenebilecek duruma getirmiþtir ve
kadýn bunu yaptýðý anda, kendisini eski kocasý
için ebediyen yasak hale sokmuþ olur. Tora bu
þekilde, karýsýný her ne sebeple olsun kendisinden
uzaklaþtýrmýþ bir erkeðin, kadýnýn bundan böyle
nasýl yaþayacaðýný belirleme yetkisine sahip
olmadýðý ve buna baðlý olarak kadýnla bir daha
evlenmesi olasýlýðýnýn kadýnýn bu yeni yaþamýnda
baþka bir erkekle evlenme kararý verip vermemesine baðlý olacaðýný vurgulamaktadýr. Erkek
karýsýný [ahlaksýzlýk dýþýndaki bir sebeple]
boþadýðý anda, karýsýyla bir daha hiç evlenememe
riskini de almýþ olur.
Yukarýdaki açýklamalar doðrultusunda buradaki
kullaným kadýnýn ilk kocasý için “yasak olmasý”
durumunu tanýmlamaktadýr. Yine de soru açýktýr.
Tora neden bunu açýkça söylememiþ, onun yerine
“temea olmak” ya da “kirlenmek” anlamýna
gelebilecek bir sözcüðü tercih etmiþtir?
Hahamlarýmýz bu kullanýmýn boþuna olmadýðýný
ve baþka bir konuyu da yasaða dâhil etme
amacýnda olduðunu öðretirler. Bu ifade bariz bir
þekilde Sota konusuna iþaret etmektedir; çünkü
bu fiil – “kirlenme, murdar olma” – Sota konusunda çok kez kullanýlmýþtýr (bkz. Bamidbar 5:13,
14, 19, 27, 28, 29). Hatýrlanacaðý üzere, Sota,
kocasý dýþýnda biriyle bariz bir yakýnlýk içine girerek kocasýnda þüphe uyandýran ve onun
tarafýndan bu kiþiyle görüþmemesi konusunda iki
þahidin huzurunda uyarýlmasýna raðmen, söz
konusu kiþiyle baþ baþa kalacaðý bir yere
kapandýðý yine þahitlerce görülen bir kadýndýr.
Pasuk bu fiili kullanarak, ayný fiilin kullanýldýðý
Sota konusuna gönderme yapmakta ve bu aþamaya gelmiþ bir kadýnýn, üzerindeki þüpheyi, acý
sularla yapýlan mucizevî bir teste girme suretiyle
silene kadar, kocasýyla birlikte olmasýnýn yasak
olduðunu öðretmektedir. Baþka bir deyiþle, kadýn,
üzerindeki þüpheyi silene kadar, kocasýna yasaktýr
ve silemezse kocasý onu boþamalýdýr (Sifre 270;
Talmud – Yevamot 11b; Raþi). Bu yasaða Sota ile
ilgili kýsým da gönderme yapmýþ olmasýna raðmen
(bkz. Bamidbar 5:31 açk.), Tora burada bir imada
bulunarak, söz konusu göndermeyi “yapma” þeklindeki bir emirle güçlendirmektedir (Gur

Arye).Ramban burada iki farklý yasak olduðunu
belirtir: [1] Bir erkek, arada baþkasýyla evlenmiþ
olan eski karýsýyla tekrar evlenemez. [2] Bir
erkek, zina eden karýsýyla evliliðini sürdüremez.
Tora bu iki kanunu iç içe verdiði için “temea / kirli
/ murdar” sözcüðünü de kullanmýþtýr (bkz.
Vayikra 18:20 açk., Kendini murdar etme k.b.).
Ýlk kocasý ... onu ... [tekrar] alamaz – “Buna
izni ve hakký yoktur” (Targum Onkelos). Mitsvat
Lo Taase No. 347 (Sefer Ahinuh).
Basit düzeyde bu yasaðýn temelinde ahlaksýzlýðýn
yayýlmasýný önlemek vardýr. Bir erkeðin, boþanmýþ
olduðu ve baþkasýyla evlenen karýsýyla tekrar
evlenmesi, kutsal olmasý gereken cinsel hayatta
laçkalýða ve sonuçta zinanýn yaygýnlaþmasýna
sebep olabilecektir. Bu yasak nedeniyle kimse
karýsýný kýsa bir süre boþayýp onun baþkasýyla birlikte yaþamasýna izin vererek sonra da onu geri
alamayacaktýr. Ahlaksýzlýðýn yaygýn olduðu bazý
eski toplumlarda erkeklerin eþlerini birbirleriyle
deðiþtirmeleri sýk rastlanan bir uygulamaydý.
Olasýlýkla bunu formalite icabý kanuni çerçevede
tutmak için evlilik ve boþanma prosedürleri
dâhilinde yapýyorlardý. Tora, ahlaksýzlýðý, kanuni
maske altýnda olduðu zaman bile kabul etmez ve
bu nedenle, evliliðin kutsiyetiyle oynanan bu
alçakça oyunu engellemek istemiþtir (Hirsch).
Kaldý ki bu, birçok günahý beraberinde getirebilecek bir tutumdur. Bu nedenle pasuk [alternatif
çeviriyle] “ve [böylece] Ülke’nin üzerine günah
getirmeyeceksin” demektedir (Ramban; Sforno).
Bu, Tanrý’nýn Huzuru’nda iðrençtir – Ýnsanlar
sürekli evlenip boþanarak birbirleriyle eþ
deðiþtirmeyi “kanunlar dâhilinde” kabul edilir
görseler bile bu, “Tanrý’nýn Huzuru’nda iðrençtir”.
Tora, “bu ... iðrençtir” diyerek, bahsedilen
iðrençliðin, pasukta belirtilen yasakla sýnýrlý
olduðunu ama onun ötesine geçmediðini
vurgulamaktadýr. Bu doðrultuda, ikinci evlilik
yapmýþ kadýn yasaða raðmen ilk kocasýyla tekrar
evlenirse, bu, doðan çocuklarýn üzerinde
olumsuz bir etki býrakmaz. Diðer bazý yasak
iliþkilerde iliþkinin ürünü mamzer olarak belli
kýsýtlamalarla sýnýrlý olmasýna raðmen (bkz.
23:3), burada yasaklanan iliþkinin ürünü [ihlali
en az Karet cezasýný gerektirmeyen diðer yasak
iliþkilerin ürünlerinde olduðu gibi] mamzer
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Ayrýca sonrasýndaki pasukta, teminat olarak alýnan bir eþyanýn, kullaným zamaný geldiðinde geri
verilmesi emredilmiþti. Burada o kurallara ek
olarak, yiyecek hazýrlama amaçlý araçlarýn teminat olarak alýnmasýnýn, ihtiyaç zamanýnda bir
baþkasýyla deðiþ-tokuþ edilme niyetiyle bile olsa
tamamen yasak olduðu vurgulanmaktadýr
(Hirsch).
Deðirmen taþýnýn alt veya üst parçasýný – Raþi.
Ýbranice, sýrasýyla Rehayim ve Rehev. Genel
olarak Rehayim [ya da Rehayayim] bir bütün
olarak deðirmeni belirtir; ancak burada özellikle
alttaki temel parçayý tanýmlamaktadýr. Normalde
“binek” anlamýnda olan Rehev de üst parçayý
belirtmektedir.
[Borcuna] Teminat olarak – Raþi’ye göre burada, vadesi dolmasýna raðmen ödenmemiþ bir borç
durumunda alacaklýnýn Bet-Din’e baþvurmasý
sonucunda, borçludan mahkemenin aracýlýðýyla
aldýðý teminat türünden bahsedilmektedir.
Pasuktaki Haval kökü özellikle bu tipteki bir
teminatý belirtir (bkz. Þemot 22:25 açk. ve aþaðýda p. 17). Rambam’a göre ise eðer borca karþýlýk
en baþtan itibaren bir teminat alýnmýþsa bile bu
kural geçerlidir (Yad – Malve Velove 3:2).
Candýr teminat olarak aldýðý – Zira yaþamý buna
baðlýdýr (Ýbn Ezra). Targum Onkelos çevirisinde
bunun nedenini vurgulamaktadýr: “Çünkü
herkese yiyecek bunlarla yapýlýr.”
Bu ifade doðrultusunda, Miþna, pasuktaki deðirmen taþlarýnýn, yiyecek hazýrlama amacýyla kullanýlan tüm araç-gereci simgelediðini belirtir.
Dolayýsýyla sadece deðirmen taþý deðil, bu tipteki
araç-gerecin hiçbiri borç teminatý olarak alýnamaz (Talmud – Baba Metsia 113a ve 115a; Raþi;
Rabenu Behaye). Ve bu, Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Lo Taase No. 349 (Sefer Ahinuh).
7. Bir kiþiyi kaçýrdýðý – Tam çeviriyle “bir caný
çaldýðý”. Kurbanýn cinsiyeti ya da yaþý bu kanunda
herhangi bir fark yaratmaz (Meam Loez).
Ýnsan kaçýrmak burada “hýrsýzlýk” olarak tanýmlanmaktadýr. On Emir’deki “Çalma!” emrinin asýl

konusu da burada olduðu þekilde “insan çalmak”,
yani adam kaçýrmaktýr (bkz. Þemot 20:13 açk.).
[Zorla] Çalýþtýrýp – Ýbranice Veitamer. Alternatif
olarak “ticaretini yapýp” (Targum Onkelos). Bkz.
21:14 açk.
Tora buradaki emri Þemot 21:16’da vermiþti.
Ancak burada konuya bazý ayrýntýlar katmaktadýr. Pasuðun bahsettiði idam cezasýnýn verilebilmesi için, adam kaçýran kiþinin, onu, satmadan önce kendisi için çalýþmaya zorlamýþ da
olmasý gerekir (Sifre 273; Talmud – Sanedrin 85b;
Raþi). Ama hiç çalýþtýrmadan satmýþsa idam cezasý yoktur. Ayný þekilde eðer onu zorla çalýþtýrmýþ,
ama satmamýþsa, yine idamý hak etmez (Mesiah
Ýlemim). Dahasý eðer hem çalýþtýrmýþ hem de satmýþsa, ama onu kendi mülkünden dýþarý çýkarmamýþsa yine idam yoktur (Yad – Geneva 9:2-3).
Keþfedilirse – Tam çeviriyle “bulunursa”. Yani
“iki geçerli tanýk tarafýndan bulunur ve gerektiði
þekilde uyarýlýrsa” (Mehilta, Nezikin 5; Raþi; bkz.
17:2). “Bulunursa” ifadesi, seyrek rastlanan
durumlar için kullanýlýr (bkz. 21:1 açk.). Burada
da Yahudi toplumu içinde pek rastlanmayan bir
günahtan bahsedilmektedir.
Hýrsýz – Yani “adam kaçýran”.
Ölecektir – Tora’nýn yöntem belirtmediði
durumlarda idam yöntemi Henek’tir (Sifre 139).
Bu da Henek yöntemiyle idamý gerektiren bir suçtur (bkz. Þemot 21:16).
Arandan kötülüðü yok etmelisin – Bkz. 22:21
açk.
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[Kiþi,] Bir deðirmen taþýnýn alt veya üst parçasýný [borcuna] teminat olarak
almamalýdýr; zira [böyle bir durumda] candýr teminat olarak aldýðý.
[106. Adam Kaçýrma]
7

Bir adamýn, kardeþlerinden, Bene-Yisrael’den bir kiþiyi kaçýrdýðý, onu [zorla]
çalýþtýrýp sattýðý keþfedilirse, o hýrsýz ölecektir. Arandan kötülüðü yok etmelisin.
baþka hiçbir toplumsal çalýþmada da kendisinden
katký talep edilmeyecektir (Rambam; Hirsch).
Önceki açýklamada verilen kanunun kaynaðý da
bu ifadedir. Yeni evinde oturmaya baþlayan kiþi
bir yýl askeri hizmetten muaftýr. Pasuk buna istinaden [konunun baðlamý gereði “karýsý için”
demesi gerekirken] “evi için” demektedir. Bunun
yanýnda pasuk bunu “evi için serbesttir” þeklinde
kýsa yoldan öðretebilirdi. Ama öyle yapmayarak
“evi için serbest olacak” demektedir. Buradaki
“olacak” sözcüðü fazladýr ve ayný kanunun bir
baþka durum için de geçerli olduðunu ima eder –
ki Sözlü Tora’ya göre bu, baðýnýn meyvelerini kutsiyet sýnýrlamalarýndan arýndýran bir kiþinin de
bir yýl için her türlü askeri hizmetten muaf
olmasýdýr (Sifre 271; Miþna – Sota 8:4; Raþi).
Evlenmiþ olduðu – Tam çeviriyle “[eþ olarak]
almýþ olduðu”. Bahsedilen kadýn adamýn karýsý
olduðuna göre, onu eþ olarak aldýðý zaten açýktýr.
Ancak Tora bu vurguyu yaparak, bir yýllýk askerlik muafiyetinin, biraz farklý olduðu için bu
kuralýn geçerli olmadýðýný düþünebileceðimiz bir
durumda da ayný þekilde geçerli olduðuna iþaret
etmektedir. Þöyle ki; eðer bir kiþi, [Yibum kurallarý dâhilinde (bkz. 25:5-6 açk.),] çocuksuz ölen
kardeþinin dul karýsýný eþ olarak aldýysa, bir yýllýk
muafiyet bu durumda da geçerlidir (Talmud –
Sota 43a).
Basit anlamda ise bu sözlerde bir mesaj
görülebilir. Erkek, kadýný “Sen benim için kutsalsýn” sözleriyle kendine eþ olarak almýþtýr ve
karýsýnýn o anda beslediði beklentileri boþa çýkarma hakký yoktur. Aksine, evliliðinin birincil
hedefi, “[eþ olarak] almýþ olduðu” karýsýna mutluluk getirmek olmalýdýr. Tora, erkeðin evliliðine
mutluluk getirme konusundaki “yükümlülüðünü” son derece ciddiye aldýðýný gösterircesine, bu pasuktaki özel muafiyeti tanýmaktadýr.
Böylece erkek, evliliðinin ilk yýlýný, karýsýyla birlikte mutlu bir yaþamýn saðlam temellerini
atmaya vakfedebilecektir (Hirsch).
Karýsýný neþelendirecektir – Targum Onkelos;
Raþi; Septuaginta. Alternatif olarak “karýsýyla

neþelenecektir” (Targum Yonatan; The Living
Torah). Ancak Raþi bu çeviriyi kabul etmez; zira
pasuktaki Vesimah sözcüðü “neþelenecek” deðil
“neþelendirecek” anlamýndadýr.Yeni evli bir
erkeðin, bir yýl boyunca her þeyini karýsýný mutlu
etmeye adamasý Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 234. Erkek ve kadýn birbirinden
çok farklý doðalara sahiptirler. Bu nedenle evliliklerinin ilk zamanlarýný birbirlerini tanýmaya
adamalarý büyük önem taþýr. Tora’nýn bu mitsvada “yeni bir kadýn” derken, damadýn ilk kez
evlendiði bir kadýný kastetmesi de buna paraleldir. Bu kadýnýn bakire, dul ya da boþanmýþ
olmasý bu konuda bir deðiþiklik yaratmaz ve
kadýn, damat için “yeni”dir; henüz birbirlerini
tanýmaya ihtiyaçlarý vardýr. Ama emir bir kiþinin
boþanmýþ olduðu karýsýyla tekrar evlenmesi durumunu içermez; zira birbirlerini zaten tanýmaktadýrlar (Sefer Ahinuh).
œ Sonuç. Tora burada yeni evlilik yapmýþ, yeni
bir evde oturmaya baþlamýþ ve yeni baðýndan
yarar saðlamaya baþlamýþ bir Yahudi’yi her türlü
toplumsal görevden affetmektedir. Bu üç
konudaki muafiyet, önemli bir konuyu ortaya
koymaktadýr. Toplumsal düzen ve görevler, ancak
toplumu oluþturan bireylerin temel haklarýna
deðer verildiði takdirde gerçekten somut bir
anlam kazanabilir. Bireylerin evlilik, barýnma ve
geçim konusundaki temel endiþe ve ihtiyaçlarýna
saygý gösterilmediði takdirde, onlardan topluma
katkýda bulunmalarý da talep edilemez (krþ.
Hirsch).
6. Teminatlar. Tora toplumun bireyin haklarýna
saygý duymasý odaklý kuralýn ardýndan, bireylerin
de, baþka bireylerin yaþam þartlarýný zorlamaktansa, kanunen haklý olan bazý taleplerini dayatmamalarýný emretmektedir. Bu doðrultuda,
kiþiye, kendisine borcu olan bir baþkasýndan teminat olarak bir eþya alýrken, onun temel yaþam
gereksinimleri için ihtiyaç duyduðu araç-gerecini
hesaba katmamasý emredilmektedir.
Tora daha önce Þemot 22:24’te, borcun vadesi
gelmesine raðmen onu ödeme gücüne hâlâ sahip
olmayan birine baský yapmayý yasaklamýþtý.

KiTetse_vayikra.qxd 18.06.2012 15:00 Page 90

536 Ki Tetse

8

9

gelen tsaraat rahatsýzlýðýnýn hatýrda tutulmasý
emri, tsaraat lekelerini yok etmeme emri ile ayný
peraþa içinde verilmiþtir – ki bu, ikisi arasýnda
yakýn baðlantý olduðunu belirtir. Böylece burasý,
Laþon Ara günahýnýn cezasýnýn tsaraat olduðuna
dair prensibin kaynaklarýndan biridir (Ýbn Ezra).
Raþi’ye göre iki emrin birlikte verilmesi, bir
tavsiye ima etmektedir: “Eðer önceki pasukta
sözü edilen tsaraat lekelerinden sakýnmak istiyorsan, Laþon Ara konuþma” (Sifre 275). Ama
Ramban, bunun tavsiye olduðu görüþüne katýlmaz. Ona göre Tora’nýn, kan dökmekle eþdeðer
sayýlan Laþon Ara gibi aðýr bir günahýn iþlenmesini yasaklamayýp sadece aksi yönde bir tavsiyede
bulunduðu düþünülemez. Dolayýsýyla Ramban’a
göre Tora burada, açýk ya da gizli olsun, birini
kötüleme ya da ona zarar verme amaçlý konuþmayý, yani Laþon Ara günahýný doðrudan yasaklamaktadýr ve bu, 613 emirden biridir [Ancak yine
de bu, ‘“yap” þeklindeki bir emirle ima edilmiþ
olan “yapma” þeklindeki bir emir’ sýnýfýndadýr
(Rabenu Behaye). Bu tip yasaklarda olduðu
üzere, mahkeme bunu cezalandýramaz (bkz. 25:1
açk.), çünkü bu yasaklar “yap” þeklindeki emirler
arasýnda kabul edilir (bkz. 15:3 açk.) ve yap þeklindeki emirlerin ihlali genel olarak cezayý gerektirmez.]. Rabenu Behaye de buna eklemede bulunarak, Tora’nýn bu yasaðý doðrultusunda boþ
lafazanlýk edilen gruplarla birlikte oturmanýn da
yasak olduðunu vurgular. Böyle gruplarýn sohbetlerinde elle tutulur bir þey olmadýðý için, laf
dönüp dolaþýp insanlar hakkýnda konuþmaya
ulaþacak ve Laþon Ara günahý iþlenecektir. [Bir
görüþe göre burada dini liderler hakkýnda þüpheci olmak da yasaklanmaktadýr (Midraþ AGadol).
Nitekim Miryam, Moþe hakkýnda þüpheci konuþtuðu için bu duruma düþmüþtür.]
Tora bu emri verirken Miryam’ýn baþýna geleni
hatýrlatarak
mesajýný
kuvvetlendirmeyi

amaçlamýþtýr. Miryam, caný gibi sevdiði, daha
küçüklüðünde onun için endiþe ettiði (Þemot
2:4-7) ve dolayýsýyla iyiliðini istediðinden þüphe
edemeyeceðimiz küçük kardeþi Moþe hakkýnda
konuþmuþ, bunu alenen deðil sadece diðer
kardeþi Aaron’la aralarýnda ve Moþe’yi utandýrmamak için onun olmadýðý bir ortamda yapmýþtý.
Dahasý, kendisi de bir peygamber olup þüphesiz
çok büyük liyakate sahipti. Ama tüm bunlar
Miryam’ý yine de Laþon Ara nedeniyle tsaraat
cezasýna çarptýrýlmaktan koruyamamýþtýr.
Böylece Tora bunu örnek vererek yasaðý etkili bir
dille ima etmektedir: “Bu nedenle sen de
baþkalarýna karþý konuþtuðun takdirde, cezadan
kurtulabileceðini düþünme.”
Ramban [25:17’deki açýklamasýnda,] Miryam’ýn
baþýna gelenlerin nesiller boyunca çocuklara ve
torunlara anlatýlmasý gerektiðini belirtir. Her ne
kadar Miryam bir tsadeket olduðu ve tsadiklerin
aleyhinde konuþmak doðru olmadýðý için, bu
olayý gizli býrakmak daha uygun idiyse de, Tora,
sýrf, büyük zararlara yol açan ve insanlarýn sürekli hataya düþüp iþlediði Laþon Ara günahýnýn ne
kadar aðýr olduðunun her nesilde iyice bilinmesi
için bunun aksini emretmiþtir.
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[107. Tsaraat]
8

Tsaraat lekesi konusunda dikkatli ol; son derece dikkatli davran ve [kurallarý]
uygula. Levi-Koenler’in size, onlara emrettiðim üzere talimat verecekleri her þeyi
yapmaya özen gösterin.
9
Tanrýn Aþem’in Mýsýr’dan çýktýðýnýzda yolda Miryam’a yapmýþ olduðu þeyi
hatýrýnda tut.
8. Tsaraat lekesi konusunda dikkatli ol – Basit
anlamda bu, halkýn geneline ya da onu temsilen
Bet-Din’e yönelik bir uyarý gibidir: “Tsaraatý olan
kiþi, [bu rahatsýzlýðý yaþamýþ olan ve Melahim
kitabýnda Azaryau olarak anýlan] Kral Uziyau
gibi bir kral ise bile (bkz. Divre Ayamim II 26:21;
Melahim II 15:5), ona ayrýcalýk yapma; her tsaraat
hastasý gibi o da rahatsýzlýðý boyunca þehir
surlarýnýn dýþýna çýkýp orada tecrit halinde yaþamakla yükümlüdür. Nitekim [sýradaki pasukta
belirtildiði gibi] Tanrýn Aþem’in ... Miryam’a yapmýþ olduðu þeyi [yani onun tsaraata yakalanmasýný] hatýrýnda tut. Miryam bir peygamber ve
ayrýca Moþe ile Aaron’un ablasý olmasýna raðmen
kendisine ayrýcalýk gösterilmemiþ ve bir hafta
kampýn dýþýna çýkmak durumunda kalmýþtý”
(Raþbam; krþ. Daat Zekenim).
Ancak bu ifadenin kanuni bir mesajý da vardýr:
“Tsaraat nedeniyle tame olduðunu gösteren belirtileri, örneðin bir lekenin içindeki aðarmýþ kýllarý
ortadan kaldýrma (bkz. Vayikra 13:3). Ayrýca
lekenin kendisini kesip atma” (Talmud – Sanedrin
132b; Talmud – Makot 22a; Raþi). Ýfadenin bu
mesajý verdiði, pasuðun devamýndaki “LeviKoenler’in size, onlara emrettiðim üzere talimat verecekleri her þeyi yapmaya özen gösterin” sözlerinden
anlaþýlmaktadýr. Baþka bir deyiþle Koenler’in
belirli bir tsaraat lekesi hakkýnda karar verebilmeleri için görmeleri gereken iþaretleri bozmak
yasaktýr, zira bunlar olmazsa Koen bir karar veremeyecektir (Mizrahi; Sifte Hahamim). Mitsvat Lo
Taase No. 350 (Sefer Ahinuh).
Ramban, böyle lekeler olmasýna raðmen onlarý
bir Koen’e göstermemenin de bu yasaðýn bir
parçasý olduðu görüþündedir. Tsaraat, hastanýn
doktora görünüp görünmeme kararýný kendi baþýna verebileceði diðer herhangi bir rahatsýzlýk gibi
deðildir. Bu, Tanrýsal bir mesaj içeren, manevi
sebeplere sahip bir rahatsýzlýktýr ve kiþi bu

konunun tek yetkilisi olan Koen’e baþvurmakla
yükümlüdür (Daat Mikra). Tsaraat konusu için
bkz. Vayikra Perek 13 ve 14.
Bir istisna olarak, eðer sünnet olacak birinin tam
da sünnet derisi üzerinde bir tsaraat lekesi varsa,
buna raðmen sünnet yapýlýr ve bu deri kesilip
atýlýr (Talmud – Þabat 132b; Rabenu Behaye).
Levi-Koenler’in – Yani “Levi kabilesine mensup
olan Koenler’in” (Ýbn Ezra). Tsaraat konusunda
tek karar mercii Koenler’dir (bkz. Vayikra Perek
13). Lekenin tsaraat olup olmadýðýný Koen
olmayan bir uzman da kontrol edebilir. Ancak
kararý sözlü olarak verip, lekeyi “tame” ya da “taor
(saf)” ilan etme yetkisi sadece Koen’e aittir.
Talimat verecekleri her þeyi – Bir lekenin tsaraat
olup olmadýðýnýn belirlenmesi için hastanýn
karantina altýna alýnmasý, lekenin tsaraat olduðu
kesinleþince hastanýn “tame” ilan edilip tecrit
edilmesi ve geçince [ya da leke tsaraat deðilse]
“saf” ilan edilmesi gibi tüm kararlar Koen’e aittir
(bkz. Vayikra Perek 13). Dolayýsýyla bu pasuktaki
emir, Koen’in vereceði karara uyup karantinanýn
gereklerini yerine getirmeyi de içermektedir
(Abravanel). Bazýlarýna göre, burada Koen’e
yönelik bir uyarý da vardýr. Bu doðrultuda, tsaraat
konusunda Koen, kimseye ayrýcalýk tanýmayacaktýr – týpký Miryam’a tanýnmýþ olmadýðý gibi (Daat
Zekenim; Hizkuni).
9. Miryam’a yapmýþ olduðu þeyi hatýrýnda tut –
Miryam, Moþe hakkýnda Laþon Ara konuþmuþ,
ardýndan tsaraata yakalanmýþtý (bkz. Bamidbar
12:10).
Ýçinde bulunduðumuz Perek 23-25’te birçok
kanun yer almakta ve bunlar küçük peraþalar
[Tora’nýn bölünmüþ olduðu küçük paragraflar]
içinde ayrý ayrý verilmektedir. Miryam’ýn baþýna
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borçlu baþka açýlardan çok fakir olsa bile, alacaklý söz konusu eþyalardan birini alýr ve geceleyin
geri vermek zorunda deðildir; zira ayný eþyadan
bir taneye daha sahip olan borçlunun ona ihtiyacý yoktur (krþ. Ramban).

zaman geçse bile buradaki kuralýn devam ettiðini,
akþam olduðunda teminatýn geri verilip, ertesi
sabah tekrar alýnacaðýný ve bunun, yýllar boyunca
sürse bile bu þekilde sürekli tekrarlanacaðýný
belirtir (Talmud – Temura 6a; Meam Loez).

Onun teminatý ile yatma – Baþka bir deyiþle,
“akþam yatma vakti geldiðinde onun teminatý
halen senin elinde olmamalýdýr (Sifre 277; Raþi;
Raþbam). Gün batýþýyla birlikte teminatý ona geri
vermiþ olmalýsýn (s.p.)”.

Burada sadece “mutlaka geri ver” denseydi de
kime geri verileceði açýkça anlaþýlýrdý. Ancak
Tora “ona” sözcüðünü vurgulayarak, bu kuralýn
þahsi olarak borçluya baðlý olduðunu öðretmektedir. Buna karþýlýk eðer borçlu ölmüþse, onun
mirasçýlarý için buradaki kanun geçerli deðildir
(Talmud – Baba Metsia 113a, Raþi o.a.).

Ýfade “eðer teminat olarak bir giysisini vermiþse,
onu giyip yatamazsýn” anlamýnda deðildir, zira bir
alacaklý, herhangi bir teminatý sadece elinde
tutabilir – ama onu kendi ihtiyacý için kullanamaz, çünkü kullanmasý, faiz sýnýfýna girecektir ve
faiz, borçlu fakir biri deðilse bile yasaktýr (Talmud
– Baba Metsia 114b, Raþi o.a.).
Fakir birinden borca karþýlýk alýnmýþ olan teminatý ondan esirgeme yasaðý Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 352 (Sefer
Ahinuh).
13. Gün batýþýyla birlikte – Burada normal kullanýmý gece vaktine mahsus olan bir eþyadan
[örneðin bir pijamadan] bahsedilmektedir. Böyle
bir eþya, gün batýmýnda borçluya geri verilmelidir
(Sifre 277). Tora daha önce, normal kullanýmý
gündüz vaktine mahsus teminatlardan bahsetmiþ, bunun gün batýmýna kadar borçlunun elinde
kalmasý gerektiðini, akþam olunca da alacaklýnýn
onu teminat olarak alabileceðini belirtmiþti (bkz.
Þemot 22:25 açk.) (Sifre 277; Talmud – Baba
Metsia 114b; Raþi). Sonuç olarak genel kurala
göre, alacaklý, borçludan aldýðý teminatý, borçlunun bu eþyaya ihtiyacý olduðu zaman geri vermelidir.
Bir teminatý, sahibinin ihtiyacý olduðu zamanlarda kendisine geri vermek Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 235 (Sefer Ahinuh).
Mutlaka ona geri ver – Ýbranice Aþev Taþiv. Bu
ikileme, teminatýn alýnmasýnýn ardýndan çok

Seni mübarek kýlacaktýr – Ya da “kýlmalýdýr”.
[Böyle yaptýðýn takdirde] – “Sen üzerine düþeni
yaptýðýnda.” Baþka bir deyiþle, “O, senin bu yaptýðýný takdir edip seni mübarek kýlmazsa bile sen
yine de Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda liyakat sahibi
olacaksýn” (Sifre 277; Raþi). Tanrý’nýn bu doðru
davranýþý takdiri, borçlunun takdirine baðlý
deðildir (Mesiah Ýlemim).
Liyakat sahibi olacaksýn – Targum Onkelos. Tam
çeviriyle “senin adýna dürüstçe bir davranýþ olacak”.
Ýbranice Tsedaka (bkz. 6:25 açk.). Alternatif
olarak “Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda adilce davranmýþ olacaksýn” (krþ. Ýbn Ezra).
Borca karþýlýk teminat alýndýðýnda bu teminat,
borç ödenene kadar artýk bir bakýma borçlunun
deðil, alacaklýnýn malý haline gelmiþtir.
Dolayýsýyla alacaklýnýn, buna raðmen kullanmasý
için bu teminat eþyasýný borçluya vermesi bir
tsedaka hareketidir (Hirsch). Kullanýlan sözcüðün
Tsedaka olmasý, bu hareketin de Tsedaka mitsvasý
olarak kabul edileceðini belirtir.
Pasuk “Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda” demektedir.
Hahamlarýmýz buna dayanarak bir öðreti
sunarlar: “Tsedaka [mitsvasýnýn liyakati],
Tanrý’nýn Onur Tahtý’na kadar yükselir” (Sifre).
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24:10-13

[108. Borç Teminatlarý]
10

Akranýndan herhangi bir miktardaki bir alacaðý talep ettiðinde, borç teminatýný almak için onun evine girme.
11
Dýþarýda dur ve borç vermiþ olduðun kiþi teminatý dýþarýya, sana çýkaracaktýr.
12
Eðer o fakir bir kiþiyse, onun teminatý ile yatma.
13
Teminatý gün batýþýyla birlikte mutlaka ona geri ver. Giysisiyle yatacak ve seni
mübarek kýlacaktýr. [Böyle yaptýðýn takdirde] Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda liyakat
sahibi olacaksýn.
10. Akranýndan – Tam çeviriyle “akranýna karþý”.
Herhangi bir miktardaki – Cüzi bir miktar bile
olsa (krþ. Raþi; Sefer Zikaron). Alternatif olarak
“herhangi bir þeyle ilgili”. Baþka bir deyiþle bu
sadece doðrudan verilmiþ bir borcun karþýlýðýndaki teminat deðil, ayný zamanda veresiye alýþveriþ
yapmýþ bir kiþinin borcunun ödenmesini veya bir
iþçinin, iþverenden alamadýðý ücretini alabilmesini güvence altýna alma amaçlý bir teminat da olabilir (Sifre; Mizrahi).
Bir alacaðý talep ettiðinde – Ödeme vakti
gelmesine raðmen ödenmemiþ bir alacaktan
bahsedilmektedir. Böyle bir durumda alacaklý
Bet-Din’e baþvurup, borçluya ait bir eþyayý alacaðýna karþýlýk teminat olarak almak isteyebilir.
Bu giriþim, söz konusu borcun Þemita yýlýnýn
sonunda bile iptal olmamasýný garanti altýna alacaktýr (bkz. 15:3 açk.). Ayrýca teminat, borçlu
ölürse bile, bu borcu mirasçýlarýndan tahsil etme
hakkýný saðlar (Talmud – Baba Metsia 114b-115a).
Teminatýný almak için – Ýbn Ezra.
Onun evine girme – Pasuk, alacaklýnýn veya onu
temsil eden Bet-Din görevlisinin (bkz. ö.a.), teminatý almak için borçlunun evine kadar girmesini
yasaklamaktadýr (Rabenu Behaye). Tora bu þekilde, borçluya merhamet ederek, onu, evine girilip eþyalarýnýn araþtýrýlmasý ve hesabýnýn tutulmasý utancýndan korumaktadýr (a.k.). Bet-Din
görevlisi bile bir haciz memuru gibi davranamaz.
Dahasý, borçlunun evine girilmesi, onun özel
hayatýna tecavüz anlamýna gelecektir. Buradaki
yasak ayrýca alacaklý ile borçlu arasýnda çýkabilecek kavgalarýn da önüne geçecektir. Tora böylece
insanlarýn kanunu ellerine almalarýný yasaklamakta, böylece anarþinin önüne geçmektedir
(Meam Loez).
Borç teminatýný zor kullanarak alma yasaðý
Tora’nýn 613 emrine dâhildir. Mitsvat Lo Taase
No. 351 (Sefer Ahinuh).

11. Teminatý dýþarýya, sana çýkaracaktýr –
Hahamlarýmýz bu ifadeden bir kuralý öðrenirler.
Ancak ona geçmeden önce iki arka plan bilgi
vermekte fayda vardýr: [1] Bir kiþi bir baþkasýndan borç aldýðý anda, gayrimenkulünden, borç
miktarýna denk bir kýsým, otomatik olarak alacaklýya ipotekli hale gelir. Bu o kadar kesin bir
durumdur ki, eðer borçlu tüm gayrimenkulünü
üçüncü bir kiþiye satarsa, alacaklý da o gayrimenkulden kendisine ipotekli olan kýsmý o
üçüncü kiþinin elinden kopartýp alma yetkisine
sahiptir. Böyle bir durumda, üçüncü kiþi, gayrimenkulü aldýðý sýrada yeteri kadar araþtýrma yapmýþ olmamasýnýn ceremesini çekerek bu kýsmý
kaybedecektir; zira satýn almýþ olduðu toprak,
aslýnda baþkasýna ipoteklidir. [2] Tora kanunu,
toprak ya da arazi cinslerini üç kategoride toplar:
“Ýdit – En Kaliteli Toprak”, “Benonit – Ortalama
Kalitede Toprak” ve “Ziburit – Düþük Kalitede
Toprak”.
Tora bu ifadede, teminatý dýþarýya borçlunun þahsen çýkaracaðýný belirtmektedir – ki bu durumda,
teminat olarak neyi vermek istediðinin kararýný
da borçlunun verdiði açýktýr. Borçlu, doðal
olarak, teminat adý altýnda evindeki en gözden
çýkarýlabilir eþyalarý vermeyi seçecektir.
Hahamlarýmýz bu gerçekten yola çýkarak bir
kuralý öðretirler: Bir kiþi borç aldýðýnda, gayrimenkulünden alacaklýya ipotekli olacak olan
kýsým, sahip olduðu Ziburit türü topraktandýr.
Yani borcunu ödeyemezse, alacaklý ondan borç
miktarýna karþýlýk topraðý ancak Ziburit türü
topraktan talep edebilir. Tora kanunu böyle
olmasýna karþýn, Hahamlarýmýz, uygulamanýn bu
þekilde olmasý durumunda insanlarýn baþkalarýna
borç vermek istemeyecekleri endiþesiyle, ipotekli
kýsmýn Benonit türü topraktan olmasýný kararlaþtýrmýþlardýr (Rabenu Behaye).
12. Fakir bir kiþiyse – Bundan kasýt, borçlunun,
teminat olarak verdiði eþyanýn aynýsýndan ikinci
bir taneye sahip olmamasýdýr. Ama ayný eþyadan
iki tane varsa [ve bu eþya tek baþýna iþ görüyorsa],
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olduðunda ücretlerini alýp evleri için gereken
malzemeleri satýn almayý umarlar. Böylece Tora
iki pasuðun birleþimiyle, “Ýþçinin ücretini gün
içinde ver ve gece boyunca sende kalmasýn. Zira
çoðu iþçi gibi maddi durumu zaten yerinde deðil
ve akþam evine ekmek götürmek için senden alacaðý ücreti bekliyor. Eðer sen ona ücretini vermek
için ertesi sabahý beklersen, onlarý aç býrakýp hayatlarýný tehlikeye sokmuþ olacaksýn” demektedir
(Ramban).

Oþea 4:8, Raþi o.a.). Bu bakýþ bir kuralý da öðretir. Eðer ücretin ne zaman ödeneceði kararlaþtýrýlmamýþsa bu pasukta söylendiði gibi iþin tamamlanmasýndan sonra yarým gün içinde ödeme
yapýlmalýdýr. Ama eðer ödemenin ileri bir tarihte
yapýlacaðý konusunda mutabýk kalýnmýþsa, iþçi
iþini tamamlar tamamlamaz “hevesle ücretini
beklemekte” olmayacaktýr ve böylece bu durumda ücreti o gün ödeme yükümlülüðü yoktur ve bu
emir, kararlaþtýrýlan tarihe ötelenir (krþ. Sifre).

Kanuni açýdan ise iki pasuk iki farklý duruma
iþaret etmektedir. Tora bir ücretliye ücretinin
verilmesi için yarým günlük bir süre tanýr. Böylece
bir iþçi gündüz çalýþmýþsa, ücreti ertesi sabah
gelmeden önce ödenmelidir. Bu emir Vayikra
19:13’te verilmiþti. Þimdi ise gece çalýþmýþ bir
iþçinin ücretinin, o gün içinde, yani güneþ batmadan önce ödenmesi gerektiðini belirtmektedir
(Talmud – Baba Metsia 110b). Daha fazla bilgi
için bkz. Vayikra 19:13 açk., Sabaha kadar k.b.

Raþi ise [Sifre 279 ve Talmud – Baba Metsia
112a’yý takiben] burada bir iþçinin bazý durumlarda para kazanmak için hayatýný tehlikeye
atmasý üzerinde durur. Ýþçiler bazen iþleri gereði
aðaç ya da direklere týrmanýr, çatýlara çýkar ve
baþka þekillerde tehlike arz edebilecek ortamlarda çalýþýr. Kimse böyle bir þeyi, ucunda belirli bir
beklentisi yoksa yapmaz. Ýþçi bunu ekmeðini
kazanmak için yapmaktadýr ve bir kiþi, iþçinin
para için bu tehlikeleri bile göze almasýný göz ardý
edip hakký olan ücreti ondan esirgememelidir.
Talmud bu ifadeden yola çýkarak “Bir iþçiden
ücretini esirgeyen, onun canýný almýþ gibidir”
saptamasýnda bulunur (a.y.). Çevirimiz bu görüþ
doðrultusundadýr [Ama elbette, buradaki kural,
iþ tehlike arz etmiyorsa bile geçerlidir (a.k. 111b);
zira Tora, bir iþçinin ücretinin bekletilmemesini,
iþin niteliðinden baðýmsýz olarak emretmiþtir
(Vayikra 19:13; Sifre). Dolayýsýyla pasuktaki bu
ifade, emrin sebebini belirtmekten çok, iþverenin
insani duygularýna hitap etme amaçlýdýr.]

Bir ücretlinin ücret gündeliðinin gününde verilmesine dair bu emir, Tora’nýn 613 mitsvasýna
dâhildir. Mitsvat Ase No. 236 (Sefer Ahinuh).
Güneþ onun üzerinde batmasýn – Bu bir deyimdir ve “Güneþ battýðý sýrada ücreti henüz vermemiþ olma” anlamýndadýr. Ýbn Ezra’ya göre bu,
önceki “Ücretini gününde ver” emrini güçlendirme
amaçlý “yapma” þeklinde bir emirdir. Farklý bir
bakýþla ifade “ücretini bekleyen kiþiyi, bu ücretten mahrum býrakýp üzerine [mecazi olarak]
karanlýðý çökertme; hayatýný karartma” þeklinde
de anlaþýlabilir.
Zira fakirdir o – Zengin olsa bile bu emir ayný
þekilde geçerlidir. Ama fakir biri, zengine göre
önceliklidir (Talmud – Baba Metsia 111b) ve eðer
biri fakir biri zengin iki iþçi tutulmuþsa ve elde
sadece birine yetecek kadar nakit varsa, bu para
fakire verilmelidir (Raþi o.a.).
Canýný [ücreti] için ortaya koymaktadýr – Krþ.
Targum Onkelos. Tam çeviriyle “canýný ona taþýmaktadýr”. Bu da bir deyimdir ve bazý otoritelere
göre “hevesle/özlemle onu [=ücretini] beklemektedir” anlamýndadýr (Raþbam; Hirsch; ayrýca bkz.

Ýbn Ezra’ya göre buradaki deyim kiþinin hayati
ihtiyaçlarýný gidermesi anlamýna gelir: “Geçimini
onunla [=ücretiyle] saðlamak için kendisini iþçi
olarak kiraya vermiþtir.”
[Bunu yapmazsan] Günah iþlemiþ olursun –
“Ücretini gününde vermezsen, Tanrý’ya senden
yakýnsa da yakýnmasa da günah iþlemiþ olursun.
Ama eðer yakýnýrsa, o zaman Tanrý seni cezalandýrma konusunda elini daha çabuk tutacaktýr”
(Sifre 279; Raþi). Krþ. 15:9. Konuyu kapayan bu
cümlenin, önceki konunun sonundaki “[Sen bunlarý yaptýðýnda] Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda liyakat
sahibi olacaksýn” (p. 13) sözleriyle olan tezatý da
dikkat çekicidir (Abravanel; Daat Mikra).
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24:14-15

[109. Ýþçi Ücretlerini Vaktinde Ödemek]
14

Kardeþlerinden, ülkendeki Gerlerin’den veya þehirlerinde [oturanlardan biri
olsun], fakir veya yoksul bir ücretlinin ücretini esirgeme.
15
Ücretini gününde ver. Güneþ onun üzerinde batmasýn, zira fakirdir o ve
canýný [ücreti] için ortaya koymaktadýr. Tanrý’ya senden yakýnmasýn! [Bunu yapmazsan] Günah iþlemiþ olursun.
14. Kardeþlerinden – Doðuþtan Yahudi.
Ülkendeki – Tam çeviri böyle olmasýna karþýn,
Tora’nýn bu sözcükle baþka bir þeyi ima ettiði
açýktýr, zira aksi takdirde, parasal konulardaki
hilekârlýk sanki sadece Erets-Yisrael’de yasak,
ama diðer yerlerde yasak deðilmiþ gibi bir sonuç
çýkacaktýr – ki bu sonuç elbette doðru deðildir
(Beer Yitshak; bkz. Vayikra 22:24 açk.).
Dolayýsýyla sözcük bu kanun baðlamýnda belirli
bir konuya iþaret etme amaçlýdýr: “Herhangi bir
ülkede, dolayýsýyla senin ülkende de, iþ amacýyla
kullanýlan her þeyin ücreti de buradaki kurala
dâhildir.” Baþka bir deyiþle pasukta açýk olarak
verilen yasak bir iþçinin ücretinin esirgenmemesi
olmasýna karþýn, buradaki ima doðrultusunda, iþ
yapma amacýyla kiralanan bir hayvan ya da
aracýn bedelinin sahibinden esirgenmesi de yasaktýr (Sifre 278; Talmud – Baba Metsia 278; Raþi).
Gerlerin’den – Tam çeviriyle “Gerin’den”.
Yahudilik’i kabul etmiþ kiþiler. Yani Ger Tsedek
olanlar (Sifre 278; Talmud – Baba Metsia 278;
Raþi).
Þehirlerinde [oturanlardan] – Yahudi olmayan,
ama tüm insanlýk için geçerli olan yedi mitsvayý
benimseyerek Erets-Yisrael’de yaþama hakkýný
elde eden kiþiler. Yani Ger Toþav olanlar (Sifre
278; Talmud – Baba Metsia 278; Raþi).
Ýfadenin tam çevirisi “Kardeþlerinden, ülkendeki,
þehirlerindeki Gerlerin’den...” þeklindedir. Amaç
sadece Ger Tsedek’ten bahsetmek olsaydý,
“þehirlerindeki” sözcüðüne gerek olmazdý. Tora bu
sözcüðü de kullanarak, “Gerlerin” derken her iki
Ger sýnýfýný da kastettiðini vurgulamaktadýr:
Hem Ger Tsedek, hem de Ger Toþav. Çevirimizi
bu doðrultuda yaptýk.
Fakir veya yoksul – “Evyon – Yoksul”, her þeyden yoksun, her konuda ihtiyacý olan bir kiþidir
(Midraþ – Vayikra Raba 34:6; Raþi) ve “Ani –
Fakir”den daha düþkün durumdadýr (bkz. 15:4
açk.). Buna raðmen pasuk fakire yoksula göre
öncelik vermiþtir; çünkü yoksul bir iþçi dilenmeye alýþýk olduðundan ücretini istemekten de
çekinmez; ama fakir kiþi paraya ihtiyacý olmasýna

raðmen onu istemeye utanýr. Bu nedenle Tora,
fakir iþçinin ücretini verme konusunda daha titiz
davranýlmasýný talep etmektedir (Talmud – Baba
Metsia 111b, Raþi o.a.).
Ücretini esirgeme – Ýbranice Lo Taaþok. Bu
ifade genel olarak parasal konulardaki hilekârlýk
ve düzenbazlýðý yasaklar. Ama konunun
baðlamýnda özellikle bir kiþiden hakký olan parayý
esirgemek kastedilmektedir. Bkz. Vayikra 19:13
açk. [Talmud (Baba Metsia 111b) bu kanunun,
kira sözleþmeleri için de geçerli olduðunu kaydeder (Meam Loez).]
Zor iþleri yapmaya genel olarak maddi zorluk
içindeki kiþiler gönüllü olduðundan, Tora da
[genelde maddi durumlarý iyi olmayan]
Gerler’den, fakir ve yoksullardan bahsetmektedir
(Ramban). Ama ücreti zamanýnda vermekten
geri kalma yasaðý fakir olmayan ücretliler için bile
geçerlidir. Nitekim Tora daha önce hiçbir sýnýf
belirtmeksizin, genel bir dille “Akranýnýn alacaðýný
esirgeme” (Vayikra 19:13) emrini vermiþti. O
emir, alacaklý zengin bir kiþiyse bile doðrudur.
Tora’nýn þimdi söz konusu emri fakir ücretliler
için tekrarlamasý, fakir bir iþçinin ücretini
esirgeyen kiþinin, Tora’nýn iki yasaðýný birden
ihlal etmiþ olacaðýný vurgulamaktadýr (Raþi).
Ayrýca Hahamlarýmýz, ücretlinin fakir veya yoksul olmasý durumunda, Tanrý’nýn, ücreti vaktinde
ödemeyen iþvereni cezalandýrmak için elini daha
çabuk tutacaðýný öðretirler (Sifre 145; Ramban).
Bir kiþiden ücretini esirgeyen, Tora’nýn beþ tane
“yapma” ve bir tane de “yap” þeklindeki emrini
ihlalden sorumludur. Bunlar: [1] “Akranýnýn alacaðýný esirgeme ve [2] [onu] soyma. [3] Bir iþçinin
çalýþmasý [için anlaþtýðýnýz ücret], sabaha kadar
yanýnda gecelememelidir.” (Vayikra 19:13); [4] “Bir
ücretlinin ücretini esirgeme” (burasý). [5] Güneþ
onun üzerinde batmasýn” (s.p.) ve “yap” þeklindeki: “Ücretini gününde ver” (burasý) emirleridir
(Talmud – Baba Metsia 111a).
15. Ücretini gününde ver – Basit anlama göre
bu, Vayikra 19:13’teki, iþçinin ücretinin gece
boyunca bekletilmesi yasaðýný tamamlamaktadýr.
Normalde iþçiler günlük olarak tutulur ve akþam
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böyle bir durumda bile – yakýnýn tanýklýðýný kabul
etmemektedir. Ve elbette tanýðýn sanýðýn lehinde
ifade vermesi de, bunun nesnellikten uzak olmasý
konusundaki büyük olasýlýk nedeniyle yasaktýr
(Rabenu Behaye).
Buna karþýlýk, Talmud bir noktayý önemle vurgular. Tora’nýn yakýn akrabalarýn tanýklýðýný yasaklamasý sadece bu yakýnýn sanýk hakkýnda objektif
olamamasýyla açýklanamaz. Nitekim tüm benliðiyle kendisini Tora kanununa adamýþ olup, nesnelliði konusunda en ufak bir þüphe duymayacaðýmýz Moþe Rabenu’nun bile bir yakýnýnýn
davasýnda tanýklýk etmesi yasaktýr [buna karþýlýk,
yakýn akraba olmayýp içtikleri su ayrý gitmeyen iki
can dostun birbirleri hakkýnda tanýklýk etmeleri
de yasak deðildir]. Dolayýsýyla bu yasaðýn sebebi
söz konusu yakýnýn yalan söylemesi veya gerçekleri biraz esnetme eðiliminde olmasý olasýlýðý
deðildir. Sonuç olarak bu da Tora’nýn Gezerat
Akatuv sýnýfýndaki, yani insan mantýðýný aþan
sebeplere sahip bir emridir (Talmud – Baba Batra
159a). [Tüm bunlar, sadece tanýklýk konusu için
deðil, yukarýdaki beþ maddenin hepsi için geçerlidir.]
Bu Gezerat Akatuv türü bir kanun olsa da, Rabi
Samson Raphael Hirsch, þöyle bir açýklama getirilebileceði görüþündedir: Yargýçlar ve tanýklar
halkýn temsilcileri ve elçileridir; Tanrý’nýn halka
vermiþ olduðu Tora adýna, halkýn adli konulardaki görevlerini onlar yerine getirir. Birer yargýç
veya tanýk olarak kuvvetlerinin ve önemlerinin
tek kaynaðý da bu temsilcilik konumudur. Bu
sadece yargýçlar için deðil tanýklar için de
doðrudur, zira suç teþkil eden durumlarda, tanýklar günahý iþlemekte olan kiþiye Tora kanununun
temsilcisi olarak gelip, suçun iþlendiði sýrada
kanunun ne olduðunu ve yasaðýn çiðnenmesinin
hangi cezayý gerektireceðini Tora’da belirtildiði
þekilde hatýrlatýrlar; günahýn buna raðmen iþlenmesinin sonrasýnda da mahkemede o kiþiyi devlet
adýna suçlarlar ve ona karþý tanýklýk ederler. Ýþte
bu þekilde hem yargýçlar hem de tanýklar, bu
görevlerini Tora’nýn kanunlarýnýn gerektirdiði
þekilde halkýn birer temsilcisi olarak yerine
getirirler. Onlar bu görevi yaparken “Tora’ya
yönelik ortak yükümlülüðe sahip olan ulusun
tümünün bir parçasý” olarak hareket ederler.
Tanýklar, davalýlarýn ve yargýçlarýn önüne, yalnýzca “Yisrael’e mensup bireyler olarak” çýkýp görev
yapabilirler. Ayný þekilde yargýçlar da davalýlarýn

ve tanýklarýn önüne yalnýzca “Yisrael’e mensup
bireyler olarak” çýkýp görev yapabilirler. Öte yandan, eðer bu üçgenin köþeleri – yani yargýçlar,
davalýlar ve tanýklar – arasýnda bir yakýnlýk varsa,
bu yakýnlýk, onlarýn geniþ Yisrael ulusunun birer
temsilcisi olma þeklindeki görevlerinin üzerinde
gölge teþkil edecektir. Böyle bir durumda söz
konusu yakýnlýk, ulusun tümünün temsilcisi
olmalarý gereken bu kiþilerin konumunu arka
plana iteleyecektir – ki bu, onlarýn bu görevi
yapma konusundaki hak ve yükümlülüklerinin
temelini tümüyle ortadan kaldýran bir durumdur.
Tora böyle bir duruma meydan vermemek için
kan baðýna dair bu kýsýtlamayý öngörmüþtür.
Herkes – Ýbranice Ýþ. Yani “bir kiþi”; “bir insan”.
Bu yetiþkin birini belirtir. Dolayýsýyla burada özellikle yetiþkin bir kiþiden söz edilmektedir. Böylece
yetiþkin biri, babasýnýn ya da oðlunun günahlarý
yüzünden öldürülemez. [Bunun yanýnda yetiþkin
olmayan biri, Bet-Din tarafýndan kendi günahý
için bile cezalandýrýlamaz.]. Kýsacasý, Bet-Din
insanlarý sadece kendi günahlarý doðrultusunda
cezalandýrma yetkisine sahiptir.Bu kural Bet-Din
için geçerli olduðu gibi, ayný þekilde Tanrý da,
yetiþkin birini, babasý ya da oðlunun günahý
nedeniyle cezalandýrmaz. Buna karþýlýk, BetDin’den farklý olarak, Tanrý, bir babanýn günahý
nedeniyle, onun küçük çocuklarýnýn ölümüne
karar verebilir (Talmud – Þabat 32b). [Ama bu,
Tanrý korusun, her ölen çocuðun, babasýnýn
günahý nedeniyle öldüðü anlamýna gelmez.]
Ayrýca yetiþkinler söz konusu olduðunda bile,
sonraki nesiller babalarýnýn günahlarýný benimseyip devam ettirdikleri takdirde, Tanrý onlarý
kendi günahlarýna ek olarak babalarýnýn
günahlarý için de cezalandýrabilir (Talmud –
Berahot 47a; Raþbam; bkz. Þemot 20:5).
Sonuç olarak Tora burada, Tanrý’nýn yetkisinde
olan bir þeyin, Bet-Din’in yetkisinin dýþýnda
olduðunu vurgulamaktadýr. Rabenu Nisim
[Talmud – Sanedrin üzerine yaptýðý açýklamalarda] bunu önemle vurgular: [Özetle] “Etten
kemikten yöneticiler Tanrý’nýn her þey üzerindeki
yüce ve kusursuz nezareti ile bildiði en ufak ayrýntýyý bilemezler ve elbette kendilerini Tanrý’nýn
yerine koyamazlar. Tanrý, sonraki nesilleri
‘babalarýnýn günahýný devam ettirdikleri’ için
cezalandýrabilir; ama bu nesillerin babalarýnýn
günahlarýný ne þekilde ve hangi yönden devam
ettirdiklerinin tahlilini insanoðlu yapamaz. Bu
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24:16

[110. Yakýn Akrabalarýn Tanýklýðý]
16

Babalar oðullar nedeniyle öldürülmeyecek ve oðullar babalar nedeniyle
öldürülmeyecek. Herkes kendi günahý sonucu öldürülecektir.
16. Babalar oðullar nedeniyle öldürülmeyecek
– Bu ifadeyi basit anlamda “babalar, oðullarýnýn
günahý nedeniyle öldürülmeyecek ve oðullar
babalarýnýn günahý nedeniyle öldürülmeyecek”
þeklinde, Bet-Din’e yönelik bir emir olarak anlamak mümkündür (krþ. Raþbam). Söz konusu
kural, her türlü ceza için de geçerlidir. Kimse
babasýnýn ya da çocuðunun yanlýþ davranýþý
yüzünden cezalandýrýlamaz (Ralbag).
Sforno da ifadeyi bu açýdan deðerlendirir ve her
alanda geçerli olduðunun altýný çizer. Örneðin bir
kral, kendisine isyan eden bir kiþinin soyunun
ileride isyan ve intikam peþinde koþmamasý için,
sadece isyankârý deðil, onun oðullarýný da
öldürme ihtiyacý duyabilir. Ama Tora’nýn bu
mitsvasý, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e yönelik merhametinin bir ifadesi olarak, Yahudi bir kralý bundan men etmektedir. Yeuda kralý Amatsyau’nun
bu emre riayet ettiðini görüyoruz. Pasukta
söylendiði gibi: “Krallýk onun üzerinde güçlendiði
zaman, kral babasýný öldüren kullarýný öldürttü; ama
[onlarýn] oðullarýný öldürmedi; zira Tanrý’nýn emretmiþ olduðu Tora’da – Moþe’nin kitabýnda – þöyle
[denmektedir]: ‘Babalar oðullar nedeniyle öldürülmeyecek ve oðullar babalar nedeniyle öldürülmeyecek; herkes kendi günahý sonucu öldürülecektir’”
(Divre Ayamim II 25:3-4).
Yine de, belirtildiði gibi bu, ifadenin basit
düzeyde verdiði kuraldýr. Ama iþ analitik yaklaþýma gelince anlam bu þekilde olamaz; zira pasuðun
devamýnda zaten “Herkes kendi günahý sonucu
öldürülecektir” denmektedir. Baþka bir deyiþle,
pasuk bir kiþinin Bet-Din tarafýndan, sadece kendisi hak ediyorsa idam edilebileceðini açýkça
söylemektedir ve bu durumda, babalarla
oðullarýn birbirlerinin “günahlarý” nedeniyle
öldürülemeyeceðini söylemek gereksizdir.
Öyleyse pasuðun baþýndaki bu ifadeler ek bir
noktaya iþaret etme amacýndadýr: “Babalar,
oðullar yüzünden öldürülmeyecek ve oðullar, babalar
yüzünden öldürülmeyecek.” Fark nedir?
Yahudi kanununda bir kiþinin bir baþkasýnýn
ölümüne kanun dâhilinde yol açabilmesinin tek
yolu, idam istemli bir davada ona karþý tanýklýk
etmektir. Dolayýsýyla kanuni açýdan, burada
günahtan deðil, baba ya da oðlun “tanýklýk
ifadesinden” bahsedilmektedir. Buna göre bir
baba, oðlunun tanýklýðý nedeniyle idam edilemez
ve bir oðul da babasýnýn tanýklýðý nedeniyle idam

edilemez (Sifre 280; Talmud – Sanedrin 27b; Raþi;
Hirsch). Tora metni sadece baba-oðul yakýnlýðýný
vermesine raðmen, bir kiþinin, belirli bir dereceye
kadar baþka yakýn akrabalarý da, onu konu alan
bir davada onun “lehinde veya aleyhinde” tanýklýk
etme konusunda geçersizdir (Rabenu Behaye).
Mitsvat Lo Taase No. 353 (Sefer Ahinuh).
œ Akrabalýk Baðlarý ve Adalet. Bir davada
yakýn akrabalara dair yasaklar beþ türlüdür ve
sadece tanýklar deðil, yargýçlar için de geçerlidir:
[1] Yakýn akrabalar birbirlerinin konu edildiði
davalarda tanýklýk edemezler. [2] Yakýn akrabalar, akrabalarý olmayan biri hakkýndaki davada
birlikte tanýklýk edemezler. [3] Bir yargýç, önüne
gelen davada sanýðýn, ya da taraflardan birinin
yakýn akrabasýysa o davaya bakamaz. [4]
Birbirlerinin yakýn akrabasý olan yargýçlar ayný
davada birlikte görev alamaz. [5] Bir davada
tanýklarla yargýçlar arasýnda da yakýn akrabalýk
olmasý yasaktýr (Talmud Yeruþalmi – Sanedrin 3:9).
Akraba yakýnlýðýnýn derecesi ortak bir baba
üzerinden yakýnlýða göre belirlenir. Buna baðlý
olarak baba-oðul ve ayný babaya sahip iki kardeþ
birinci derecede yakýndýr (“Riþon Beriþon –
Birincide Birinci”). Amcaoðullarý ikinci derecede
yakýndýr (“Þeni Beþeni – Ýkincide Ýkinci”). Amcayeðen ve büyük baba-torun ikilileri “Þeni Beriþon
– Birincide Ýkinci”, babanýn büyükbabasý – torunun oðlu ikilisi de “Þeliþi Beriþon – Birincide
Üçüncü” olarak adlandýrýlan yakýnlýða sahiptir.
Bunlar gibi farklý yakýnlýk dereceleri vardýr. Söz
konusu derecelerin içinde Riþon Beriþon, Þeni
Beriþon, Þeni Beþeni, tüm görüþlere göre her açýdan bu yasaðýn kapsamýndadýr. Þeliþi Beriþon derecesi hakkýnda görüþ ayrýlýðý vardýr, ama bundan
sonraki yakýnlýk derecelerinde tüm görüþlere
göre yukarýdaki yasaklar artýk geçerli deðildir.
Evlilik yoluyla oluþan yakýnlýkta kadýn ve kocasý
birbiriyle eþdeðer kabul edilir. Buna baðlý olarak
bir adamýn yakýnlarý, onun karýsýyla ilgili bir
davada tanýklýk edemezler ve tersi de doðrudur.
Elbette karý-koca birbirleri hakkýnda da tanýklýk
edemezler. Bu kurallar ve daha birçoklarý hakkýnda, burada deðinmeyeceðimiz daha birçok ayrýntý
mevcuttur.
Tora bir sanýðýn yakýnýnýn, sanýðýn aleyhinde
ifade verdiði bir durumda bile – ki böyle bir
durumda tanýk sanýðý korumaya çalýþmadýðý için
yakýnlýðýn bir etkisi olmadýðýný düþünebilirdik;
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Borç teminatý olarak alma – Mitsvat Lo Taase
No. 355 (Sefer Ahinuh). Ödeme vakti gelmiþ bir
borç için alýnan teminattan bahsedilmektedir
(Raþi). Rambam’a göre ise bir duldan, kendisine
borç verildiði zaman bile teminat alýnamaz (Yad –
Malve Velove 3:1).
18. Bunu – Tam çeviriyle “bu þeyi” veya “bu sözü”.
Bu dayanakla – Ya da “bu nedenle”. Burada
Mýsýr’daki esaretin ve Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i
oradan kurtarýþýnýn hatýrlatýlmasý farklý þekillerde
anlaþýlabilir: [1] “Seni Mýsýr’dan Emirlerim’i
uygulaman için ‘kurtardým’. ‘Çýkardým’ demiyorum; ‘kurtardým’ diyorum. Bu, senin Bana karþý
daima yükümlü olacaðýný belirtir. Bu nedenle sen,
köle halinle her þeyden yoksun olduðun
Mýsýr’dan seni çýkaran Tanrýn’ýn Emirleri’ni, seni
maddi kayba uðratacaksa bile uygulamakla
yükümlüsün” (Raþi). Yaptýðýmýz “bu dayanakla”
çevirisi bu görüþü takip etmektedir. [2] “Mýsýr
Çýkýþý, Tanrý’nýn ezilenlerin yanýnda olduðunun
açýk bir göstergesidir (Sforno). Orada nasýl
ezilenleri koruyup ezenleri cezalandýrdýysa, ayný
þekilde, eðer sen Ger, yetim ve dullarý ezersen,
seni de cezalandýracaktýr” (Ramban; bkz. Þemot
22:20 açk.). [3] “Mýsýr’da düþkün durumdaydýn
ve baþkalarýnýn iyiliðini özlemle bekliyordun.
Aynýsýnýn þimdi diðer düþkün insanlar için de
geçerli olduðunu gör” (Daat Mikra). [4] “En
baþta köleydin ve Mýsýrlýlar’ýn emrinin altýnda
olduðun için elinde baþkalarýna verecek bir þeyin
yoktu. Ama Tanrý seni Mýsýr’dan çýkarýp özgürlüðüne kavuþturduktan sonra, sana fakirlere bazý
armaðanlarý verme emri verildi ve bu emir, kendi
malýndan baþkalarýna verebilecek düzeyde, özgür
bir insan haline geldiðinin en belirgin yansýmasýdýr” (Abravanel; Daat Mikra).
Ýbn Ezra ve Ramban buradaki ifadenin özellikle
Gerler’e karþý yargýnýn saptýrýlmasý yasaðýyla ilgili
olduðu görüþündedirler. Mýsýr esareti, bir toplumun, içindeki yabancýlara karþý nasýl haksýz

davranabileceðinin bir örneðidir. Yahudiler bu
þekilde davranmaya karþý uyarýlmaktadýrlar
(Meam Loez).
19. Þihha – “Unutkanlýk” – Kanunu. Tora
burada, hasat sýrasýnda toplanmasý unutulmýþ
olan ürünlerin geri dönülüp toplanmamasýný ve
fakirlere terk edilmesini emretmektedir.
Tarlanda hasadýný toplayacaðýn zaman – Ya da
“tarlanda hasadýný biçeceðin zaman”. Tora’nýn
bunu vurgulamasýnýn amacý, buradaki kuralýn
yalnýzca tarla sahibinin kendi hasadýný toplamasý
sýrasýnda unutulan demetler için geçerli olduðunu
öðretmektir. Ama eðer haydutlar tarlaya girip
ürünleri kesmiþlerse, böcekler kemirdiði için
baþaklar kopmuþsa ya da onlarý rüzgâr veya hayvanlar koparmýþsa ve tarla sahibi gelip geriye
kalanlarý toplarken bazý demetleri unutursa,
dönüp onlarý geri almasý yasak deðildir (Sifre).
Tora burada “tarlanda” ve “hasadýn” sözcüklerindeki
iyelik eklerini vurgulamaktadýr. Çiftçinin tüm
iþlerinin karþýlýðýný aldýðý dönem olan hasat,
onun, sahip olduklarýyla en çok gurur duyduðu
zamandýr. Ve Tora iþte tam olarak bu zamanda,
onun bu zenginliðini fakirlerle paylaþmasý gerektiðini söylemektedir. Dolayýsýyla bu mitsva, normal tsedaka mitsvasýnýn ötesinde, insanýn
yeryüzünde elde etmiþ olduðu her þeyin aslýnda
Tanrý’nýn birer hediyesi olduðu fikrini beslemeyi
amaçlamaktadýr. Tanrý bunlarý insana ihtiyaç
sahipleriyle paylaþmasý için vermektedir (Hirsch).
Bu emir sadece tarlanýn sahibine yöneliktir.
Ücretli bir iþçi ise, iþvereninin tarlasýnda çalýþýrken unuttuðu demetleri toplamak üzere geri dönmelidir (Talmud Yeruþalmi – Pea 5:6; Meam Loez).
Tarlada – Pasuk zaten “Tarlanda hasadýný toplayacaðýn zaman” diye baþladýðýna göre buradaki ek
“tarlada” sözcüðü gereksiz durmaktadýr ve
açýkça söylenmeyen bir noktanýn da mitsvaya
dâhil olduðunu vurgulama amacýndadýr. Pasuðun
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[111. Dullar ve Yetimler]
17

Ger [veya] yetimin yargýsýný saptýrma ve dulun giysisini borç teminatý olarak
alma.
18
Mýsýr’da köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in seni oradan kurtardýðýný hatýrla.
Sana bunu yapmaný [iþte] bu dayanakla emrediyorum.
[112. Unutulan Demetler]
19

Tarlanda hasadýný toplayacaðýn zaman tarlada bir demet unutursan, onu
almak için geri dönme. [Bunlar] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktýr. Bu sayede
Tanrýn Aþem seni elinin tüm iþlerinde mübarek kýlacaktýr.
nedenle insanlar, sonraki nesillerin, babalarýnýn
günahkâr tutumunu devam ettirmedikleri savýndan yola çýkmakla yükümlüdür.” Ýbn Ezra da benzer bir açýklama yapar.
Bu açýklama doðrultusunda, pasuðumuz, Tora’nýn
bu kýsmý boyunca verilen mitsvalarýn ortak noktasý olan “toplumsal konum açýsýndan zaten
sýkýntýda olanlarýn daha da ezilmemesi” temasýna
uymaktadýr. Olasýlýkla, suçlu bir kiþinin yakýnlarý
kadar zavallý durumda olan fazla insan yoktur. Bu
yakýnlar, toplumsal baský ve sýkýntýyý diðer tüm
insanlardan daha çok hissederler; zira toplum,
sýrf suçlu birinin yakýný olduklarý için onlara
mesafeli davranma veya onlarý dýþlama eðilimindedir. Ýþte bu pasuk, böyle kiþilerin toplumsal
ve siyasi bakýmdan dýþlanmalarý için hiçbir geçerli sebep olmadýðýný, Yahudi Devleti’nde bu kiþilerin de diðer herhangi bir kiþi ile tamamen eþit
konumda olduklarýný vurgulamaktadýr (Hirsch).
17. Ger – Ger Tsedek.
Yargýsýný saptýrma – Mitsvat Lo Taase No. 354
(Sefer Ahinuh). Tora daha önce genel bir dille
“Yargýyý saptýrma!” (16:19) emrini vermiþti. Bu
emir, davalý kiþi zenginse bile geçerlidir. Öte yandan genel olarak yalnýz olduklarý için Ger ve
yetimler, bir davada ezilmesi kolay taraf olarak
görülebilir (Raþi). Ya da bu gruptaki kiþiler,
kendilerine olan güvenleri zaten düþük düzeyde
olduðu için, dava ortamýnda her þeyi söyleme
kuvvetini kendilerinde bulamayabilirler. Bu açýdan onlara karþý daha duyarlý olmak gerekir
(Sforno). Ya da aksine, yargýçlar bu kiþilerin
düþkün durumlarýndan etkilenip, yargýyý onlarýn
lehine saptýrma eðilimi gösterebilirler – ki bu da
yasaktýr (Meam Loez). Tora bu nedenle þimdi,
daha önce genel olarak vermiþ olduðu emri
Gerler ve yetimler için tekrarlamaktadýr. Böylece
onlarýn yargýsýný saptýrmak, Tora’nýn iki yasaðýný
birden ihlal etmek anlamýna gelecektir (Sifre;
Raþi). Ayrýca bkz. Þemot 23:6.

“Yargý” þeklinde çevirdiðimiz Miþpat sözcüðü,
ayný zamanda “hak” anlamýna gelebilir (krþ.
21:17 açk.). Bu açýdan pasuk, belirtilen kanunun
yanýnda, Ger, yetim ve dullarýn Tora tarafýndan
koruma altýna alýnmýþ olan özel haklarýna el
sürülmemesini de emretmektedir (bkz. 27:19).
Bu gruplardaki insanlara Tora tarafýndan belli
baþlý haklar verilmiþtir – ve bu konuyu takip eden
pasuklarda söz konusu haklarýn bazýlarý sýralanmakta (p. 19-21), sýradaki pasukta verilen
“Mýsýr’da köleydiniz” temasý da, o pasuklarýn
ardýndan bir kez daha tekrarlanmaktadýr (p. 22).
Dolayýsýyla içinde bulunduðumuz pasuk, ayný
zamanda sýradaki pasuklar için bir giriþ baþlýðý
görevi de görmektedir (Hirsch).
Dulun – Bu dul kadýnýn zengin ya da fakir olmasý
kanunda bir fark yaratmaz (Talmud – Baba Metsia
115a). Zira dul bir kadýnýn kalbi zaten kýrýk, ruhu
eziktir; gözyaþý gözünden eksik olmaz ve zengin
ya da fakir olmasý bunu deðiþtirmez. Bu nedenle
Tora birçok yerde dullar karþýsýnda duyarlý olmayý
emretmiþ, Hahamlarýmýz bunun, bir kralýn dul
karýsý için bile geçerli olduðunu vurgulamýþlardýr
(Rabenu Behaye). Bazý kaynaklara göre bu
kanun boþanmýþ kadýnlarý da kapsar (Sefer Meirat
Enayim – Hoþen Miþpat 97:22). Ancak baþka bir
otorite, Þah, Hoþen Miþpat 97:1 açýklamasýnda
buna karþý gelir.
Giysisini – Bazýlarýna göre yasak sadece giysi için
geçerlidir (Þilte Giborim, Rif, Talmud – Baba
Metsia 70a #2). Bu görüþe göre, Tora’nýn, alacaklýnýn dul kadýna ait giysiyi her gün alýp ihtiyacý
olduðu zaman geri getirmesini engellemesinin
sebebi, kadýnýn komþularýnýn onun hakkýnda
dedikodular çýkarmasýný engellemektir (krþ.
Targum Yonatan). Ayrýca bir kadýnýn giysiye olan
ihtiyacý bir erkeðinkine göre daha fazladýr (Daat
Mikra). Baþkalarý ise giysinin tüm eþyalarý kasteden bir örnek olduðu görüþündedir (Sefer Ahinuh
591; krþ. Pithe Teþuva, Hoþen Miþpat 97:2).
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[Meyveleri düþürmek için] Döveceðin zaman –
Sifre, eski zamanlarda insanlarýn cimrice davranmadýklarýný ve zeytinlerini tek tek elle toplamadýklarýný anlatýr. Onun yerine zeytinleri toplamak için aðacý bir sopayla döverler, düþenleri alýrlar ve geri kalanlara tamah etmezlerdi. Bu ayný
zamanda Erets-Yisrael’in ne kadar büyük bereketi
olduðunu da ima etmektedir. Sadece aðaca
vurarak elde ettikleri zeytinler o kadar çoktu ki,
yukarýya çýkýp kalanlarý almaya ihtiyaç duymuyorlardý.
Ardýndan görkemi toplama – “Kendi ardýndan;
yani dövme iþlemini tamamlamanýn ardýndan
(Daat Mikra), görkemi toplama” (Raþi). Ýbranice
Lo Tefaer Ahareha. Buradaki Tefaer sözcüðü
“Peer – Görkem / Güzellik” sözcüðünden gelir. Bir
zeytin aðacýnýn tepesindeki zeytinler, en çok
güneþi aldýðý için aðacýn en iyi meyveleri
olduðundan aðacýn “görkemi” olarak adlandýrýlýr
(Aktav Veakabala). [Tefaer sözcüðünün mastar
hali olan] Lefaer fiili “görkem” adý verilen bu
meyvelerin toplanmasý, yani aðacýn görkeminden
mahrum býrakýlmasý anlamýna gelir. Ýþte Tora
burada üstte kalan bu zeytinlerin toplanmayýp
fakirlere býrakýlmasý konusunda uyarýda bulunmaktadýr.
Bu açýdan týpký tarlada hasat yapýlýrken bir
köþenin toplanmayýp fakirlere býrakýlmasý – yani
Pea mitsvasý (bkz. Vayikra 19:9) – gibi, benzer bir
mitsvanýn aðaç meyveleri için de geçerli
olduðunu görüyoruz. Baþka bir deyiþle aðaçlar
için de Pea mitsvasý vardýr (Talmud – Hulin 131ab; Raþi).
Bunun yanýnda, pasukta kullanýlan “ardýndan”
sözcüðü, iþlem bittikten sonra geri kalanlarý
toplamak üzere geri dönülemeyeceðini vurgulamaktadýr. Bu da önceki pasukta tarla ürünleri
için söylenen Þihha mitsvasýnýn, meyve aðaçlarý
için de geçerli olduðunu öðretir (Talmud – Hulin
131b; Raþi; Meþeh Hohma). Alaha’ya göre bir
dalda yalnýz iki zeytin grubu kaldýðý takdirde geri
dönüp onlarý toplamak yasaktýr (Yad – Matenot
Aniim 5:15).

Rabenu Behaye buradaki Lo Tefaer Ahareha
sözcüklerinden eðitsel bir mesaj da çýkarýr. Bu
sözler “arkanda [fakirlere býraktýklarýn nedeniyle]
kendinle övünme” þeklinde de anlaþýlabilir. Kiþi,
zaten yapmakla yükümlü olduðu bir iþi yaptýðý
için övünmemelidir. Özellikle de bu bir iyilikseverlik hareketiyse, bunu etrafa yayýp böbürlenmesi doðru olmayacaktýr.
Ýfadenin alternatif çevirileri þöyledir: “En üst dalý
ayýrma” ya da “tacýný alma” (Radak, Þeraþim;
Hirsch); “tekrar kontrol etme” (Targum Onkelos;
Septuaginta); “meyvelerini pür dikkat toplama”
(Targum Yonatan; Saadya Gaon; Ýbn Canah);
“küçük dallarý hasat etme” (Ýbn Ezra; Radak,
Þeraþim; Ýbn Canah); “üzerinden tekrar geçme”
(Yad – Matenot Aniim 1:6).
21. Ardýndan – Dolayýsýyla bað meyveleri için de
Þihha mitsvasý vardýr (bkz. p. 19 ve 20 açk.). Ayný
sözcük önceki pasukta zeytinlik için de geçmiþti.
Bu nedenle sözcük iki pasuk arasýnda kanunsal
bir köprü kurmaktadýr. Böylece týpký zeytin
aðaçlarý için olduðu gibi, bað meyveleri için de
Pea mitsvasý vardýr (bkz. ö.p. açk.).
Sonuç olarak baðda fakirlere býrakýlmasý
gerekenler hakkýnda toplam dört mitsva vardýr:
Þihha, Pea (bu pasuk), az geliþmiþ salkýmlar ve
dökülen taneler (bkz. Vayikra 19:10) (Talmud –
Hulin 131a).
Az geliþmiþ üzüm salkýmlarýný koparma – Sifre;
Raþi; Josephus, Eski Dönemler 4.8:21. Bu ifadeyle
kastedilenler için bkz. Vayikra 19:10 açk. Tora
orada Gerler’in yanýnda fakirlerden bahsetmiþken burada dul ve yetimlere yer vermektedir.
Bu da dul ve yetimlerin maddi durumlarýnýn
çoðunlukla onlarý “fakir” sýnýfýna sokacak
düzeyde zayýf oluþuna iþaret eder.
Alternatif çevirilere göre: “Üzümleri sonuna kadar
toplama” (Talmud – Hulin 131a; krþ. Yad –
Matenot Aniim 5:16; The Living Torah) veya
“baðbozumundan sonra kalan üzümleri toplama”
(Saadya Gaon; Septuaginta).
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24:20-21

[113. Arta Kalan Meyveler]
20

Zeytin aðaçlarýný [meyveleri düþürmek için] döveceðin zaman, ardýndan
görkemi toplama. [Kalan meyveler] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktýr.
21
Baðýný bozacaðýn zaman, ardýndan az geliþmiþ üzüm salkýmlarýný koparma.
[Bunlar] Ger’in, yetimin ve dulun olacaktýr.
kullandýðý dile göre, Þihha mitsvasý, özellikle ürün
toplandýktan sonra unutulan demetlerin fakirlere
býrakýlmasý þeklindedir. Ýþte buradaki “tarlada”
sözcüðü bu mitsvanýn daha önceki bir aþamada,
yani ürünler henüz biçilmemiþ ve “tarlada” iken
bile geçerli olabileceðini belirtmektedir. Buna
göre hasat sýrasýnda biçilmesi unutulan bazý
ürünler kaldýysa, onlar da Þihha mitsvasý
çerçevesinde fakirlere býrakýlacaktýr (Sifre 283;
Raþi; Mizrahi).
Demet – “Ve bir demetler yýðýný deðil” (Sifre
283). Tora bu emri “unutursan” sözcüðüne
baðlamýþtýr. Ýnsan yalnýzca herhangi bir ayýrt edici
özelliði olmayan ve sadece gördüðü zaman hatýrlayacaðý ürünleri unutur. Ama insanýn, bulunduðu özel yer, özel niteliði ya da normalin
üstünde miktarý vs. nedeniyle kendiliðinden
hatýrlayacaðý ürünler için bu mitsva geçerli
deðildir (Hirsch).
Hatýrý sayýlýr bir tahýl yýðýný en az “iki sea”
[=farklý görüþlere göre yaklaþýk 14,6 – 26,6 lt.]
olarak kabul edilir. Tora bu mitsvayla ilgili olarak,
nispeten az olan belirli bir miktar verip özellikle
“demet” dediðine göre, hatýrý sayýlýr miktardaki
ürünün unutulmasýnýn bu mitsvaya dâhil
olmadýðý açýktýr. Hahamlarýmýz, bu nedenle, tarlada unutulan istisnai bir demedin iki sea miktarýna ulaþmasý durumunda [“demet” olarak
adlandýrýlmasýna raðmen] buradaki Þihha
mitsvasýnýn kapsamý içinde deðerlendirilmediðini
öðretirler (Miþna – Pea 6:6; Raþi; Sefer Zikaron).
Almak için geri dönme – Bu da Þihha
mitsvasýnýn tanýmýnda rol oynayan bir noktadýr.
Bu mitsva sadece, unutulan demedin arkada
kaldýðý ve dolayýsýyla “almak istendiði takdirde
geri dönmeyi gerektiren” durumlar içindir [ve
Tora’nýn emri, böyle bir durumda, almak için geri
dönmemek þeklindedir]. Baþka bir deyiþle, geri
dönüp alýnmasý yasak olan demetler, bulunduklarý yerden hasat sýrasýnda geçilmiþ, ama toplanmasý unutulmuþ olanlardýr. Böylece sýra halinde
ilerlerken arkasýnda kalan demetler bu mitsvaya
dâhilken, henüz önünde olanlar bu mitsvanýn
kapsamýna girmiþ deðildir (Miþna – Pea 6:4; Raþi).
Ya da baþka bir örnek: Hasadý yapan kiþi, ürün-

lerin birbirine paralel sýralar halinde ekildiði bir
tarlanýn en kuzeydeki sýrasýný batýdan doðuya
doðru giderek toplarken, o sýranýn en doðu noktasýna ulaþmadan önce güneye doðru bir sonraki
sýraya geçip toplamaya oradan devam ederse, ilk
sýranýn sonunda kalanlarla ikinci sýranýn baþýna
kalanlar Þihha mitsvasý kapsamýna girmiþ olmaz,
zira hasadý yapan kiþi oradan hiç geçmiþ deðildir
(Miþna – Pea 6:4, Sens’li Rabi Þimþon o.a.).
Þihha – yani unutulan ürünlerin fakirlere býrakýlmasý – mitsvasý, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 237 (Sefer Ahinuh). Bu mitsva,
unutulan ürünleri geri dönüp alma yasaðýyla
desteklenmiþtir ve bu da 613 mitsvaya dâhildir.
Mitsvat Lo Taase No. 356 (a.k.).
Seni ... mübarek kýlacaktýr – “Ürünlerini fakirlere daðýtmanýn sende eksiklik yaratacaðýný
düþünme. Tanrý bunu sana göndereceði bereketle
telafi edecektir” (Daat Mikra).
Bu pasuk, fakirlere býrakýlmasý gereken bazý
ürünleri ele alan üç ardýþýk pasuðun ilkidir. Buna
raðmen, buradaki “Tanrý seni mübarek kýlacaktýr”
ifadesi diðer iki pasukta yer almamakta, sadece
burada geçmektedir. Bunun sebebi, üç pasuk
içinde mitsvanýn “unutmaya” baðlý olduðu tek
örneðin bu olmasýdýr. Tora böylece bir mesaj vermektedir: Þihha mitsvasý toplanmasý unutulan
demedi geri dönüp almamakla gerçekleþtirilir.
Dolayýsýyla bu mitsva için ön þart, unutkanlýktýr.
Ve Tora, insanýn önüne kasýtsýz bir þekilde, yani
unutkanlýk sonucu gelmiþ bir mitsva için bile
“Tanrýn Aþem seni elinin tüm iþlerinde mübarek kýlacaktýr” demektedir. Durum böyle ise, Tanrýsal
bereket, insanýn fakirlere en baþtan itibaren bilinçli bir þekilde yardým ettiði durumlarda da
þüphesiz gelecektir. Bu pasuktan öðrenilen bir
konu da þudur: Bir kiþinin elinden cebinden vs.
bir miktar para düþmüþ ve bunu bir fakir bulup
ihtiyaçlarýný karþýlamýþsa, bu, parayý farkýnda
olmadan düþüren kiþi için bir bereket kaynaðý
olacaktýr (Sifre 283; Raþi; Maskil Ledavid).
20. Zeytin aðaçlarýný – Yani “sana ait zeytin
aðaçlarýný”. Tam çeviriyle “zeytinini”. Ama
aðaçlar kastedilmektedir (Daat Mikra).
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2

günde vermiþ olduðu Torasý’ný ihlal etmiþ ve bu
þekilde, annesinin rahminde kýrk günde þekil
kazanmýþ olan bedenine ölüm gelmesini hak
etmiþtir; ancak Merhametli Tanrý onun hayatýný
baðýþlamýþ ve günahýnýn kýrk kýrbaç yoluyla
onarýlmasýný saðlamýþtýr.
1. Tartýþma olduðunda – Pasuk konuyu doðrudan “Ýnsanlar mahkemeye geldiðinde vs.” diye
açýklayabilirdi. Ama Tora burada “tartýþma
olduðunda” sözlerini araya ekleyerek bir mesaj
vermektedir: Barýþ ve uzlaþma, kaba tartýþmalarla
elde edilemez. [Nitekim Avraam’ýn yeðeni Lot’un
Avraam’dan ayrýlmak durumunda kalmasýnýn
temelinde de ikisinin çobanlarý arasýndaki tartýþma
vardý (Bereþit 13:7 v.d.).] Tartýþan kiþiler, sonunda bu tartýþma konusunu çözmek için yetkili mercilere gelmek durumunda kalacaklardýr (Sifre
286; Raþi; Gur Arye). Dolayýsýyla her ne kadar
insanlarýn birbirileri hakkýndaki memnuniyetsizliklerini karþý tarafa bildirmeleri doðru bir davranýþsa da, bunu kaba bir tartýþma tonuyla deðil, sakin
bir yaklaþýmla yapmalarý gerekir (Beer Basade).
Mahkemeye gelecekler – Tam çeviriyle “yargýya
yaklaþacaklar”.
Yargýlayacaklar – Önlerine getirilen davanýn adil
bir þekilde sonuçlanmasýný saðlamak yargýçlarýn
görevidir (Daat Mikra).
Çoðul çekimli fiil en az iki yargýcýn olmasý gerektiðine iþaret eder. Ama bir mahkemede yargýç
sayýsý tek olmalýdýr. Dolayýsýyla üçüncü bir yargýç
gerekir. Bu da, bu kýsmýn konusu olan kýrbaç
cezasýný konu eden davalara üç yargýcýn baktýðýný
öðretir (Talmud – Sanedrin 10a).
Haksýzý – Ýbranice Raþa. Bu sözcük genel olarak
“kötü”; “isyankâr” vb. anlamýnda kullanýlýr. Ama
bir mahkemede bu, suçlu ya da haksýz tarafý, yani
mahkûmu tanýmlar.
2. Suçlu – Ýbranice Raþa. Bkz. ö.a. Bu sözcük,
baþka konularla bu kanun arasýnda köprü kurar.
Örneðin idama mahkûm edilmiþ biri hakkýnda da

ayný sözcük kullanýlmýþtýr (bkz. Bamidbar 35:31).
Bu, idam istemli davalarla kýrbaç istemli davalar
arasýnda bazý açýlardan ortak noktalar olduðuna
iþaret eder. Örneðin, idam istemli bir davada
sanýk idama mahkûm edildikten sonra biri çýkýp
“onu temize çýkaracak bir þey biliyorum” derse,
infaz gerçekleþtirilmez ve davaya geri dönülür.
Buna karþýlýk eðer böyle bir davada sanýk beraat
ettiyse, sonra biri çýkýp “onu mahkûm ettirecek
bir þey biliyorum” derse bile, davaya geri
dönülmez. Bu kanunlar Þemot 23:7’de açýklanmýþtý. Ýþte Raþa sözcüðünün idam istemli davalarla kýrbaç istemliler arasýnda kurduðu köprü, ayný
iki kuralýn kýrbaç istemli davalarda da geçerli
olduðunu öðretir (Talmud – Sanedrin 33b). Bu
köprüden öðrenilen ikinci bir kural da þöyledir:
Parasal bir davada birini suçlayan þahitlerin Edim
Zomemin (bkz. s.a. ve 19:16-21) olduklarý tespit
edilirse, bu þahitler, suçladýklarý kiþi için
öngörülen cezayý, yani dava konusu miktarý bizzat ödemeye mahkûm olurlar. Bu miktar, yalancý
þahitlerin sayýsýna bölünür ve herkes kendi payýna düþen kýsmý öder. Ama eðer dava parasal deðil
de idam istemli bir davaysa, yalancý þahitler de bu
idam cezasýna çarptýrýlýrlar – ve elbette, para
cezasýndan farklý olarak, idam cezasý “paylaþtýrýlamaz”. Ýþte buradaki Raþa sözcüðünün idam istemli
davalarla kýrbaç istemli davalar arasýnda kurduðu
köprü nedeniyle, aynýsý kýrbaç istemli davalarda
da geçerlidir ve belirlenen kýrbaç sayýsý yalancý
þahitler arasýnda paylaþtýrýlmaz ve ayný sayýda kýrbacý her biri ayrý ayrý yer (Talmud – Makot 5a).
Kýrbacý hak ediyorsa – Önceki pasukta, anlaþmazlýða düþmüþ iki tarafýn mahkemeye gelmesinden ve mahkemenin davayý görmesinden bahsedilmiþti. Burada ise kýrbaç cezasýndan bahsedilmektedir. Bu bir soruyu akla getirir: Mahkemeye gelen iki taraftan haksýz çýkaný her zaman
kýrbacý mý hak eder ki? Genel olarak iki kiþinin
mahkemeye gelme sebebi parasal anlaþmazlýklar
olduðuna göre mahkeme sonucunda haksýz çýkan
taraf, haklý tarafa gereken parayý ödeyecek ve
konu kapanacaktýr. Kýrbaca ne gerek vardýr?
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24:22 - 25:1-2

22

Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu hatýrla. Sana bunu yapmaný [iþte] bu
dayanakla emrediyorum.

25

[114. Kýrbaç Cezasý]

1

Ýnsanlar arasýnda tartýþma olduðunda, mahkemeye gelecekler; [yargýçlar]
onlarý yargýlayacaklar, haklýyý haklý, haksýzý da haksýz çýkaracaklardýr.
2
Eðer suçlu kýrbacý hak ediyorsa, yargýç onu eðecek ve [görevli, onu] önünde,
suçuna göre sayýyla kýrbaçlayacak.
22. Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu hatýrla –
“O zamanlarda sen de, baðlarda kalan az geliþmiþ
salkýmlara ihtiyaç duyacak durumdaydýn” (Sforno).
Ayrýca bkz. p. 18 açk.
œ Matenot Aniim – “Fakirlere Armaðanlar”.
Yukarýdaki pasuklarda Tora fakirlere býrakýlmasý
gereken bazý paylarý ele almýþtýr. Bunlardan tarlada bir köþeyi hasat etmeden býrakmayý gerektiren
Pea, düþen baþaklarý fakirlere terk etmeyi emreden Leket, baðdaki az geliþmiþ salkýmlarla düþen
taneleri fakirlere býrakmayý talep eden Peret ve
Olelot mitsvalarý Vayikra kitabýnda verilmiþti
(Vayikra 19:9-10 ve 23:22). Þimdi ise Tora bunlara Þihha emrini eklemiþ, ayrýca Pea mitsvasýnýn
sadece tarla deðil, aðaçlarda da geçerli olduðunu
öðretmiþtir.
Biraz nesnel bir bakýþ, düþen ya da unutulan
birkaç baþak tanesinin, tarlada býrakýlan bir
köþenin, az geliþmiþ salkýmlarýn ve aðacýn
tepesindeki bazý olgun zeytinlerin fakirler için
çok da büyük bir kazanç olmadýðýný kabul edecektir. Fakirlerin sadece bunlarla geçinebilmesini
beklemek güçtür. Dolayýsýyla þunu söylemek
gerekir ki, “Matenot Aniim – Fakirlere
Armaðanlar” olarak adlandýrýlan tüm bu paylarýn
amacý gerçekte fakirlerin geçimini saðlamak
deðildir. Bu mitsvalarýn temel amacý, maddi
durumu yerinde olan kiþilere, “düþünmesini ve
yardým elini bu emirlerin çok ötesinde uzatmasýný
gerektiren fakirlerin olduðunu ve onlarý
geçindirme yükümlülüðünü taþýdýðýný” hatýrlatmaktýr. Tanrý’nýn tarlalarýmýzda – veya hangi iþle
meþgulsek onda – bize saðlamýþ olduðu bereket,
elbette öncelikle bizim geçimimiz içindir. Ancak
“öncelikle” demek, “yalnýzca” demek deðildir!
Herkes Tanrý’nýn kendisine saðlamýþ olduðu
bereket doðrultusunda, fakirlerin geçimine,
birkaç baþak tanesinin çok ötesinde ciddi katkýda
bulunmakla yükümlüdür (Hirsch).

25.
œ Kýrbaç Cezasý. Tora’nýn idam haricinde
bedensel olarak verdiði tek ceza kýrbaçtýr. Bu ceza
genel olarak Tora’nýn belli kýstaslara uyan “yapma”
þeklindeki mitsvalarýnýn ihlali durumunda verilir.
Aþaðýda bu konuda bazý ayrýntýlar verilecektir.
Giriþ için þu noktayý uygulamakta fayda vardýr:
Tora p. 2’de “Eðer suçlu kýrbacý hak ediyorsa”
demektedir. Bu ifade kýrbaç cezasýný tanýtmakta
[yani açýkça “filanca durumlarda kýrbaç cezasý
verilir” demekte] deðil, uygulanacaðý zaman
nelere dikkat edilmesi gerektiðine bir giriþ yapmaktadýr. Dolayýsýyla bu ifade, Tora’nýn diðer tüm
emirlerinde olduðu gibi kýrbaç cezasýnýn da Sözlü
Tora ile daha önceden bilindiðini ima etmektedir.
Böylece Tora bu kýsýmda kýrbaç cezasýnýn
çerçevesini belirlemekte, Bet-Din’e bu cezanýn
uygulanmasý konusunda belli sýnýrlamalar getirerek uygulama sýrasýnda mahkûma karþý duyarlý
olmayý emretmektedir. Bu þekliyle kýrbaç cezasýna dair mitsvanýn Tora’da yerleþtirildiði bu yerin
baðlamýyla olan uyumu daha belirgin bir hal
almaktadýr. Tora bundan önceki mitsvalarda
toplumsal statüsü nedeniyle sýkýntýlý durumda
olan insanlara karþý duyarlýlýk ve iyilikseverlik
emri vermiþti. Bunu takip eden mitsvada ise, söz
konusu duyarlýlýðýn bizim için çalýþan hayvanlar
için bile gösterilmesi gerektiðini vurgulayacaktýr
(p. 4). Ýkisinin arasýnda verilen kýrbaç cezasý da,
Tora’ya isyan ederek insani asaletini geçici olarak
kaybetmiþ olan ve bunun için cezalandýrýlmasý
gereken bir mahkûma karþý da duyarlýlýk ve merhamet gösterilmesi gerektiðini belirtmektedir.
Zira bu ceza her ne kadar en baþta fiziksel acý
anlamýna geliyorsa da, amacý intikam veya yok
etme deðil, suçlunun manevi geleceði için terbiye
edilmesi ve günahýnýn onarýmýdýr. Onun tüm
manevi geleceði için bu ceza bir ön koþul
niteliðindedir (Hirsch; bkz. p. 3 açk., Kardeþin k.b.).
Midraþ (Tanhuma Yaþan) verilen azami kýrbaç
miktarý olan 40 – aslýnda 39 – sayýsý hakkýnda þu
eðitsel bakýþý sunar: Günahkâr kiþi, Tanrý’nýn kýrk
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Edim Zomemin olduklarý tespit edildiði takdirde,
bu þahitler, suçladýklarý kiþinin yerine sürgüne
gönderilemez, zira bu þahitlerin kendileri kasýtsýz
adam öldürmüþ deðildir ve sürgün cezasý onlarýn
günahýný onarmayacaktýr. [Talmud, buna benzer
baþka örnekler de verir.]
Ýþte bunun gibi, suçlanan kiþi için talep edilen
cezanýn aynýsýnýn Edim Zomemin’e verilemediði
durumlarda, Edim Zomemin kýrbaç cezasýna çarptýrýlýr ve bunun kaynaðý buradaki ifadelerdir. Bu
bakýþla, önceki pasuktaki “haklýyý haklý, haksýzý da
haksýz çýkaracak” olanlar, yalancý þahitlerin
yalancýlýðýný göz önüne seren ikinci þahitlerdir.
Buna göre olay þöyle geliþmiþtir: Ýlk þahitler,
örneðin Reuven adlý birini filanca suçla itham
etmiþler ve bu suçun iþlendiði yer ve zamaný
belirtmiþlerdir. Yalan söyledikleri için, itham
ettikleri kiþi “haklý/suçsuz” olmasýna raðmen,
onlar onu “haksýz/suçlu” olarak tanýmlamýþlardýr.
Ve iþte, daha sonra ikinci þahit grubu gelmiþ ve
ilk þahitleri “Siz Reuven’i nasýl böyle bir suçla
itham edebilirsiniz? Suçun iþlendiðini iddia
ettiðiniz zaman siz bambaþka yerde bizimleydiniz!” sözleriyle yalancý çýkarmýþ, böylece gerçekte
“haklý/suçsuz” olan Reuven’in “haklý/suçsuz”,
“haksýz/suçlu” olan yalancý þahitlerin de
“haksýz/suçlu” olduklarýný ortaya koymuþlardýr. Bu
þekilde yalancý olan ilk þahit grubu “dava konusu
/ tartýþmanýn tarafý haline gelmiþtir” (bkz. 19:17
açk.). Ve þimdiki pasuk da “suçlu” için kýrbaç
cezasýndan bahsetmektedir. Böylece bu iki pasuk,
Edim Zomemin’in, Reuven’i itham ettikleri suçun
cezasýyla cezalandýrýlamadýklarý durumlarda kýrbaçla cezalandýrýlacaklarýna dair kanunun Yazýlý
Tora’daki kaynaðýdýr.
Onu eðecek – Ýbranice Veipilo. Ya da “birine onu
eðmesini emredecek” (Ýbn Ezra). Tam çeviriyle
“düþürecek”. Ancak burada kullanýlan Nafal
kökü, tamamen yere düþmenin belirtildiði yerlerde “yere doðru” (Ýbr. Laarets ya da Artsa) ifadesiyle birlikte kullanýlýr (ör. Þemuel I 14:45).
Burada ise “yere doðru” ifadesi yoktur; dolayýsýyla
tamamen yere düþürmek ya da yatýrmak deðil,
“eðmek” kastedilmektedir (Malbim). Kurala göre
de kýrbaçlanacak kiþi ne oturur ne de tamamen
ayakta durur; elleri bir direðin iki yanýna baðlanarak, eðik haldeyken kýrbaçlanýr (Talmud –
Makot 22b; Raþi). Kýrbaç cezasý verilirken, cezaya
nezaret eden yargýç, Tora’ya uyulmamasý halinde
Tanrý’nýn vereceði cezalarýn þiddetinden
bahseden, aþaðýdaki 28:58-61 pasuklarýný okur
(bkz. Vayikra 19:20, Sahipsiz sayýlýr k.b.).
Önünde – Basit anlamda buradaki “önünde”
sözcüðü “yargýcýn önünde” anlamýndadýr (Ýbn

Ezra). Kýrbacý vuran kiþi de, iþlem sýrasýnda
suçluya bakmakla yükümlüdür; gözü baþka
yerdeyken ona vuramaz – yani mahkûm onun da
“önünde” olmalýdýr (Sifre).
Suçuna göre – “Suçunun onarýmý için gerekli
olan miktarda” (Daat Mikra). Kullanýlan tekil
ifadenin bir gerektirmesi önceki açýklamada verilmiþti. Bundan türeyen ikinci bir kanun da
þöyledir: Tora tekil olarak “suçuna” demektedir.
Dolayýsýyla kýrbaç, yalnýzca, bir yasaðýn ihlalinde
“tek cezanýn kýrbaç olduðu” durumlarda uygulanýr. Ama bir yasaðýn ihlali hem para cezasýný
hem de kýrbacý gerektiriyorsa, sadece para cezasý
uygulanýr ve kýrbaç cezasý otomatik olarak
ortadan kalkar (Talmud – Makot 4b; Talmud
Yeruþalmi – Terumot 7:1). Örneðin birine vurmak
Tora’nýn bir yasaðýnýn ihlalidir ve teorik olarak
kýrbaç cezasýný gerektirmesi gerekirdi. Ama ayný
zamanda zarar, tedavi, utanç vs. gibi konularda
tazminatý gerektirdiði için (bkz. p. 12 açk.),
tazminat ödendikten sonra kýrbaç cezasý ortadan
kalkar. Bu da, yukarýda {Kýrbacý hak ediyorsa k.b.,
[A] þýkký, [6] numaralý kýstasta} belirtilen
kuralýn bir baþka kaynaðýdýr.
Bu konudaki tek istisna Motsi Þem Ra’dýr. Böyle
biri, tazminat ödemesine raðmen kýrbaç cezasý da
görür (bkz. 22:19 açk.).
Sayýyla – Azami kýrbaç sayýsý 39’dur (bkz. s.p.
açk.) ve uygulamada kaç kýrbaç vurulacaðý,
mahkûmun dayanma gücünü ölçecek bir bilirkiþi
tarafýndan belirlenir. Bir kerede dayanabileceði
miktar her neyse o miktar mahkûm için yeterli
bir ceza teþkil edecektir. Onkelos’un çevirisi de
“Günahý için belirlenen sayýya göre” þeklindedir.
Ýþlem baþladýktan sonra, gerek görüldüðü
takdirde sayý daha da azaltýlabilir. Ancak
mahkeme, bilirkiþinin belirlediði sayýyý hiçbir
koþul altýnda geçemez (Meam Loez).
Kýrbaçlayacaktýr – Tam çeviriyle “vuracaktýr”
veya “darbe indirecektir”. Bu iþlem için buzaðý
derisinden yapýlmýþ bir kýrbaç kullanýlýr (bkz. p. 4
açk.).
Bu konu içinde söz konusu fiil üç kez geçmektedir: [1] Buradaki “kýrbaçlayacaktýr” ve sýradaki
pasukta yer alan [2] “vuracaktýr” ile [3] “þiddetli
bir darbeyle vurmaya” sözcükleri [çevirimizde
farklý görünse de, kullanýlan Ýbranice fiillerin üçü
de aynýdýr]. Bu üç kullanýma denk olarak,
mahkûm için belirlenecek kýrbaç sayýsý da, 3
sayýsýnýn bir katý olmalýdýr. [Ayrýca Tora’da üç tür
günah ya da “suç” vardýr: (a) “Het – Hata” –
kasýtsýz iþlenen suçlar. (b) “Avon – Günah” – kasýtlý,
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[A] Bir yaklaþým, buradaki ifadeyi önceki pasuktan baðýmsýz olarak deðerlendirmektir. Orada iki
taraf arasýndaki anlaþmazlýktan bahsedildikten
sonra, bu pasukta ise Tora’nýn bir yasaðýnýn ihlali
nedeniyle mahkemeye çýkarýlmýþ ve suçlu bulunmuþ biri ele alýnmaktadýr. Böyle biri bazý durumlarda kýrbaç cezasýný hak edebilir. Tora, bu
cezanýn hangi yasaklarýn ihlali için verildiðine
açýklýk getirmek için bu mitsvanýn hemen sonrasýnda [ve bu emirle ayný peraþa – kýsa paragraf
– içinde] “Harman dövdüðü sýrada bir boðaya
burunsalýk takma” (p. 4) emrini vermiþtir. Söz
konusu emir belli özelliklere sahiptir: [1] “Yapma”
þeklindedir; yani bir yasaktýr. [2] Ýhlali durumunda “yap” þeklindeki bir emirle telafi edilmez (aksi
bir örnek için bkz. Vayikra 1:4 açk., Ona af saðlamak üzere k.b.). [3] Bir boðanýn aðzýný kapatmak
fiili bir hareket gerektirir. Yani bu, sözle ya da
düþünceyle deðil, hareketle ihlal edilen bir yasaktýr (bazý istisnalar için bkz. Vayikra 27:10 açk.).
[4] Bu yasaðýn türediði pasuk, idam cezasýný
gerektiren bir günahý tanýmlamakta deðildir. [5]
Yasak doðrudan ifadelerle verilmektedir; yani “yap”
þeklindeki bir emirden türemiþ deðildir (krþ.
23:21 açk.). [6] Yasaðýn ihlali, günahkârýn herhangi bir parasal ceza ödemesini gerektirmez
(krþ. Suçuna göre k.b.). [7] Bu, kendi baþýna bir
yasaktýr ve baþka alt yasaklar için ana baþlýk teþkil
eden genel bir yasak deðildir (bkz. Talmud – Makot
13b; Talmud – Sanedrin 63a; Talmud – Pesahim 61b).
Tora p. 4’teki bu yasaðý, kýrbaç cezasýna bitiþik
vererek, söz konusu cezanýn, bu yedi özelliðin
“hepsine birden” sahip olan emirlerin ihlali durumunda verildiðini öðretmektedir. Tora’da bu özelliklerin hepsine sahip olan 168 tane yasak vardýr
(Meam Loez bunlarýn listesini Miþpatim peraþasýnýn baþýndaki açýklamalarýnda vermektedir).
[B] Eðer bu pasuðu öncekinin bir devamý olarak
görüyorsak, o zaman belki de burada anlaþmazlýk
sýrasýnda fiziksel zararýn meydana geldiði bir
örnek kastedilmektedir. Ýbn Ezra, Þemot kitabýndaki “[Moþe, kavga eden iki Ýbrani’den] Haksýz
(Raþa) olana ‘Akranýna neden vuracaksýn?’ dedi”
(Þemot 2:13) pasuðu doðrultusunda, bu pasukta
“haksýz” ya da “suçlu” (Raþa) olarak tanýmlanan
tarafýn, diðerine vurmuþ olduðu için kýrbacý hak
ettiði görüþündedir (Piruþ Al Ýbn Ezra). Normal
þartlarda, eðer haksýz taraf diðerine vurmuþsa,
bunun sonuçlarýnýn tazminatýný ödemelidir. Ama
eðer bu zarar, tazminata dökülemeyecek kadar
azsa, yani [en küçük para birimi olan] bir Peruta
kadar bile etmiyorsa, o zaman bu kiþi, bir baþkasýna vurma yasaðýný (bkz. s.p. açk.) ihlal ettiði için
kýrbaç cezasýný hak eder (Ramban).

25:2

Benzer þekilde burada Tora’nýn, bir baþkasýna
yönelik davranýþý kýsýtlayan bir yasaðýnýn ihlalinden bahsediliyor olabilir. Örneðin bir alacaklý,
yasak olmasýna raðmen (bkz. 24:6), borçludan
teminat olarak yiyecek hazýrlama amaçlý bir
eþyayý alýrsa Tora’nýn bir yasaðýný ihlal etmiþ olur.
Bu durumda borçlu onu mahkemeye þikâyet
ederse bu, “iki kiþi arasýndaki tartýþmanýn” bir
sonucudur; ama alacaklý bu durumda Tora’nýn
yasaðýný ihlal etmiþ bir sanýk konumundadýr ve
suçlu olduðu tespit edilirse, kýrbaç cezasýna çarptýrýlacaktýr (a.k.).
[C] Önceki pasuk “haklýyý haklý, haksýzý da haksýz
çýkaracaklardýr” diye bittikten sonra bu pasukta
suçlunun kýrbaçlanmasýndan bahsedilmektedir.
Talmud bu ifadelerin “Edim Zomemin –
Komplocu Þahitler” konusuyla (bkz. 19:16-21)
ilgili bir noktayý öðrettiðini kaydeder.
Hatýrlanacaðý üzere bir þahit grubu bir kiþiyi belirli bir suçla suçladýktan sonra, baþka geçerli
þahitler gelip, ilk þahitlerin, suçun iþlendiðini
iddia ettikleri zaman bambaþka bir yerde olduklarýna dair tanýklýk ettikleri takdirde, ilk grup
Edim Zomemin adý verilen özel bir yalancý þahit
statüsü alýr ve suçladýklarý kiþi için hangi ceza
öngörülüyorsa, bu ceza o þahitlere verilir.
Öte yandan, bazý durumlar vardýr ki, Edim
Zomemin’in suçladýklarý kiþi için öngörülen cezaya çarptýrýlmasý mümkün deðildir. Bu örneklerin
ortak özelliði, yalancý þahitlerin suçladýðý kiþi için
öngörülen cezanýn bedensel ya da parasal deðil
de, belli bazý haklardan mahrum kalmasý þeklinde
olduðu durumlar olmasýdýr (Hirsch). Örneklerden biri, yalancý þahitlerin gelip filanca kiþinin
[kasýtsýz adam öldürdüðü için, bir sýðýnma
þehrinde (bkz. 4:42 açk.)] sürgünü hak ettiðine
dair suçlamada bulunmalarýdýr. Talmud (Makot
2a-b) bunu pasuklardaki nüanslardan öðrenmektedir. Tora þöyle demiþtir: “[Bir kiþi] Akranýyla birlikte odun kesmek üzere ormana gelir, elini aðacý
kesmek için baltayla savurur, ama demir, saptan [bir
anda] kurtulup akranýný bulur ve [akraný] ölürse, o
[kiþi] bu þehirlerden birine kaçacak ve hayatta kalacaktýr” (19:5). Bu pasuktaki “o [kiþi]” sözcüðü,
pasuðun gidiþatýna göre gereksiz yere kullanýlmýþtýr. Ne de olsa o olmadan da kimden
bahsedildiði açýktýr. Ancak Tora bu ifadeyi özellikle vurgulayarak bir mesaj vermektedir:
“Sürgüne sadece ‘o [kiþi]’ – yani bir insanýn
ölümüne kasýtsýz olarak yol açan türdeki bir kiþi –
gidecektir. Ama bu durumda olmayan bir kiþi
sürgüne gitmez.” Dolayýsýyla bir kiþiyi kasýtsýz
adam öldürmüþ olmakla itham eden þahitlerin
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kötü duruma düþmesi Tanrý’nýn isteði deðildir
ve bu nedenle sayý ya da darbe þiddeti açýsýndan
ekleme yapmak yasaktýr (Rabenu Behaye).
Belirli bir sayý olduðuna göre ekleme yapýlmamasý
gerektiði açýktýr. Ancak Tora burada, konudan
yola çýkarak genel bir yasak vermektedir. Kýrbaç
cezasýný hak eden birine bile, hak ettiðinin
ötesinde tek fiske vurmak yasaktýr. Böylece
Tora’nýn kýrbaçlanmasýný emrettiði bir kiþiye bile
ayrýca vurmak yasak olduðuna göre, Tora’nýn
hakkýnda böyle bir emir vermediði bir kiþiye vurmak da elbette yasaktýr. Dolayýsýyla bu ifade, [kýrbaç cezasýndan baðýmsýz olarak] herhangi bir
insana herhangi bir þekilde vurmayý da yasaklamaktadýr (Sifre 286; Talmud – Ketubot 33a; Raþi).
Esasýnda Tora, bir baþkasýna sadece elini kaldýran
bir kiþiyi, [hiç vurmasa bile] Raþa olarak tanýmlamýþtýr (Talmud – Sanedrin 58b; bkz. Þemot 2:13
açk.).
Buna doðal olarak anne ya da babaya vurmak da
dâhildir. Böylece böyle bir davranýþta bulunmanýn cezasýný Þemot 21:15’te açýklamýþ olan
Tora, bu konudaki uyarýyý burada vermektedir
(Talmud Yeruþalmi – Sanedrin 11:1); zira Tora, bir
davranýþ hakkýnda uyarýda bulunmadan [yani
onun yasak olduðunu belirtmeden], o davranýþ
için ceza vermez.
Kýrbaç cezasýna çarptýrýlan bir kiþiye belirlenen
sayýnýn ötesinde vurma – ve buna dâhil olmak
üzere herhangi bir kiþiye bir kez bile olsa vurma –
yasaðý, Tora’nýn 613 emrine dâhildir. Mitsvat Lo
Taase No. 357 (Sefer Ahinuh).
Þiddetli bir darbeyle vurmaya devam etmesin –
Dayanabileceðinden daha aðýr darbe vurmak
yasaktýr (Sforno).
Önceki ifade “ekleme yapmamalýdýr” dediðine göre
ek darbe þiddetli olsa da olmasa da yasaktýr.
Öyleyse buradaki “þiddetli bir darbeyle vurmaya
devam etmek” ifadesi, belirlenen sayýdaki kýrbaç
vurulurken bunun güçlü darbelerle yapýldýðýna
iþaret etme amaçlýdýr (Talmud – Makot 23a).
Buna karþýlýk, kýrbaç cezasýný uygulayan görevli,
fiziksel açýdan çok güçlü olmayan, Tora bilgisine
sahip bir kiþi olmalýydý (a.y.). Dolayýsýyla

bahsedilen “þiddetli darbeler” de güçsüz ve
düþünceli birinin vurabilecekleriyle sýnýrlýdýr.
Rabi Yona’ya göre bu pasuktaki “ekleme yapmamalýdýr” ve “devam etmesin” ifadeleri iki ayrý yasaðý
tanýmlamaktadýr ve bu doðrultuda, bir kiþi herhangi birine, akranýna, eþine vs. vurduðu anda,
Tora’nýn iki yasaðýný birden ihlal etmiþ olur
(Rabenu Behaye).
Rabenu Behaye buradaki ifadenin bir sýr içerdiðini belirtir. Ona göre “þiddetli darbe” ile kastedilen,
ölüm sonrasýndaki aðýr cezadýr. Suçlunun bu
dünyada cezalandýrýlmasý, onu ölüm sonrasýndaki
aðýr cezadan kurtarýr. Böylece burada ceza gören
daha sonra “þiddetli darbe” almayacaktýr (bkz. s.a.).
Kardeþin – Kýrbaç cezasýný alan kiþi, bu noktaya
kadar hep “suçlu/haksýz” þeklinde anýlmýþtýr (p. 12). Burada, yani cezasý tamamlandýktan sonra ise
“kardeþin” olarak tanýmlanmaktadýr (Sifre 286;
Raþi). Ceza onun suçunun onarýmýný saðlamýþ
olduðundan, artýk “suçlu” deðil, “kardeþ” sýnýfýndadýr.
Ýbranice Ahiha. Bu sözcüðün sayýsal deðeri
39’dur. Bu da, “‘suçlu’, 39 kýrbacý yedikten sonra
tekrar ‘kardeþin’ haline gelir” mesajýný verir
(Rabenu Behaye). Bu da bir Yahudi’nin, her ne
kadar yanlýþ davranýþý görmezden gelmemesi
gerekiyorsa da, samimi bir piþmanlýk ve kötü
davranýþýn ortadan kalkmasý sonrasýnda affedici
olmasý gerektiðini vurgular. Tanah’ta “Yitamu
Hataim Min Aarets, Urþaim Od Enam –
Yeryüzünde Günahlar Sona Erecek ve Kötüler Artýk
Olmayacak” (Teilim 104:35) denmektedir. Bu
pasuk “Hoteim – Günahkârlar”ýn deðil, özellikle
“Hataim – Günahlar”ýn sona ermesi üzerinedir.
[Yom Kipur’da Neila saatindeki Amida duasýnda
okuduðumuz üzere] Tanrý’nýn isteði günahkârlarýn ölmeleri deðil, teþuva yapmalarýdýr (bkz.
Yehezkel 18:23, 18:32, 33:11). Bu olduktan sonra
zaten otomatik olarak “kötüler artýk olmayacaktýr”
(Talmud – Berahot 10a).
Hahamlarýmýz buradaki ifadeyi dayanak göstererek, kýrbaç cezasýnýn çok önemli bir avantaj
içerdiðini kaydederler. Eðer bir kiþi Karet cezasýný
gerektiren bir ihlalde bulunmak üzereyken
þahitler tarafýndan, o ihlal nedeniyle kýrbaç cezasýný
hak edeceðine dair uyarýlmýþ, ama yine de ihlalde
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Ona kýrk [kereden az] vuracaktýr. Ekleme yapmamalýdýr. Sakýn bunlara ek
olarak ona þiddetli bir darbeyle vurmaya devam etmesin ki kardeþin gözlerinin
önünde utanýlacak duruma düþmesin.
ama temel olarak insanýn maddi ya da fiziksel bir
yarar saðlama dürtüsüne hâkim olamadýðý için
iþlediði suçlar. (c) “Peþa – Ýsyan” – bilerek ve
isteyerek, sýrf Tanrý’ya isyan amacýyla iþlenen
suçlar. Kýrbaç sayýsýnýn 3’ün katý olmasý bu üç suç
türüne de denk gelir (krþ. Beer Mayim Hayim).]
Böylece eðer azami sayý olan 39 tane kýrbaç
vurulmayacaksa, vurulacak miktar, 3 sayýsýnýn,
bilirkiþinin belirleyeceði miktardan az olup ona
en yakýn olan katýdýr (bkz. s.p. açk., Utanýlacak
duruma düþmesin k.b.).
Ayrýca Ýbranice söz diziliþine göre buradaki “kýrbaçlayacak” sözcüðü, pasuktaki “önünde” sözcüðü
ile yan yanadýr ve ifade “önüne vuracak” þeklinde
de anlaþýlabilir. Tora, konu içinde üç kez kullanýlan fiilin bir tanesi için “önüne” dediðine göre,
belirlenen sayýnýn ilk üçte biri mahkûmun
bedeninin ön tarafýna vurulacaktýr. Bu sayýnýn
diðer iki kullanýma denk olan üçte ikisi ise
mahkûmun sýrtýna vurulur (Rabenu Behaye).
Böylece eðer azami sayý olan 39 kýrbaç vurulacaksa, suçlu ön taraftan 13 kez kýrbaçlanýr. Kalan
26 kýrbaç da sýrtýna vurulur (Sifre 286; Talmud –
Makot 22b; Raþi).
Tora’nýn bazý yasaklarýndan birini çiðneyen kiþiye
kýrbaç cezasýnýn verilmesi, Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 238 (Sefer Ahinuh).
3. Kýrk [kereden az] vuracaktýr – Pasuðun verdiði
sayý 40’týr, ama Sözlü Tora ile bilinen sayý 39’dur.
Buna baðlý olarak Talmud, bu ifadeyi “40’a
ulaþtýran sayý kadar vuracaktýr” olarak açýklar –
yani 39 (Talmud – Makot 22b; Raþi).
Baþkalarý bunu, önceki pasukta yer alan “sayýyla”
þeklinde çevirdiðimiz sözcükle açýklar. Bu
sözcüðün Ýbranice hali Bemispar, tamlayan þeklinde noktalanmýþtýr [tamlama hali olmasa
Bamispar olmasý gerekirdi]. Bu sözcük önceki
pasuðun sonunda yer almakta ve bu pasuðun
baþýndaki “Arbaim – Kýrk” sözcüðünden hemen
önce gelmektedir. Böylece iki sözcük “Bemispar
Arbaim – Kýrk Sayýsýnda” þeklinde bir tamlama
oluþturmaktadýr. Yani “kýrk sayýsý içinde” – kýrk
sayýsýna bitiþik, ama kýrk deðil. Dolayýsýyla 39
(Talmud – Makot 22b; Raþi; Rabenu Behaye).
Rabi Samson Raphael Hirsch ise bunu sýradaki
“ekleme yapmamalýdýr” ifadesiyle açýklar: “Kýrkýncýyý
eklememelidir” – yani 39’da kalmalýdýr. Targum
Yonatan’ýn çevirisi de “Kýrk kýrbaç vurmalýdýr; ama

bir eksik býrakmalý, kýrka tamamlamamalýdýr” þeklindedir. Uygulamanýn 39 kýrbaç þeklinde olmasýna baðlý olarak, Talmud’da kýrbaç sayýsý “Arbaim
Haser Ahat – Kýrktan Bir Eksik” þeklinde terimlendirilmiþtir. [Þabat günü yapýlmasý yasak olan
39 iþ kategorisi de bu terimle anýlýr.]
Talmud’da Rabi Yeuda’nýn görüþü ise 40 tam kýrbaç atýlmasý gerektiði yönündedir. Rambam da
ayný görüþtedir (Yad – Sanedrin 17:1), ancak
uygulamada yalnýz 39 kýrbacýn atýldýðýný belirtir.
Ona göre Tora 40 sayýsýný öngörmüþtür; ancak
ayný zamanda Bet-Din’e, her mahkûmun dayanabileceði miktarý belirleme yetkisi de vermiþtir.
Hahamlarýmýz da bu yetkiye dayanarak, bu sayýyý
her mahkûm için azami 39 kýrbaç olacak þekilde
indirmiþlerdir. Rambam’ýn yazdýklarýný açýklayan
bazý eserler, Hahamlar’ýn bunu kendi görüþleri
doðrultusunda yapmadýklarýný, bu uygulamanýn
Moþe Rabenu zamanýndan beri bu þekilde süre
geldiðini eklerler (bkz. Kesef Miþne ve Lehem Miþne).
40 ve 39 sayýlarý, birçok sayý içeren Tora’da belli
sembolizmlere sahiptir. [1] Bir mikve, insanýn
yenilenmesini ve yeniden doðuþunu simgeler ve
40 sea su içermelidir. [2] Bene-Yisrael, günahlarýnýn onarýmý için çölde 40 yýl boyunca dolaþmýþlardýr. [3] Dünya için “sil baþtan” anlamýna
gelen Büyük Tufan sýrasýnda yaðmur 40 gün ve 40
gece boyunca yaðmýþtýr. [4] Yahudi geleneðine
göre, bir çocuðun doðasý, annenin hamileliðinin
ilk 40 günü içinde belli olur (Midraþ – Tanhuma,
Bamidbar 23). [4] “Tal – Çiy” sözcüðünün sayýsal
deðeri 39’dur. Talmud (Hagiga 12a), Tanrý’nýn
ölüleri çiy ile canlandýracaðýný kaydeder. [5]
Tanrý’nýn 13 Merhamet Niteliði vardýr. 39, bunun
üç katýný iþaretler.
Sonuç olarak her iki sayý da, istenmeyen bir konumdan arýnmak, kurtulmak, yenilenmek ve
affedilmek ile baðlantýlýdýr. Kýrbaç cezasý da
günahýn onarýmýný saðladýðýndan, günahý iþleyen
kiþinin ruhunda yenilenme ve arýnma saðlayan
bir iþlemdir (Meam Loez; bkz. Kardeþin k.b.).
Ekleme yapmamalýdýr – “Ama eksiltme yapabilir” (Daat Mikra).
Bilirkiþinin belirlediði ve azami 39 olan sayýnýn
ötesine geçmek yasaktýr (Sifre). Kýrbaç cezasý
kendine özgü bir yasadýr ve Tanrý’nýn verdiði bir
emir olarak, yargýç bu cezayý vermekle, suçlu da
bunu kabullenmekle yükümlüdür. Yine de suçlunun
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un haline getirildikten sonra da, suyla
karýþtýrýldýðý andan itibaren Hallâ payýnýn
(Bamidbar 15:17-21) ayrýlmasý gerekir. Tüm bunlar yapýlana kadar bu ürün henüz kullanýma hazýr
deðildir; dolayýsýyla harmanýn dövülmesi, ürünün
kullanýma henüz hazýr olmadýðý bir aþamada
gerçekleþtirilir. Bunun yanýnda [2] harmanýn
dövülmesi sadece toprak kaynaklý ürünleri
ilgilendiren bir iþlemdir.
Harman dövme iþleminin bu iki özelliði, bu
pasuktaki kanunun kapsamýný belirler. Buna göre
pasuðun kastettiði “yiyecek konulu iþler”, bu iki
özelliðe sahip olanlarla sýnýrlýdýr. Böylece örneðin,
süt toprakta yetiþen bir ürün olmadýðý için, süt
saðmak, peynir yapmak, tereyaðý üretmek gibi
iþler bu kanuna dâhil deðildir. Benzer þekilde,
gereken tüm paylarýn artýk ayrýlmýþ olduðu bir
aþamada yapýlan, hamur açýp yoðurmak gibi iþler
de kanuna dâhil deðildir. Yine, Teruma ve Maaser
paylarýnýn ayrýlmasýný gerektiren [ama Hallâ
yükümlülüðü olmayan] meyvelerde bu paylar
ayrýldýktan sonra yapýlan – örneðin birbirine
yapýþmýþ hurma ve incir tanelerini ayýrmak vb. –
iþlemler bu kanuna dâhil deðildir (Talmud – Baba
Metsia 89a; Raþi).
Kanuna dâhil olmayan bu iþlemlerin hepsi insanlarýn yaptýðý türde iþlerdir. Yukarýda, bu pasuktaki yasaðýn iþ sýrasýnda insanlarýn yiyecekleri
yemekten men edilmesini kapsamadýðý belirtilmiþti. Yine de bu pasukla, bir iþçinin çalýþma
sýrasýnda üzerinde çalýþtýðý meyvelerden yemesine
izin verilmesini emreden 23:26 arasýnda belirgin
bir bað vardýr. Dolayýsýyla her ne kadar þimdiki
pasuk insanlarý konu etmiyorsa da, bu pasuktan
öðrenilen ve önceki iki paragrafta açýklanan
ayrýntý, 23:26’daki kanunun kapsamýna açýklýk
getirmektedir. Buna göre 23:26’da sözü geçen
iþçiye verilen izin de, yukarýda verilen iki özelliðe
sahip olan iþlerle sýnýrlýdýr ve bir yiyecek iþçisinin,
önceki paragrafta sayýlan süt saðma, peynir
yapma, yapýþýk meyveleri ayýrma vs. iþleri yaptýðý
sýrada söz konusu yiyecekleri yemesi yasaktýr
(Mizrahi; Sifte Hahamim).
5-6. Yibum. Önceki mitsvalar dullara, yetimlere,
fakirlere, Gerler’e, hatta suçlulara ve hayvanlara
yönelik duyarlýlýðý ele almýþtý. Duyarlýlýk hareketlerini öngören bu mitsvalar pakedi, þimdi bir
ölüye ve onun ardýnda býraktýðý isme bile duyarlý
olmanýn gerekliliðini ortaya koyan Yibum mitsvasýyla sona ermektedir.
Kýsaca, Yibum mitsvasý, çocuksuz ölen bir adamýn
kardeþlerinden birinin, kayýnbiraderlik görevini

yaparak, dul yengesiyle evlenmesini öngörür.
Yüzeysel bir bakýþ bu kanunun, dul kadýný koruma amaçlý olduðunu düþündürebilir. Oysa kurallarýn ayrýntýlarý ve pasuklarda yazýlanlar dikkatle
incelendiði takdirde, bu mitsvanýn tamamen
ölmüþ olan kiþinin yararýna olduðu görülecektir.
Her þeyden önce, bu evlilikten doðacak olan
çocuk, ölenin mirasýný alacak ve onun ismini
devam ettirecektir. Ayrýca bu mitsvayý doðuran
koþullar sadece ölen kiþiye baðlý kýstaslara göre
ortaya çýkar; dul kadýnla ilgili hiçbir kýstas yoktur.
Eðer adam çocuksuz öldüðünde dul karýsýnýn
daha önceki bir evliliðinden çocuklarý varsa bile,
Yibum mitsvasý ölenin bir kardeþinin bu dul
kadýnla yine de evlenmesini öngörür. Buna
karþýlýk, ölenin baþka bir kadýndan çocuklarý
varsa, dul kadýn tamamen yalnýz kalacaksa bile
Yibum mitsvasý devreye girmez. Pasuklarda söylenenler de tamamen “ölenin Yisrael’deki isminin
devam ettirilmesi” þeklindedir ve bunun dul
kalan kadýnla bir ilgisi yoktur. Sonuç olarak
Yibum mitsvasý, dul kadýný korumayý deðil, ölen
adamýn isminin devamlýlýðýný amaçlamaktadýr.
[Tora’nýn dul kadýnlarý koruyan birçok mitsvasý
vardýr, ama Yibum, onlardan biri deðildir.]
Ýnsanoðluna verilen ilk mitsvada Tanrý þöyle
demiþtir: “Verimli olun ve çoðalýn. Yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin” (Bereþit 1:28). Dolayýsýyla
insanoðlunun en öncelikli olarak önem vermesi
gereken mitsvalardan biri çoðalmaktýr. Ama
Tanrý bunun yanýnda bir þey daha söylemiþtir:
“Yeryüzünü … ele geçirin”. Bunun anlamý, insanýn
ekmeðini kazanmasý ve belirli bir mal-mülk elde
etmek için çabalamasýdýr. Ancak Tanrý bunu baþlý
baþýna bir emir olarak deðil, çoðalma mitsvasýnýn
bir alt öðesi olarak emretmiþtir. Baþka bir deyiþle,
insanýn servet elde etmesinin amacý, sýrf para
hýrsý olmamalý, ailesinin ve çocuklarýnýn geleceði
için rahat bir baþlangýç saðlamak olmalýdýr.
“Banim – Çocuklar” bir insanýn hayatýnda kurduðu binanýn (Binyan) yapý taþlarý (Avanim) ve
tuðlalarýdýr (Levenim).
Yibum mitsvasýnýn verildiði bu kýsým, dünyevi
yaþamýnda bu amaca ulaþmayý ummuþ, bunun
için çabalamýþ bir kiþiyi ele almaktadýr. Bu kiþi bu
amaçla evlenmiþ, bir yuva kurmuþtur. Fakat inþa
ettiði evinde bu amaca ulaþmayý ummasýna raðmen, kendi ismini, kültürünü ve deðerlerini
aktaracaðý, yaþamýndaki ortaðý olan eþiyle birlikte eðitip þekillendireceði bir çocuk babasý olmak
ona nasip olamamýþtýr. Ardýnda yeni bir nesil
býrakmadan ölürken, olasýlýkla keder içinde, tüm
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Harman dövdüðü sýrada bir boðaya burunsalýk takma.

bulunmuþsa, teþuva yaptýðý takdirde, aldýðý kýrbaç
cezasý sonrasýnda Karet cezasý ortadan kalkar. Bu,
pasuktaki “kardeþin” sözcüðünden öðrenilmektedir. Karet cezasý, bir Yahudi’nin ruhunun ulusun
manevi kaynaðýyla olan iliþkisinin kesilmesi
anlamýna gelir. Ancak burada, kýrbaç cezasý görmüþ bir kiþinin “kardeþin” olarak tanýmlanmasý,
bu baðýn kesilme tehlikesinin ceza sayesinde
ortadan kalktýðýna iþaret eder (Talmud – Megila
7b; Rabenu Behaye).
Utanýlacak duruma düþmesin – “Duyduðu acýyla küçük ya da büyük tuvaletini kaçýrarak rezil
olmasýn” (Talmud – Makot 22b; Sforno). Tora’nýn
amacý, mahkûmu küçük düþürmek deðildir. Bu
nedenle eðer bilirkiþi, bir mahkûmun acýya hiç
dayanamayacaðý ve kýrbacý yediði anda
bahsedilen utanýlacak duruma düþeceði yönünde
görüþ belirtirse, mahkûm kýrbaçlanmaz. Ancak
eðer kýrbaca dayanacaðýný, ama ceza bittikten
sonra böyle bir duruma düþebileceðini söylerse,
ceza uygulanýr (Talmud – Makot 23a). Dolayýsýyla
burada belirleyici nokta, ceza “sýrasýnda” böyle
bir durumun oluþup oluþmayacaðýdýr. Vurulacak
kýrbaç sayýsý belirlenirken dikkat edilen kýstaslardan biri de budur.
Önce de belirtildiði gibi, vurulacak kýrbaç sayýsý
3’ün katý olmalýdýr. Böylece, örneðin eðer bilirkiþi
suçlunun 20 kýrbaca dayanabileceðine hükmetmiþse, 18 kýrbaç vurulur. 21, 20’ye daha yakýn
olmasýna raðmen, buradaki ifade nedeniyle, belirlenen miktardan fazla darbe vurmak yasaktýr. Bu
nedenle ceza, belirlenen miktarýn altýnda olup,
ayný zamanda 3’ün katý olan sayýya göre verilir
(Talmud – Sanedrin 10a-b).
4. Harman dövdüðü sýrada – Sýrf bu ifadenin sýð
anlamý nedeniyle akla, “pasuk özellikle ‘harman
dövdüðü sýrada’ dediðine göre, harman dövmeye
baþlamadan önce burunsalýk takmak yasak
deðildir” gibi bir düþünce gelmemelidir; zira
emrin hayvaný iþ sýrasýnda canýnýn çektiði yiyeceði yemekten alýkoymama amacýný güttüðü açýk
olduðuna göre burunsalýðýn önceden ya da iþ
sýrasýnda takýlmasý arasýnda bir fark yoktur.
Yiyecek üzerinde çalýþan bir hayvanýn o yiyeceði
yemesini engelleme amacýyla hayvana burunsalýk
takmak her durumda yasaktýr (Raþi).
Burunsalýk takma – Tam çeviriyle “engelleme”.
Yani “yemek yemesini önleyecek bir engel
takma”. Hayvanýn yemesini engellemek için caydýrýcý bir baðýrma bile yasaktýr (Talmud – Baba
Metsia 90b; Yad – Sehirut 13:2; Meam Loez; Hirsch).
Mitsvat Lo Taase No. 358 (Sefer Ahinuh).

Sadece harman döven bir boðanýn deðil, insanlar
için yiyeceðe baðlý olarak herhangi bir iþe koþulan
evcil olan ya da olmayan herhangi bir hayvanýn
ve herhangi bir kuþun da, üzerinde çalýþtýðý yiyeceði yemekten alýkonulmasý yasaktýr.
Tora herhangi bir hayvandan bahsetmeksizin
kýsaca “harmaný burunsalýkla dövme” diyebilirdi.
Ama bir hayvan ismi vererek, buradaki yasaðýn
sadece hayvanlar için geçerli olduðunu vurgulamaktadýr. Yani [her ne kadar yiyecekle ilgili bir
iþte çalýþtýrýlan iþçinin o yiyecekten yemesine izin
verilmiþse de (23:26)] buradaki yasak bir insan
için geçerli deðildir ve eðer bir iþveren,
bahçesinde çalýþan bir iþçinin üzerinde çalýþtýðý
meyveden yemesini engellerse her ne kadar
23:26’daki “yap” þeklindeki emri göz ardý etmekten sorumluysa da, buradaki “yapma” þeklindeki
emri ihlal etmiþ olmaz ve kýrbaç cezasýný hak
etmez.
Bu, bir soruyu daha beraberinde getirmektedir.
Amaç insaný kuralýn dýþýnda býrakmak olduðuna
göre, pasuk genel olarak “bir hayvan” da diyebilirdi. Neden özellikle “boða” demiþtir? Çünkü
boða en yaygýn kullanýlan iþ hayvanýdýr ve Tora,
kurallarý verirken normal yaþamdan örnekleri
kullanýr (Sifre 287; Talmud – Baba Metsia 88b;
Raþi; Mizrahi; Gur Arye). Bunun yanýnda boða,
bundan önce verilen kýrbaç cezasý kanunu
hakkýndaki bir kuralýn da kaynaðýdýr. Bu kurala
göre ceza sýrasýnda kullanýlan kýrbaç, buzaðý
derisinden imal edilir (Talmud – Makot 23a).
Ayrýca “boða”, Þabat günü çalýþtýrýlmasý yasak
olan hayvanlara da örnek olarak verilmiþtir.
Orada her türlü hayvan kastedildiðine göre
buradaki kural da her türlü hayvaný kapsar
(Talmud – Baba Kama 54b; bkz. 5:14 açk., Boðan
ve eþeðin ve tüm hayvanlarýn k.b.).
Baþka bir soru: Konu hayvanýn sadece harmanda
deðil, yiyecekle ilgili her türlü iþte yiyeceði
yemesinin engellenmemesi olduðuna göre Tora
neden “harman dövdüðü sýrada” demeyi gerekli
görmüþtür? Tora bunu da, yiyecekle ilgili olan
iþlerin hangilerinin bu kanunun kapsamýna
girdiðini belirtmek için bir örnek olarak vermiþtir.
Harman dövme fiili ayýrt edici bazý özelliklere
sahiptir: [1] Harman, kullanýma henüz tamamen
hazýr olmayan ürünler üzerinde yapýlan bir
iþlemdir. Tahýl tanelerinin yenmeye hazýr hale
gelebilmeleri için öncelikle Koenler ve Leviler
için ayrýlmasý gereken paylarýn (Teruma ve
Maaser; Bamidbar 18:12 ve 18:21-29, Devarim
14:22-29) ayrýlmasý gerekir. Dahasý, tahýl öðütülüp
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kýzýnýn kýzý vs. olmak üzere onun soyundan gelen
kýz ya da erkek tek bir kiþi bile varsa – hatta bu
kiþi bir mamzerse bile (23:3) – Yibum mitsvasý
geçerlilik kazanmaz (Talmud – Yevamot 22b;
Talmud – Baba Batra 115a; Raþi). Buna karþýlýk
Yahudi olmayan bir kadýndan doðan çocuklar
Yahudi olmadýklarý için (bkz. 7:4 açk.), sadece
böyle bir çocuðu olan kiþi yine de çocuksuzdur ve
Yibum mitsvasý devrededir.
Eðer adam öldüðünde karýsý hamileyse Yibum
konusunu hamileliðin gidiþatý belirler. Eðer kadýn
düþük yaparsa Yibum mitsvasý devreye girer. Eðer
kadýn çocuk doðurursa Tora kanununa göre
Yibum durumu ortadan kalkar. Ancak
Hahamlarýmýz, çocuðun ilk otuz gün içinde ölmesi durumunda Halitsa (p. 7-10) yapýlmasýný
öngörmüþlerdir (Yad – Yibum 1:5; Meam Loez).
Adam öldüðünde kadýnýn hamile olup
olmadýðýnýn kesinlik kazanmasý amacýyla, Yibum
ya da Halitsa yapýlmadan önce ölümden itibaren
90 gün beklenir (Talmud – Yevamot 44a).
Ölenin arkasýnda kendi soyundan gelen bir kiþiyi
býrakmýþ olmasý bu mitsvanýn en kritik noktasýdýr; çünkü normal þartlarda bir kiþinin kendi
yengesiyle iliþkisi Tora’nýn cinsel ahlaksýzlýk
baþlýðý altýnda yasakladýðý iliþkilerden biridir (bkz.
Vayikra 18:16). Bu yasaðýn ciddiyeti, ihlali durumunda cezanýn Karet ve çocuksuzluk olmasýyla
kendini belli etmektedir (bkz. Vayikra 20:20). Bir
kiþi arkasýnda çocuk býrakarak ölürse bile karýsý
ile kardeþi arasýndaki evlilik [ve elbette iliþki]
yasaðý devam eder. Ama çocuk yoksa bu yasak
ortadan kalktýðý gibi, söz konusu evlilik bir mitsva haline gelir.
Dýþarýya [gidip]… – Tam çeviriyle “dýþarýya;
[yani] baþka bir erkeðe varmayacaktýr” (Ýbn Ezra).
“Dýþarý”dan kasýt, kocasýnýn ailesinin dýþýndaki
baþkalarýdýr (Daat Mikra).
Kocasý çocuksuz ölmüþ bir kadýnýn, [Halitsa iþlemi olmadan] aile dýþýnda baþka biriyle evlenmesi
yasaðý Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Lo
Taase No. 359 (Sefer Ahinuh).
Konunun baðlamýnda bu bir emirdir. Ama bunun
yanýnda Talmud’da bu sözlerin ayný zamanda
“Yibum evliliði yapmasý beklenen bir kadýn dýþarý-

dan baþka biriyle evlenirse bu evlilik geçerli
deðildir” þeklinde de anlaþýlýp anlaþýlamayacaðý
konusunda da bir görüþ ayrýlýðý vardýr (Talmud –
Yevamot 92b).
Kayýnbiraderi – Ýbranice Yabam. Kocasý ardýnda
soy býrakmadan ölen kadýnýn kayýnbiraderi bu
isimle anýlmaktadýr. Yibum mitsvasýna ismini
veren de bu kiþinin bahsedilen görevi – “kayýnbiraderlik görevini” – yerine getirme fiilidir.
Onunla birlikte olacak – Yibum, kayýnbiraderin,
dul yengesiyle iliþkiye girmesiyle gerçekleþir. Bu,
ölen kardeþin evliliðinin bir devamý sayýldýðý için,
normal evlilik iþlemlerine (bkz. 24:1 açk.) gerek
yoktur. Tora kanunu böyledir; ancak
Hahamlarýmýz Yibum durumunda da, normal
evlilik iþlemlerinin yapýlmasý yönünde bir kanun
koymuþlardýr. Yine de bu, normal evlilikten farklýdýr. Normal evlilikte, damadýn geline yüzük ya
da maddi deðere sahip baþka bir þey vermesi ile
gerçekleþen Kiduþin sonrasýnda, ikisi arasýndaki
bað kesin bir hal almýþtýr ve her ne kadar evliliðin
tamamlanmasý için Nisuin aþamasý gerekiyorsa
da, gelin ve damat kanunen evlidir. Yibum gerektiren bir durumda ise yüzük vb. verilmesi ikisini
karý-koca haline getirmez ve tek iþlevi, dul kadýnla Yibum evliliðini resmileþtirerek, bir yandan da
Yibum’u ölen adamýn diðer erkek kardeþlerinin
yapmasýný bundan böyle imkânsýz hale getirmesidir. Yüzüðün tanýklar huzurunda Kiduþin
amacýyla verildiði andan itibaren dul kadýnla
Yibum evliliði yapma olanaðý sadece yüzüðü veren
kardeþe aittir (Talmud – Kiduþin 11a; Talmud
Yeruþalmi – Yevamot 5:1).
Yibum mitsvasý, Tora’nýn 613 emrine dâhildir.
Mitsvat Ase No. 239. Tora, ilk kadýn Hava’nýn,
Adam’ýn bedeninin bir parçasýndan yaratýldýðýný
belirtir (Bereþit 2:21). Adam’ýn Hava hakkýnda
söylediði gibi: “Kaným ve canýmdýr” (Bereþit 2:23).
Dolayýsýyla bir erkeðin karýsý, onun bedeninin bir
parçasý gibidir. Ardýnda çocuk býrakmadan ölen
birinden geriye kalan tek parça, karýsýdýr. Bir
kiþinin kardeþi de onun bedeninin yarýsý gibidir
(bkz. Bamidbar 12:12 açk.). Böylece Tanrý, ölen
kiþinin devamýnýn saðlanmasý için kardeþiyle
karýsýnýn evlenmesini öngörmüþtür. Bu sayede bir
çocuk doðduðunda bu çocuk onun, Tanrý’ya olan
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Kardeþler birlikte yaþarlarken, onlardan biri ölürse ve çocuðu yoksa ölenin
karýsý dýþarýya [gidip] yabancý bir erkeðin [karýsý] olmayacaktýr. Kayýnbiraderi
onunla birlikte olacak ve [böylece] onunla evlenerek ona karþý kayýnbiraderlik
görevini yerine getirecektir.
bu yaptýklarýnýn, tüm bu hazýrlýklarýnýn boþa gittiðini, yeryüzünde ismini devam ettirecek kimsenin olmayacaðýný, evlenmiþ olduðu eþinin bambaþka bir ailenin parçasý haline geleceðini, geleceðini kurmak üzere çalýþýp çabalayarak biriktirdiði servetinin de kardeþleri ve onlarýn çocuklarý arasýnda paylaþýlacaðýný düþünmüþtür. Ya da
Yibum mitsvasý olmasaydý, böyle düþünürdü. Ama
iþte Tora, çocuk sahibi olma talihini yakalayamamýþ bu kiþinin isminin yine de devam edebilmesi için ahlaki-manevi bir çýkar yol olarak
Yibum mitsvasýný öngörmüþtür. Bu mitsvayla,
ölenin bir erkek kardeþi, onun arkada býrakmýþ
olduðu dul eþiyle “onun evliliðini” devam ettirir.
Bu evliliðin amacý, ölen adamýn amaçladýðý, ama
tamamlanmasý ona nasip olmayan geleceði kurmaktýr ve bu kardeþ söz konusu amacý yerine
getirebilmek için, ölenin bu amaçla biriktirdiði
maddi mirasýnýn da tümünü alýr. Çocuklarý
olduðu zaman bu miras da, ölenin ismini devam
ettirecek olan çocuklara aktarýlýr (Hirsch).
Ramban Yibum konusunun Tora’nýn, insanýn
yaradýlýþýna dair büyük sýrlarýndan biri olduðunu
kaydeder. Bunu ancak konuyu derinlemesine
deðerlendirebilecek düzeye eriþmiþ kiþiler anlayabilir. Tora verilmeden önce, eski bilgeler Yibum
uygulamasý doðrultusunda, ölenin kardeþinin dul
kalan kadýnla evlenmesinde büyük yararlarýn
olduðunu bilmekteydiler. Tora Yibum uygulamasýnda yalnýzca ölenin erkek kardeþlerini
görevlendirmiþtir. Yibum konusu diðer yakýnlarý
ise ilgilendirmez. Ama Tora verilmeden önce, her
ne kadar öncelik yine erkek kardeþte idiyse de,
erkek kardeþlerin olmadýðý ya da bunu yapmak
istemedikleri durumda baþka yakýnlar da devreye
girebilirdi. Tora verildikten itibaren bazý yakýnlarýn eþleri ile iliþki [onlar öldükten sonra bile]
yasaklanmýþ olmasýna – ve buna kardeþin karýsý
ile iliþki de dâhil olmasýna – raðmen, Tora bir
kardeþin çocuksuz ölmesi durumunda onun
karýsýyla evlenmeyi, sözü edilen özel manevi yarar
nedeniyle yasaklamamýþ, aksine bir mitsva olarak
vermiþtir. Midraþ, Yibum uygulamasýný ilk yapanýn
[yani yaptýranýn,] oðlu Er’in çocuksuz ölümü
sonrasýnda dul kalan gelinini diðer oðlu Onan’la
evlendirmiþ olan Yeuda olduðunu belirtir (Midraþ
– Bereþit Raba 5:5; bkz. Bereþit 38:8).

5. Kardeþler birlikte yaþarlarken – Tam
çeviriyle “kardeþler birlikte otururlarken”. Tora
konuya doðrudan “Kardeþlerden biri ölürse” sözleriyle de baþlayabilir, Yibum mitsvasýný ayný þekilde verebilirdi. Ama öyle yapmamýþ ve “birlikte
yaþarlarken” sözlerine yer verme gereði duymuþtur. Gereksiz görünen bu iki sözcük, Yibum
mitsvasý ile ilgili iki kuralý öðretir (Gur Arye): [1]
“Birlikte” sözcüðü, kardeþlerin birbirlerine olan
yakýnlýðýný vurgular. Söz konusu yakýnlýðýn
kanuni ifadesi, mirastýr. Baþka bir deyiþle birbirlerine “miras hakký açýsýndan” baðlý olan
kardeþlerden bahsedilmektedir – ki bu, ortak
babaya sahip kardeþleri tanýmlar [zira miras
kurallarýna göre, çocuksuz ölen birinin mirasý,
kendi babasýna, babasý da hayatta deðilse erkek
kardeþlerine kalýr]. Böylece Yibum mitsvasý
çerçevesinde, ölen bir kardeþinin dul eþiyle
evlenmesi gereken kiþi, ölenin “baba tarafýndan”
kardeþlerinden biridir. Sadece anneleri ortak olan
kardeþler için Yibum mitsvasý geçerli deðildir;
çünkü böyle kardeþler birbirlerinin mirasçýsý
deðildir (Sifre 288; Talmud – Yevamot 17b; Raþi).
Miras kanunlarý için bkz. Bamidbar 27:11 açk.
[2] “Yaþarlarken” sözcüðü, söz konusu kardeþlerin
ikisinin de ayný anda hayatta olduklarý bir dönemin olduðunu ima eder. Yani Yibum mitsvasý, yalnýzca yaþadýklarý zaman dilimlerinin kesiþtiði
kardeþleri ilgilendirir. Buna baðlý olarak, bir kiþi
çocuksuz öldüðü sýrada henüz doðmamýþ olan bir
kardeþin Yibum mitsvasýnda rolü yoktur (Sifre
288; Talmud – Yevamot 17a; Raþi).
Çocuðu yoksa – Tam çeviriyle “oðlu yoksa”.
Ýbranice Uven En Lo. Tora basitçe “Beli Ben –
Oðulsuz” öldüðünü söyleyebilirken, burada da
fazla sözcük kullanmýþtýr ve bu da bir kuralý
öðretme amacýndadýr (Pene Yeoþua; Sifte
Hahamim; Malbim). Talmud söz konusu kurala
iþaret etmek için, buradaki fazla kullanýlan “En –
Yok” sözcüðünü “Ayen – Göz At” þeklinde açýklar
(Talmud – Kiduþin 4a). Baþka bir deyiþle Yibum
mitsvasýndan önce, bu kiþinin gerçekten bir soyu
olup olmadýðý araþtýrýlýr. Buna göre Yibum
mitsvasý, sadece adamýn soyundan gelmiþ hiç
kimse yoksa devreye girer. Dolayýsýyla her ne
kadar yüzeysel anlamda “oðlu” deniyorsa da, oðlu,
kýzý, oðlunun oðlu, oðlunun kýzý, kýzýnýn oðlu,
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havada kalmaktadýr. Ölenin en büyük kardeþini
onun dul karýsýnýn doðurmadýðý açýktýr! Öyleyse
buradaki “Aþer Teled – Doðuracaðý” ifadesi de
farklý anlaþýlmalýdýr: Kadýn, en büyük kardeþle
[veya diðer bir kardeþle] evlendikten sonra bir
çocuk doðuracaðý zaman, ölenin ismi Yisrael’den
silinmeyecek bir hal alacaktýr. Ama bunun için
bir ön þart vardýr: Kadýn doðurgan olmalýdýr. Eðer
doðuramýyorsa, tüm Yibum prosedürünün hiçbir
anlamý yoktur. Dolayýsýyla, eðer kadýnýn doðuþtan
kýsýr olduðu biliniyorsa, Yibum mitsvasý geçerlilik
kazanmaz.
Yukarýdaki analiz, Sifre 289 ve Talmud – Yevamot
24a’yý kaynak alan Raþi’nin açýklamasýný takip
etmektedir. Böylece pasuk, analiz içinde belirtilen Alahalar’ý kapsayacak þekilde çevrilmiþtir:
“Eðer [kadýn] doðurabiliyorsa [– ki Yibum mitsvasý
sadece o zaman geçerlilik kazanýr –] ölmüþ
kardeþinin adýna [hayatta olan] en büyük [kardeþ,
onun] yerini alacak,, böylece [ölenin] ismi
Yisrael’den silinmeyecektir.”
Ölmüþ kardeþinin adýna – Bu ifade önceki açýklamada deðinildiði üzere, pasuktaki “behor”
sözcüðünün bu Yibum evliliðinden doðup doðmayacaðý belli olmayan behor oðlu deðil, ölen
adamýn hayattaki en büyük kardeþini kastettiði
açýklamasýný desteklemektedir. Zira eðer behor
oðuldan bahsediyor olsaydý burada “ölmüþ
kardeþinin adýna” deðil, “babasýnýn ölmüþ
kardeþinin adýna” denmesi gerekirdi.
En büyük [kardeþ] – Ýbranice Behor. Yukarýda
[bu pasuðun ilk açýklamasýnda] belirtildiði üzere,
bununla kastedilen, ölen adamýn hayattaki en
büyük kardeþidir – bu kardeþ behor olmasa bile.
Bu sonuca pasuðun analizi sonucunda varýlmýþtýr.
Ama elbette akla bir soru gelecektir. Tora bunu
neden açýkça söylememiþ de Behor sözcüðünü
kullanmýþtýr?
Talmud bunun cevabýný verir: Burada Yibum
görevini yapacak olan kiþinin ölen kardeþinin
mirasýndaki hakký ile bir behorun babasýnýn
mirasýndaki özel hakký ayný niteliðe sahiptir. Bu
kurallarýn verildiði yerde belirtildiði üzere, behor
oðul, babanýn mirasýnýn “Muhzak – Elde Mevcut”
sýnýfýndaki kýsmýndan, diðer kardeþlerine göre iki
kat pay alýr, ama “Rauy – Müstehak Olunan”
sýnýfýndaki, yani babasý öldüðü sýrada henüz onun
elinde olmayan ama kanunen layýk olduðu kýsým-

dan diðer kardeþleriyle eþit pay alýr (bkz. 21:17
açk.). Ýþte benzer bir durum Yibum’u gerçekleþtiren kiþi için de geçerlidir. O da, dul yengesiyle evlendikten sonra, ölen kardeþinin mirasýndaki Muhzak olan kýsmýn sahibi olur, ama Rauy
niteliðindeki kýsým üzerinde hakký yoktur [ve
Tora iþte bu baðlantýya iþaret etme amacýyla, özellikle Behor sözcüðünü kullanmýþtýr] (Talmud –
Yevamot 24b). Behorla ilgili olup Yibum’da da benzeri olan bir kural daha vardýr: Bir behor oðlun,
behorlara ait ek payý alabilmesi için, babasý hayattayken doðmuþ olmasý gerekir, ama babasý öldükten sonra doðmuþsa bu ek paya hakký yoktur
(Bkz. 21:17 açk., Tanýmalýdýr k.b.). Benzer þekilde
burada da Yibum sadece, ölen kardeþ hayattayken
hayatta olan kardeþler tarafýndan yapýlabilir; ama
o öldükten sonra doðan bir kardeþi Yibum yapamaz
(bkz. ö.p. açk., Kardeþler birlikte yaþarlarken k.b.).
Rabi Samson Raphael Hirsch, en büyük kardeþin
Behor olarak adlandýrýlmasýndan yola çýkarak
buradaki ifadeyi þöyle açýklar: “[Bu en büyük
kardeþ, sanki dul kadýnýn ölen kocasýna] doðurduðu
behor [gibi olup, ölen adamýn] yerini alacak, böylece
[ölenin] ismi Yisrael’den silinmeyecektir.” Baþka bir
deyiþle, Yibum’u yapan kiþi, “bizzat”, çocuksuz
ölen adamýn soyunun devamý kabul edilecek ve
bu, [Yibum evliliðinden hiç çocuk doðmazsa bile]
ölenin isminin Yisrael’den silinmemesi anlamýna
gelecektir. Baþka bir deyiþle Yibum’un amacýna
ulaþmasý için bu evliliðin çocuk üretmesine gerek
yoktur. Yibum evliliði “yapýldýðý anda” bu baþarý
otomatik olarak elde edilmiþ olur – zira ölenin
tüm yasal haklarý, Yibum’u yapan kiþi tarafýndan
ele alýnmýþ olacaktýr.
Tora Yibum için her ne kadar hayattaki en büyük
kardeþi görevlendiriyorsa da, eðer o istemezse, ya
da bu mitsvayý onun yapmasý çeþitli sebeplerden
dolayý mümkün deðilse, kardeþlerden baþka biri
de yapabilir (Talmud – Yevamot 24a). Dahasý, o
bir þey yapmadan önce küçük kardeþlerinden biri
davranýp dul yengeyle Yibum evliliði yaparsa, bu
evlilik geçerlidir.
Yerini alacak – Tam çeviriyle “kalkacak”. Dul
yengesiyle evlenen kardeþ, ölen adamýn ortak
babalarýnýn mirasýndaki payýný alacaktýr (Sifre
289; Talmud – Yevamot 24a; Raþi). Kullanýlan
“Yakum – Kalkmak” sözcüðünün buradaki anlamý
“Kardeþinin isminin temeli üzerinde durup, onun
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Eðer [kadýn] doðurabiliyorsa, ölmüþ kardeþinin adýna en büyük [kardeþ, onun]
yerini alacak, böylece [ölenin] ismi Yisrael’den silinmeyecektir.
baðlýlýðýný bir sonraki nesilde de gösterecek
devamý olacaktýr. Genel bir prensibe göre, “Bir
oðlun gösterdiði iyi davranýþlar, babasý için liyakat
ifade eder” (Talmud – Sanedrin 104a). Baþka bir
deyiþle, insan öldükten sonra bile kendi çocuklarýnýn yaptýðý iyi þeylerin saðladýðý manevi avantajlardan yararlanýr. Burada da söz konusu çocuk,
ölenin devamý olarak, Tanrý’ya baðlýlýðýný gösterdiðinde, bu da ölen için bir avantaj anlamýna
gelecektir. Böylece Yibum hakkýnda yapýlabilecek
basit düzeydeki açýklamalardan biri de budur
(Sefer Ahinuh).
Onunla evlenerek – Tam çeviriyle “onu kendisine
kadýn [=eþ] olarak alacak”. Yibum ile yürürlüðe
giren bir evliliðin, diðer herhangi bir evlilikten
farký yoktur. Eþlerin birbirlerine karþý görevleri
normal bir evlilikten farksýzdýr. Aralarýndaki bað
da diðer her evlilikte olduðu gibi, ancak boþanma
ya da kocanýn ölümü ile sona erer. Bunun gibi
evliliði, boþanmayý ve tekrar evliliði ilgilendiren
diðer her türlü kural da ayný þekilde geçerlidir
(Talmud – Yevamot 39a).
Kayýnbiraderlik görevini yerine getirecektir –
Ýbranice Veyibema. Alternatif olarak “onu ‘dul
yengesi’ (Yevama; bkz. p. 7 açk.) olma þeklindeki
konumundan çýkarýp, evlilik kanunlarýnýn tümü
açýsýndan kendi eþi haline getirecektir” (Sforno).
6. Eðer [kadýn] doðurabiliyorsa… – Bu pasuktaki çevirimiz Raþi’nin açýklamasýný takip etmektedir. Ýlk kýsmýný bölmeden bir bütün olarak açýklayacaðýmýz pasuðun tam çevirisi þöyledir: “Ve
olacak [ki, kadýnýn] doðuracaðý behor, [bu kayýnbiraderin] ölmüþ kardeþinin ismi üzerine kalkacak,
böylece [ölenin] ismi Yisrael’den silinmeyecektir.”
Tam çeviriye göre, ölenin erkek kardeþinin dul
yengesiyle evlenmesinden doðacak behor oðul,
ölenin ismini taþýyacaktýr. Ancak bu, söz konusu
behor oðla ölenin isminin verileceði anlamýna
gelmemektedir. [Nitekim Rut kitabýnda
okuduðumuz bir örnekte de benzer ifadeler
geçmektedir ve Yisrael Hâkimi Boaz’ýn, kocasý
Mahlon’un ölümüyle dul kalmýþ olan Rut’la yaptýðý [gerçekte Yibum olmayan ama ayný hedef
güdülerek yapýlan] Yibum benzeri evlilikten
doðan oðla Mahlon deðil, Oved adý verilmiþtir
[bu kiþi Kral David’in büyükbabasýdýr] (Rut 4:10
ve 4:17).] Kastedilen, bu çocuðun, ölenin soyu
olarak kabul edileceði ve bu þekilde onun ismini
devam ettireceði, bir bakýma onun yerini alacaðýdýr (Raþbam).

Belirtildiði gibi bu, pasuðun tam çevirisine baðlý
basit anlama göre çýkan sonuçtur. Öte yandan
pasuðun bu þekilde anlaþýlmasý bazý sorularý
beraberinde getirmektedir. Her þeyden önce bu
anlayýþ þekli, Yibum evliliðinde mutlaka bir behor
oðlun doðacaðýný söylemektedir. Oysa bu böyle
deðildir; zira ilk çocuk kýz da olabilir – hatta bu
evlilik hiç çocuk da üretmeyebilir. Gerçi Ramban
bu ifadenin, tam olarak da bu amaçla geldiðini,
yani Yibum evliliðinden mutlaka bir behorun
doðacaðýný garanti etme amacýnda olduðunu
belirtir; ancak doðanýn normal iþleyiþi doðrultusunda her ihtimalin açýk olduðu prensibini
kabul edersek, pasuðun “eðer bir behor oðlu olursa” demesini beklerdik. Ama Tora öyle
dememektedir. Sonuç olarak burada bu Yibum
evliliðinden doðup doðmayacaðý bile belli
olmayan behordan bahsedildiðini söylemek
güçtür. Öyleyse pasuk “behor” derken kimi
kastetmektedir?
Ýbranice söz dizilimine göre “olacak” ve “behor”
sözcükleri yan yanadýr ve ifade “[dul kadýnla
evlenme görevini yapacak olan,] behor [kardeþ] olacak” þeklinde açýklanmaya elveriþlidir. Fakat
anlam bu þekilde de olamaz, zira önceki pasukta,
yaþamý, ölen kardeþin yaþamýyla kesiþmiþ
olmayan bir kardeþin bu mitsvanýn kapsamý
dýþýnda olduðu belirtilmiþti – ve Yibum mitsvasý
sadece behor kardeþ tarafýndan yerine getirilebilseydi önceki pasuktaki sözü edilen kurala
gerek olmazdý [zira behor kardeþ ölenden büyük
olduðuna göre yaþamlarý mutlaka kesiþmiþtir.
Dolayýsýyla o kural verildiðine göre, Yibum
mitsvasýný behor olmayan bir kardeþin de yerine
getirebildiði açýktýr]. Bu nedenle buradaki
“behor” sözcüðünün normal anlamýnýn dýþýnda
kullanýldýðýný ve bu pasuðun baðlamýnda “o sýrada hayatta olan en büyük kardeþi” kastettiðini
kabul etmemiz gerekir – bu kardeþ ailenin gerçek
behor oðlu olmasa bile. Kanun da bu þekildedir ve
Yibum mitsvasýnda öncelik, ölenin hayattaki en
büyük kardeþine aittir. Ve o bu görevi kabul
etmek istemezse, görev bir küçük kardeþe geçer.
Bu konu için ayrýca bkz. aþaðýda En büyük
[kardeþ] k.b.
“Behor” sözcüðünün, ölenin hayattaki en büyük
kardeþini kastettiði kuralýný sabit kýldýðýmýza
göre, þimdi ortaya yeni bir soru çýkmaktadýr. Eðer
pasuktaki söz dizilimine göre “[görevi yapmasý
gereken,] en büyük kardeþtir” anlamýný kabul edersek, devamýndaki “[kadýnýn] doðuracaðý” ifadesi
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dul yenge bir Koen’in evlenemeyeceði kadýn
sýnýflarýndan birine dâhilse Yibum’un yapýlmasý
“kanunen” yasaktýr ve Halitsa yapmak gerekir.
Ýleri gelenlere – Yani “yargýçlara”. Burada Halitsa
prosedürünün üç yargýcýn huzurunda yapýlmasý
gerektiði öðrenilmektedir. Tora çoðul olarak “ileri
gelenler” dediði için, en az iki yargýç olmalýdýr.
Ama bir Bet-Din tek sayýda üyeden oluþmalýdýr –
dolayýsýyla üç (Talmud – Yevamot 101b).
Çýkacak – Ýbranice Vealeta. Bu “dýþarý çýkmak”
deðil, “yukarý çýkmak” anlamýndaki “çýkmak”týr.
Bu da ideal þartlarda bir Bet-Din’in, bulunduðu
bölgenin en yüksek rakýmlý kýsmýnda yer almasý
gerektiðini öðretir (Sifre; krþ. Rut 4:1).
8. Kendisine konuþmalýdýrlar – Bet-Din, kayýnbiraderi Yibum mitsvasýný yerine getirmeye zorlamaz. Ama yargýçlar onunla konuþup, duruma
göre en uygun öðüdü verirler. Bazý durumlarda
evlenmesini salýk verirler. Bazý durumlarda da bu
evlilikten kaçýnmasý için onu teþvik ederler.
Örneðin o küçükse ve dul yengesi kendisinden
çok büyükse [ya da tam tersi], evlenmemesini
salýk verirler (Talmud – Yevamot 101b). Benzer
þekilde eðer kayýnbirader birlikte yaþamayý çok
zor kýlacak bir hastalýktan mustaripse, dul
kadýnýn onunla evlenmek istememesi anlayýþla
karþýlanýr ve kayýnbiradere öðüt de bu yönde
verilir. Kýsacasý, Tora’nýn metninde Halitsa için
verilen sebep, kayýnbiraderin bu evliliði arzu
etmemesi gibi görünse de, dul kadýnýn da bunu
istememesini geçerli kýlacak sebepler varsa,
Halitsa yapýlýr.
Ayakta durup – Yibum evliliði yapmayý reddeden
kardeþ bunu mahkemede ayaktayken beyan
etmelidir (Sifre 290; Raþi). Ýbranice Veamad. Bu
sözcük “durup bekleyecek” anlamýna da gelebilir
(krþ. Bamidbar 9:8). Bu durumda alternatif
olarak “ileri gelenler kendisini dinleyene kadar

durup bekleyecek” anlamý da mümkündür (Ýbn
Ezra).
Demelidir – Pasuk önce ileri gelenlerin kayýnbiradere konuþmalarýndan bahsettiðine göre burada Tora’nýn “ …. diye cevap verecektir” demesini beklerdik. Ancak Tora “demelidir” sözcüðünü
tercih etmiþtir. Bu, pasuktaki cümleyi resmi bir
þekilde ayakta söylemesi konusundaki gereklilik
(ö.a.) ile birleþince, burada kayýnbiraderin
söylediði sözlerin kendisine ait bir cevap deðil,
resmi bir beyan niteliðinde olduðunu gösterir.
Baþka bir deyiþle “Onunla evlenmeyi arzu etmiyorum” þeklindeki sözler, böyle durumlar için kullanýlacak sabit bir metindir. Ve böyle sabit
metinlerde olduðu gibi, bu sözler “Leþon Akodeþ
– Kutsiyet Dili” olarak adlandýrýlan Ýbranice
lisanýnda, yani tam olarak pasukta yazýlý olan þekliyle söylenmelidir (Talmud – Yevamot 106b;
Raþi).
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Ancak eðer bu adam dul yengesi ile evlenmek istemezse, dul yengesi mahkemenin kapýsýna, ileri gelenlere çýkacak ve “Kayýnbiraderim, kardeþinin Yisrael’deki
ismini devam ettirmeyi reddediyor. Bana karþý kayýnbiraderlik görevini yerine
getirmeye yanaþmýyor” diyecektir.
8
Þehrinin ileri gelenleri [bu kayýnbiraderi] çaðýrýp kendisine konuþmalýdýrlar.
[Eðer adam kararýnda ýsrarlýysa] Ayakta durup “Onunla evlenmeyi arzu etmiyorum” demelidir.
adýna hareket edecek, kardeþinin hakký olan
haklarý iþletecek ve yasal olarak onun yerini
alarak ‘ismini taþýyacaktýr’” þeklindedir (Hirsch).
Ýsmi Yisrael’den silinmeyecektir – Yibum evliliði
ölen adamýn evliliðinin devamý niteliðinde
olduðundan, bu evlilikten bir çocuðun doðmasý,
ölen adamýn yerine getiremediði ‘verimli olup
çoðalma’ mitsvasýnýn (Bereþit 1:28) yerine getirilmesini saðlayacaktýr (Sforno).
Buradaki sözler ayrýca Yibum mitsvasýyla ilgili bir
ayrýntýyý öðretir: Ýfade, ölen adamýn “isminin
devamýnýn” geçmiþte belirli bir dönemde
mümkün olduðunu gerektirmektedir. Yani ölen
kiþi hayattayken çocuk sahibi olma ihtimali
olmuþtur, ama talihsizlik sonucunda bu ihtimal
gerçeðe dönüþememiþtir. Yibum mitsvasýnýn
geçerlilik kazanabilmesi için gereken koþullardan
biri de budur. Ama eðer hiç böyle bir olanak
olmamýþsa, yani ölen adam doðuþtan kýsýr olduðu
bilinen biri idiyse, isminin devamlýlýðý ihtimali
zaten hiçbir zaman olmadýðýndan, kardeþlerinden
birinin onun dul eþiyle Yibum evliliði yapmasýna
yer yoktur (Talmud – Yevamot 24a; Raþi).
7-10. Halitsa. Sýradaki pasuklar, Yibum
mitsvasýnýn devreye girdiði bir durumda ölenin
hayattaki erkek kardeþleri dul yengeleriyle evlenmek istemezlerse, kadýnla aile arasýndaki iliþkinin
kesilmesini simgeleyen Halitsa adlý iþlemi tanýmlamaktadýr. Bu sözcük, “bir þeyi, bir yerle olan
baðýnýn çözülmesi suretiyle serbest býrakmak”
anlamýna gelir. Burada tanýmlanan Halitsa da,
dul kadýnýn, çocuksuz ölen kocasýnýn ailesiyle
olan baðýnýn sona ermesini temsilen, özel bir
ayakkabýnýn çözülerek çýkarýlmasý þeklinde sembolik bir iþlemdir. Bkz. p. 9 açk.
7. Dul yengesi – Ýbranice Yevimto. Sözcüðün
iyelik eksiz hali Yevama veya Yevemet’tir ve bir
kiþinin ardýnda soy býrakmadan ölmüþ kardeþinin

dul karýsýný tanýmlar (Milon Even Þoþan). Kadýn
Yibum evliliði [ya da Halitsa] yapana kadar
“Þomeret Yavam – Yibum Beklemekte Olan Kadýn”
sýfatýyla tanýmlanýr.
Evlenmek istemezse – Tora’nýn ele aldýðý örnek,
kayýnbiraderin evlenmeyi istemediði durumdur.
Kanuna göre ise dul kalan kadýn da bu evliliði
istememe hakkýna sahiptir. Ancak bunun
gerekçelerini mahkemeye sunmalýdýr ve bu
gerekçeler yerinde bulunmazsa, kadýn evlenmeye
zorlanmamasýna raðmen, evlilik sözleþmesinden
kalan haklarýnýn bazýlarýna kýsýtlama getirilebilir
(Yad – Yibum 1:2 ve 2:10; Meam Loez).
Mahkemenin kapýsýna – Targum Onkelos; Raþi.
Tam çeviriyle “kapýya”. Ama devamýndaki “ileri
gelenler” sözcüðünden de anlaþýldýðý üzere
mahkemeden bahsedilmektedir (Mizrahi; Sifte
Hahamim).
Dul yengesi – Bu ifade pasukta ikinci kez
geçmektedir. Pasuk bunu kullanmayýp sadece
“mahkemenin kapýsýna … çýkacak” deseydi de,
kullanýlan fiilin diþil yapýsýndan, çýkacak olanýn
dul kadýn olduðunu kolayca anlayabilirdik.
Kýsacasý bu ikinci kullaným gerekli deðildir ve bu
ifadeye ikinci kez yer verilmesi, pasuðun bu
noktasýndan itibaren söylenenlerin, pasuðun
baþýnda söylenenlerin kesin devamý olmak
zorunda olmadýðýna iþaret eder. Baþka bir
deyiþle pasuk her ne kadar “Ancak eðer adam dul
yengesi ile evlenmek istemezse” diye baþlýyorsa da,
dul yengenin ve kayýnbiraderin Halitsa için
mahkemeye gelmesini gerektiren baþka durumlar
da vardýr ve ikinci “dul yengesi” sözlerinden
itibaren yazýlý olanlar, bu durumlarýn hepsinde
ayný þekilde yapýlan iþlemi tanýmlamaktadýr.
Bahsedilen durumlar, Yibum’un, yapýlmasý
halinde baðlayýcý, ama kurala göre yasak olduðu
örneklerdir. Mesela kayýnbirader bir Koen ise ve
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mitsvadýr ve Hahamlarýmýz Talmud’da hangisinin
öncelikli olduðu konusunu ele almýþlardýr
(Talmud – Yevamot 39b) ve Yibum’un deðil de
Halitsa’nýn yapýlmasýný gerekli kýlan durumlar
mevcuttur. Böyle durumlarda da Halitsa’nýn
yapýlmasý, en az normal þartlardaki Yibum
mitsvasýnýn yapýlmasý kadar Tanrý’nýn Ýsteði’nin
yerine getirilmesi anlamýna gelir. Böyle bir
durumda Tora’nýn, üstüne düþen yükümlülüðü
yerine getiren birini küçük düþürmeyi amaçlamadýðý açýktýr. Ayrýca yukarýda belirtildiði gibi,
kadýnýn bu iþleme yaklaþmasý, saldýrganca deðil
aðýrbaþlý bir þekildedir (bkz. Yaklaþacak k.b.).
Öyleyse, [Halitsa’nýn yapýlýþ þekli yine burada
anlatýldýðý þekilde, yani tükürme ve pasukta belirtilen beyanat eþliðinde yapýlacaðýna göre,]
kadýnýn hareketini ve söylediklerini farklý bir þekilde deðerlendirmek gerekir: “Normal þartlarda
kayýnbiraderim Yibum mitsvasýný yerine
getirmeliydi ve þüphesiz o, ölen kardeþinin
isminin devamýný saðlayacak böylesine önemli bir
mitsvadan geri kalmaz, onu yerine getirirdi. Ne
var ki mevcut þartlar onun bu mitsvayý yerine
getirmesine elvermediði için Halitsa yapýyoruz.
Fakat durum farklý olsaydý ve kayýnbiraderim
Yibum’u sýrf arzu etmediði için, kalpsizce ve
umursamazca reddetseydi, o zaman [ayakkabýnýn
çözülüp çýkarýlmasýyla simgelendiði þekilde]
koruma altýndaki her türlü konum ve ilerleme
hakkýný kaybeder, önünde saygýsýzca yere
tükürülmesine ve halkýn da onu aþaðýlayýcý bir
þekilde sýfatlandýrýlmasýna layýk olurdu. Þu anda
yaptýðýmýz prosedür de bu farazi durumu yansýtýyor” (Hirsch).
Beyanda bulunarak – Tam çeviriyle “söz alarak
[veya: yüksek sesle konuþarak; þöyle] diyecektir”.
Kayýnbiraderin ret bildiren beyanýnda olduðu gibi
(bkz. ö.p. açk.), kadýnýn bu sözleri sabit bir
metindir ve pasukta yazýldýðý þekliyle Ýbranice
söylenmelidir (Sifre 291; Talmud – Yevamot 106b;
Raþi).
Kardeþinin evini inþa etmeyecek adama –
Pasuðun “kardeþinin evini inþa etmeyen adama”
demeyip, gelecek zaman çekimli “etmeyecek”
sözcüðüne yer vermesi bir kuralý öðretir:

Buradaki ayakkabý çözme [yani Halitsa] iþleminden geçen kayýnbirader, daha sonra fikrinden
vazgeçip dul yengesiyle Yibum evliliði yapamaz
(Sifre 291; Talmud – Yevamot 10b; Raþi). Halitsa
yaptýðý andan itibaren kadýnla aralarýndaki her
türlü bað sona ermiþtir. Bunun bir türevi olarak
ölenin kardeþlerinden biri Halitsa yaptýðý anda,
dul kadýn diðer tüm kardeþler için de [týpký
kocasý hayattayken olduðu gibi] tekrar yasak hale
gelir (Talmud – Yevamot 10b) ve baþka biriyle
evlenme açýsýndan tamamen serbest olur.
Burada Tora “kardeþinin evini” demektedir. Bu,
tekil bir kullanýmdýr. Baþka bir deyiþle ölen için
Yibum ile “inþa edilebilecek” ev sayýsý “bir” ile
sýnýrlýdýr. Böylece, eðer çocuksuz ölen kiþi ardýnda birden çok dul kadýn býrakmýþsa, bu kadýnlardan sadece biri ile Yibum evliliði yapýlabilir. Bu
evlilik yapýldýðý anda diðer dul kadýnlar için
Yibum ve Halitsa durumu ortadan kalkar ve
ölenin ailesi dýþýndaki baþka erkeklerle
evlenebilirler. Benzer þekilde, eðer dul kadýnlardan sadece birine Halitsa yapýlýrsa, diðer tüm
kadýnlar için de tüm kýsýtlama ortadan kalkar ve
baþka bir iþleme gerek olmadan o ailenin dýþýndaki baþka erkeklerle evlenebilirler. Ama o ailenin
erkekleriyle evlenmeleri, [kocalarý hayatta olduðu
zaman olduðu þekilde] yasaktýr (a.y.; Raþi o.a.).
Yine buradaki “kardeþinin evi” ifadesi baþka bir
kuralý da öðretir. Yibum, sadece kayýnbiraderin,
ölen kardeþin evinin “tümünü” “inþa edebilmesi”
durumu için geçerlidir. Ama eðer o bunu sadece
kýsmen yapabiliyorsa, hiç yapamaz. Örnekle açýklayalým: Eðer Þimon’un tek kardeþi Reuven,
ardýnda iki dul býrakarak çocuksuz bir þekilde
ölmüþse ve bu dullardan birinin Þimon’la evliliði
Arayot yasaklarý dâhilinde yasaksa, Þimon diðer
eþle de evlenmez ve kadýnlar Halitsa’ya da gerek
olmaksýzýn serbest kalýrlar; zira Þimon iki kadýndan istediði herhangi biriyle evlenemediði –
kardeþinin evinin “tümünde” söz sahibi olamadýðý – ve bunun üzerinde bir kýsýtlama olduðu
için, söz konusu kýsýtlama kadýnlarýn her ikisi için
de Yibum evliliðini geçersiz kýlar (Yad – Yibum 6:14).
Böyle yapýlýr – “Herkesin önünde iþte böyle
küçük düþürülür” (Daat Mikra).
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[Bunun üzerine] Dul yengesi, ileri gelenlerin huzurunda ona yaklaþacak,
ayakkabýsýný ayaðýnýn üstünden çözüp çýkaracak ve onun önünde [yere] tükürecektir. Sonra da beyanda bulunarak “Kardeþinin evini inþa etmeyecek adama iþte
böyle yapýlýr!” diyecek,
9. Huzurunda – Tam çeviriyle “gözlerinin
önünde”.
Yaklaþacak – Ýbranice Venigeþa. Ya da “yaklaþtýrýlacak”. Bu sözcüðün kullanýldýðý her yerde,
aðýrbaþlý ve çekingen bir þekilde yapýlan bir “yaklaþma” kastedilir (krþ. Þemot 20:18, 24:2, 34:32
ve 19:22). Dolayýsýyla burada da, kadýnýn
isyankâr bir þekilde gelip yaptýðý bir hareketten
deðil, yine aðýrbaþlý bir yaklaþmadan
bahsedilmektedir (Hirsch).
Ayakkabýsýný – Ýbranice Naal. Alternatif olarak
“çarýðýný”. Naal sözcüðü bir fiil olarak özelde “kilitlemek”, genel olarak da bir þeyi iyice sarýp
etrafýný kapatarak dýþ etkilerden korumak
anlamýna gelir. Dolayýsýyla burada zayýf ve açýk
bez bir ayakkabýdan deðil, sert ve saðlam deriden
üretilmiþ olup, ayaðýn büyük bölümünü kapatan
türdeki bir ayakkabýdan bahsedilmektedir. Bu
ayakkabý “çözülüp çýkarýlacaðýna” göre, bað
deliklerine ve deri þeritlere sahip olmalýdýr. Pasuk
ayakkabýnýn “ayaðýn üstünden” çýkarýlacaðýný
söylediði için, iþlem sýrasýnda adam bu ayakkabýyý
ayaðýna doðrudan temas edecek þekilde
giymelidir; ayaðýyla ayakkabý arasýnda engel teþkil edecek çorap vb. bir þey olmamalýdýr. Halitsa
iþleminde kullanýlan ayakkabý bunun gibi daha
birçok özelliðe sahip olmalýdýr. Bu konuda çok
sayýda kanun mevcuttur (Þulhan Aruh – Even
Aezer 169:14-23).
Çözüp çýkaracak – Ýbranice Vehaletsa. Ýþlemin
Halitsa olarak adlandýrýlmasýnýn sebebi bu fiildir.
Ýþlem sýrasýnda sað ayakkabý çýkarýlýr (Talmud –
Yevamot 104a). Halitsa mitsvasý Tora’nýn 613
mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase No. 240 (Sefer
Ahinuh).
Halitsa iþleminin neyi simgelediði hakkýnda farklý görüþler vardýr: [1] Ayakkabý, insanýn toprak
üzerinde saðlam bir þekilde durmasýný ve
kolaylýkla ilerlemesini saðlar – dolayýsýyla bu
saðlam duruþ ile ilerleyiþi simgeler. Onun çözülüp
çýkarýlmasý da, ölen kardeþinin isminin devamýný
saðlama fýrsatýný kullanmayan kayýnbiraderin,
þahsen de saðlam duruþ ve ilerlemeye hakký
olmamasýný temsil eder (Hirsch). [2] Yibum gündemde olduðu sürece, ölenin kardeþi, onun

soyunu devam ettirmeye hazýr olduðunu gösterdiðinden bir bakýma kardeþi halen hayatta gibi bir
durum söz konusudur. Ama Yibum yapmak
istemediðini beyan ettiði anda, kardeþinin soyunun devamý için olasýlýk da ortadan kalkar ve
sanki kardeþi o anda ölmüþ gibi bir durum ortaya
çýkar. Bu nedenle ayakkabýnýn çýkarýlmasý iþlemi
yapýlýr – zira yas iþaretlerinden biri de ayakkabý
giymemektir. [3] “Ayakkabý” anlamýndaki sözcük
Naal, ayný zamanda “kilitlemek” fiilidir. Ölenin
kardeþi Yibum mitsvasýný yapmayý reddettiði anda
ölen kardeþinin soyunun devamý için tüm
kapýlarý kilitlemiþtir. Bu nedenle ayakkabýnýn
çýkarýlmasý bunu da simgeler. [4] Bir görüþe göre
amaç, Yibum yapmayý reddeden adamý utandýrmaktýr (More Anevohim 3:49). [5] Bazýlarýna göre
bu iþlem, Yibum yapmayan kardeþin, ölen
kardeþinin mirasý üzerinde bulunabileceði olasý
bir hak iddiasýnýn önüne geçer (Raþbam; Hizkuni;
krþ. Rut 4:7).
Baþka açýklamalar da vardýr. Þüphesiz tüm bunlar
basit düzeydeki açýklamalardýr ve gerçekte Yibum
ve Halitsa, Tora’nýn Hok, yani ardýndaki mantýðýn
bilinemediði türdeki kanunlarýndandýr. Ayrýca
tüm bunlar, kanunun Yibum’a elverdiði, ama
kayýnbiraderin buna yanaþmadýðý durumlar
içindir. Yibum’un “kanunen” yapýlamadýðý ve
Halitsa yapýlmasýný gerektiren durumlar içinse bu
hareketin anlamý biraz farklý anlaþýlmalýdýr (bkz.
s.a.).
Onun önünde [yere] tükürecektir – Ýfade
“yüzüne tükürecektir” þeklinde de anlaþýlabilir;
ancak mantýken, Tora’nýn taraflarý böyle
aþaðýlayýcý bir yüzleþmeye sokmayý amaçlamýþ
olmasý pek olasý deðildir. Uygulama da adamýn
önünde “yere” tükürme þeklindedir (Sifre 291;
Talmud – Yevamot 106b; Raþi). Bazýlarýna göre
“onun önüne” ifadesiyle, “çýkardýðý ayakkabýnýn
önüne” anlamý kastedilmektedir (Ýbn Ezra).
Pasuklardaki ifadelere bakan biri Halitsa iþleminin temelde dul yengesiyle evlenmek istemeyen
kayýnbiradere karþý bir hiddet ve ayýplama
hareketi olduðu sonucuna varabilir. Ancak
mitsvanýn ruhu iyice incelendiðinde, bu sonucun
her zaman doðru olmadýðý görülecektir. Her þeyden önce, Halitsa da, en az Yibum kadar bir
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yapýlmalýdýr. Diðer Hahamlar ise Tora’nýn bu
mitsva için ne tür bir niyet olmasý gerektiðini
belirtmediðini dayanak göstererek niyetin bir
etken olarak kabul edilmesine karþý çýkarlar.
Onlara göre þartlar elverdiði takdirde Yibum
yapýlmalýdýr (Talmud – Yevamot 39b). Bu görüþ
ayrýlýðý, daha sonraki dönemlerde de devam
etmiþtir. Rabi Yitshak Alfasi (Rif), Rambam ve
çoðu Sefaradi otorite Yibum’un tercih edilmesi
gerektiðini öne sürerken, Raþi, Tosafot ve çoðu
Aþkenazi otorite Halitsa’yý öncelikli görürler.
Günümüzdeki uygulama Halitsa’nýn tercih
edilmesi þeklindedir.
11-12. Utandýrma Tazminatý. Tora burada, bir
kiþiyi yapýlan bir hareket yoluyla utandýrmanýn
da maddi tazminatý gerektirdiðini öðretmektedir.
Verdiði örnekte bir kadýnýn, kocasýyla kavga eden
birine karþý onu en çok utandýracak hareketi yapmasýndan bahsedilmektedir. Sforno’ya göre, bu
konunun Halitsa konusundan sonra verilmesi de
buna baðlýdýr. Her ne kadar, Halitsa iþlemi
dâhilinde dul kadýnýn, kendisiyle evlenmek istemeyen kayýnbiraderine, önünde yere tükürmesi –
ki bu, hakaret olarak kabul edilebilir – iþlemin bir
parçasýysa da, bu sadece o iþlemle sýnýrlýdýr ve bir
kadýnýn, kocasýyla kavga eden birini bile utandýrmasý yasaktýr. [Elbette bu, Tora’nýn verdiði örneði
temel alan bir açýklamadýr ve baþkasýný utandýrma yasaðý hem erkekler hem de kadýnlar için ayný
þekilde geçerlidir.]
11. Ýnsanlar kavga ederken – Pasuk konuya
doðrudan “bir kadýn, kocasýný ona vuranýn elinden kurtarmak için…” þeklinde de girebilirdi. Ýki
adamýn kavga edip etmediklerinin bu kýsýmda
verilen kanunun üzerinde bir etkisi yoktur. Ama
Tora konuya bu þekilde girerek bir mesaj vermektedir (Minhat Yeuda; Sifte Hahamim): Kavga
hiçbir þeyin çözümü deðildir. Kavga etmeye
baþlayanlar sonunda birbirlerine vuracak hale
geleceklerdir. Kavgadan barýþ çýkmaz (Sifre 292;
Raþi; krþ. p. 1 açk.).

Ýbn Ezra’ya göre bu konunun burada verilmesi,
“kardeþler birlikte yaþarlarken” (p. 5) sözleriyle
baþlayan önceki konuyla aradaki tezatý vurgulamayý amaçlamaktadýr.
Bir adam ve kardeþi – Bu ifade, bunun þiddet
düzeyi düþük bir kavga olduðuna iþaret eder (The
Living Torah). Ama “kardeþi” sözcüðü kavga edenlerin mutlaka ortak anne veya babaya sahip kiþiler olduðunu belirtme amacýnda deðildir. Verilen
örnekteki kiþiler yabancý da olabilir (Ýbn Ezra).
Elini uzatýp … yakalarsa – Tora sadece
“yakalarsa” deseydi de, elini uzattýðýný anlardýk.
Ama Tora “elini uzattýðýný” özellikle belirterek,
kadýnýn elini, özellikle “yakalamak ve böylece
adamý utandýrmak için” uzattýðýný vurgulamaktadýr. Bu da utanç tazminatý ile ilgili bir kuralý
öðretir: Bu tazminat sadece utandýrma veya
hakaret etme “amacý” varsa verilir. Ama böyle bir
niyet yoksa utanç gerçekleþse bile utanç tazminatý yoktur. Böylece bir kiþi damdan düþüp birine
zarar vermiþ, ayný zamanda onu gülüç duruma
düþürmüþse bile, sadece zarar tazminatýný öder,
utanç tazminatýndan muaftýr (Miþna – Baba
Kama 6:2). Utanç tazminatý ile neyin kastedildiði
için bkz. s.p. açk.
Edep yerini – Testislerini (Ýbn Ezra). Tora’nýn
örnek olarak özellikle bu organý vermesinin iki
sebebi vardýr. [1] Burasý hayati bir bölgedir ve
oraya yönelik bir darbe adamýn hayatýný doðrudan tehlikeye sokabilir. [2] Burasý, pasukta belirtilen hareketle bir erkeðin utanmasýna yol açacaðý, onu küçük düþüreceði en belirgin yerdir ve
Tora burada özellikle birinin utandýrýlmasý durumunda ödenmesi gereken tazminatý öðretmeyi
amaçlamaktadýr (bkz. s.a.). Sözcüðün Ýbranicesi
Bimvuþav da, “Buþa – Utanç” sözcüðüyle ilgilidir
(Ýbn Ezra).
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Yisrael’in içinde ismi “Ayakkabýsý çözülüp çýkarýlmýþ olanýn evi” [diye] çaðrýlacaktýr.
[116. Saldýrgan]
11

Ýnsanlar kavga ederken – bir adam ve kardeþi – birinin karýsý, kocasýný ona
vuranýn elinden kurtarmak üzere yaklaþýr, elini uzatýp [adamýn] edep yerini
yakalarsa,
10. Yisrael’in içinde ismi … [diye] çaðrýlacaktýr – Amaç sadece bu kayýnbiraderin bundan
böyle söz konusu ünvanla anýlacaðýný söylemek
olsaydý, “bundan böyle ismi … diye anýlacaktýr”
denmesi yeterli olurdu. Ama Tora “Yisrael’in
içinde” sözlerini vurgulayarak, bu seremoni
sýrasýnda orada olan herkesin bunu yüksek sesle
dile getirmesi gerektiðini, bunun da prosedürün
bir parçasý olduðunu öðretmektedir (Sifre 291;
Talmud – Yevamot 10b; Raþi).
Ayakkabýsý çözülüp çýkarýlmýþ olanýn evi –
Ýbranice Bet Haluts Anaal. Diðer bazý alternatifler þöyledir: “[O yerin] Ýsmi Yisrael’in içinde
‘ayakkabýnýn çýkarýldýðý ev’ olarak anýlacaktýr” (The
Living Torah; krþ. Gur Arye; krþ. Yad – Yibum 4:2).
“O aile, Yisrael’in içinde ‘ayakkabýsý çýkarýlan
adamýn ailesi’ olarak bilinecektir” (Abravanel). “O
adamýn ismi Yisrael’in içinde ‘ailenin, ayakkabýsý
çýkarýlan mensubu’ olarak bilinecektir” (Paaneah
Raza). Bazýlarýna göre bu pasuðun tümü de
kadýnýn önceki pasuktaki sözlerine dâhil olabilir
(Abravanel; Yad – Yibum 4:7; krþ. Talmud –
Yevamot 106b).
œ Sonuç. Bu kýsým boyunca açýklamalarýmýzý
basit düzeyli incelemeye göre yaptýk. Ancak
Rabenu Behaye’nin iþaret ettiði üzere, Yibum
mitsvasýnýn arkasýnda mistik birçok etken vardýr.
Yibum ve Halitsa konusu son derece karmaþýk alt
detaylara sahiptir. Bunlar ciddi bir Talmud öðrenimini gerektirir. Bazý durumlarda Yibum’a yer yoktur; bazý durumlarda Yibum yapmak imkânsýzdýr
ve daha birçok farklý durum vardýr. Genel kurala
göre, Yibum’a gerek olmayan ya da Yibum evliliði
yapýlsa bunun baðlayýcý olmadýðý durumlarda
Halitsa’ya da gerek yoktur. Böylece eðer ardýnda
soy býrakmadan ölen adamýn dul karýsý ile bir
kardeþinin evlenmesi, Tora’nýn yasakladýðý
Arayot sýnýfýndaki (bkz. Vayikra Perek 18) ensest
bir iliþki anlamýna geliyorsa, burada ne Yibum

yapýlýr, ne de Halitsa’ya gerek vardýr ve böyle bir
durumda kadýn aile dýþýnda istediði baþka biriyle
evlenebilir. Örneðin Reuven, kardeþi Þimon’un
kýzý Dina ile evlenmiþ, sonra da çocuksuz
ölmüþse, Þimon elbette kendi kýzýyla evlenemeyeceðinden, burada Yibum’a yer yoktur;
dolayýsýyla Halitsa’ya da gerek yoktur ve Dina
herhangi biriyle evlenmekte serbesttir.
Buna karþýlýk eðer Yibum evliliði yapacak duruma
düþmüþ iki kiþinin evliliði [1] Hahamlarýmýz’ýn
koyduðu bir kanun gereði yasak olan ya da [2]
kutsiyete aykýrý olmasý sebebiyle doðrudan
Tora’nýn yasakladýðý türdeki bir evlilikse – ki bunlar yasak olmasýna raðmen, evlilik iþlemleri
yapýldýðý takdirde evlilik geçerlidir ve boþanma
gerekir – burada Yibum evliliði yapmak da ayný
þekilde, yasak olmasýna raðmen, yapýldýðý
takdirde baðlayýcýdýr. Hahamlarýmýz’ýn yasakladýklarý evlilikler, Þeniyot LaArayot olarak
adlandýrýlan ikincil akraba evlilikleridir (bkz.
Vayikra 18:30 açk.). Tora’nýn kutsiyete aykýrý
olmalarý nedeniyle yasakladýðý evlilikler ise, bir
Koen ve Koen Gadol’un yapmasýnýn yasak olduðu
evlilikler (bkz. Vayikra 21:7 ve 21:14) ile bir
mamzer ya da mamzeretle yapýlan evliliklerdir
(bkz. 23:3 açk.) (Miþna – Yevamot 2:4). Ýþte,
Yibum evliliði bunlardan biri ile sonuçlanacaksa,
böyle durumlarda Yibum yapýlmaz, doðrudan
Halitsa yapýlýr [ve eðer taraflar, yasaða raðmen
iliþkiye girmiþler ve bu þekilde Yibum evliliðini
yapmýþlarsa, boþanmalarý gerekir] (a.k. 2:3).
Talmud’da Yibum’un mu yoksa Halitsa’nýn mý tercih edilmesi gerektiði konusunda bir görüþ ayrýlýðý
söz konusudur. Aba Þaul’a göre Yibum mitsvasýný
yapan kiþinin bunu maddi veya tensel amaçlar
gütmeksizin, sýrf mitsvayý yerine getirme uðruna
yapmasý gerekir. Bu çok üstün bir düzeyde olmayý
gerektirdiði için, bu düzeyde insanlarýn çok
seyrek olduðu günümüzde, Yibum evliliðini gerektiren þartlar oluþtuðu takdirde, doðrudan Halitsa
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Önce de belirtildiði gibi, utanç tazminatý, Boþet,
sadece utandýrma niyeti varsa verilir; yoksa verilmez. Bir insana verilen zarara baðlý olan diðer
dört tazminat ise, niyet olsa da olmasa ödenmelidir.
Gözün [ona] acýmasýn – Bir insanýn hayatýna
kasteden kiþiye acýmamak Tora’nýn 613
emrinden biridir. Mitsvat Lo Taase No. 360 (Sefer
Ahinuh).
Bu ifade, önceki açýklamada belirtilen anlamýn
yanýnda, burada özellikle maddi tazminattan
bahsedildiði konusunu güçlendirme amacýný da
taþýr. Akla “Ya Tora gerçekten kadýnýn elini
[adamýn hayatýný tehlikeye sokmadýysa bile]
koparmayý emrediyorsa?” sorusu gelebilir. Tora bu
soruyu bertaraf etmek için “gözün [ona] acýmasýn”
ifadesini kullanmaktadýr. Tora benzer bir ifadeyi
daha önce Edim Zomemin konusunda da kullanmýþtýr: “Gözün [bu tip suçlulara] acýmasýn: [Ýdam
istemli davalarda] Cana karþýlýk can [alýnmalý,
tazminat istemli davalarda da] göze karþýlýk göz, diþe
karþýlýk diþ, ele karþýlýk el, ayaða karþýlýk ayak
[tazminatý ödetilmelidir]” (19:21. Bkz. o.a.). O
pasuk iki farklý durumdan bahsetmektedir. Edim
Zomemin olduklarý ortaya çýkan þahitler, suçladýklarý kiþinin idamla yargýlandýðý davada kendileri
idam edilirler, dava konusunun parasal olduðu
durumlarda ise bu parayý suçladýklarý kiþiye ödemekle yükümlü hale gelirler. Bu pasuktaki “gözün
acýmasýn” ifadesi o pasukla baðlantý kurmaktadýr.
Bu baðlantý o pasuðun idama dair kýsmýyla ilgili
olamayacaðýna göre, tazminata dair kýsmýyla ilgilidir. Dolayýsýyla orada nasýl tazminattan
bahsediliyorsa, bu pasukta da tazminattan
bahsedilmektedir (Sifre 293; Raþi).
13. Kesende – Targum Yonatan; Septuaginta. Ya
da “cebinde”. Alternatif olarak “tartýlarý koyduðun
yerde” (Ýbn Ezra, Tur).
Farklý aðýrlýk taþlarýn – Ýbranice Even VaAven.
Tam çeviriyle “taþ ve taþ”. Yani iki farklý taþ.
Ölçümde kullanýlan aðýrlýklardan bahsedilmektedir (Raþi).

Biri büyük biri küçük – Tam çeviriyle “büyük ve
küçük”. Tora “büyük ve küçük aðýrlýk taþlarýn
olmasýn” derken farklý büyüklüklere sahip aðýrlýk
taþlarý kullanmanýn her durumda yasak olduðunu
söyleme amacýnda deðildir. Eðer bu taþlarýn farklý aðýrlýklarý ölçme amacýyla kullanýldýklarý
görenin gözünde açýksa, elbette bunda bir sakýnca yoktur. Tora’nýn yasakladýðý, eþit görünen ve
eþit olduklarý iddia edilen ama gerçekte eþit
olmayan aðýrlýklarý bulundurmaktýr (Gur Arye).
Buna göre bir þey alýrken bu eþ görünen taþlarýn
aðýr olanýný, bir þey satarken de hafif olanýný kullanmak yasaktýr (Sifre 294; Raþi). Dahasý bir kiþi,
kendince bir sebepten dolayý bunun tersini bile
yapamaz – kendi kaybýna olacak þekilde alýmda
hafif taþý, satýþ sýrasýnda da aðýr taþý kullanmamalýdýr; zira açýkçasý Tora burada böyle taþlarý
kullanmayý deðil, “farklý aðýrlýk taþlarýn olmamalýdýr” ifadesiyle de açýkça belirtildiði gibi,
böyle taþlara sahip olmayý bile yasaklamýþtýr –
týpký sahte para bulundurmanýn yasak olmasý gibi
(Daat Mikra). Çünkü kendisi onlarý kendi zararýna kullanýyorsa bile, bir baþkasý alým için aðýr,
satýþ için hafif taþý kullanma hatasýna düþebilir
veya bunu bilerek yapabilir (Piruþ Sifre DeVe Rav;
Beer Basade).
Olmamalýdýr – Eksik aðýrlýk ve ölçüler bulundurma yasaðý, Tora’nýn 613 emrine dâhildir.
Mitsvat Lo Taase No. 361 (Sefer Ahinuh).
Tam çeviriyle “senin olmayacak cebinde farklý aðýrlýk taþlarý”. Burada bariz bir fazla kullaným vardýr.
Tora basitçe “cebinde farklý aðýrlýk taþlarý olmayacak” demesi yeterli olurdu. Kullandýðý uzun
ifade “senin olmayacak” sözlerini içermektedir ve
bu bir mesaj verir: “Eðer eþ görünen ama gerçekte farklý olan aðýrlýk taþlarý bulundurursan, senin
hiçbir þeyin olmayacak – sonunda her þeyden
yoksun kalacaksýn” (Sifre 294; Raþi).
Buradakilere benzer ifadeler için bkz. Vayikra
19:35-36, Yehezkel 45:10-12, Miha 6:11, Miþle 11:1.
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[eðer adamýn hayatýný kurtarmak için tek yol buysa, kadýnýn] elini kopar;
gözün [ona] acýmasýn.
[117. Ölçü ve Aðýrlýklar]
13

Kesende farklý aðýrlýk taþlarýn – biri büyük biri küçük – olmamalýdýr.

12. [Kadýnýn] Elini kopar – Tam çeviriyle “…
kesip kopar”. Çevirimiz pasuðun ilk bakýþta
anlaþýldýðý þekle göredir (The Living Torah).
Kadýnýn hareketi adamýn hayatýný tehlikeye sokabilecek niteliktedir ve durum gerçekten bu raddeye geldiyse ve kadýný durdurmak için diðer yollarýn hiçbiri iþe yaramadýysa, onu sakatlamak bile
denenebilir. Tora’nýn verdiði örnekte kadýnýn
adamýn hayatýný tehlikeye sokan organý eli
olduðu için, Tora da sakatlamanýn hedefi olarak
kadýnýn elinden bahsetmektedir; ancak kadýn her
þekilde durdurulabilir (Sifre).
Tora’nýn buradaki kanunu yalnýzca bu belirli
örnek için verdiðini düþünmek elbette hatadýr.
Ayný þeyi bir erkek yaparsa da ayný kural geçerlidir. Bir insanýn hayatýnýn tehlikeye sokulmasý
baþka bir yolla olursa da ayný kural geçerlidir.
Birinin yaþamýna kasteden, elden gelen her yol
denenerek durdurulmalýdýr. Tora daha önce
böyle birinin son çare olarak öldürülebileceðini
bile söylemiþtir (bkz. 22:26 açk.). Hatta ayný
durum burada verilen örneðin ölümcül bir kavgayý ele almasý durumunda da geçerlidir.
[Yukarýda belirtildiði gibi burada þiddet düzeyi
düþük olan, yani ölümcül olmayan bir kavgadan
bahsedilmektedir; yani kadýnýn bu þekilde
davranmasý için geçerli bir sebep yoktur. Buna
karþýlýk,] Eðer ölümcül bir kavga söz konusuysa
ve kadýnýn, öldürülmek üzere olan kocasýný kurtarmak için geriye kalan tek çaresi pasukta belirtilen hareketse, o zaman buradaki kanun geçerli
deðildir ve kadýnýn eli burada ölüm tehlikesi
altýndaki birini kurtarmak için faaliyet gösteren
bir Bet-Din temsilcisi sýnýfýnda kabul edilir
(Talmud – Baba Kama 28a).
Ölümcül bir saldýrýya uðrayan kiþiyi kurtarmak,
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No.
241 (Sefer Ahinuh).
Yine de, bu emir sadece verilen örnekle sýnýrlý
olmadýðýna göre, Tora’nýn neden özellikle bu
örneði verdiðini anlamak gerekir – ve bu, bizi

pasuðun öðrettiði temel bir kanuna yoðunlaþtýracaktýr. Þöyle ki; Tora bir insana verilen zararýn
beþ türlü tazminatý olabileceðini öðretir: [1]
“Nezek – Zarar” (Þemot 21:24), [2] “Tsaar –
Acý” (Þemot 21:25), [3] “Þevet – Gelir Kaybý”
(Þemot 21:19), [4] “Ripuy – Tedavi” (Þemot
21:19) ve [5] “Boþet – Utanç”. Ýþte bu pasuk,
bunlarýn sonuncusu ile ilgili kanunu öðretmeyi
amaçlamaktadýr.
Bir insana vurulduðunda, yüzüne tükürüldüðünde veya o kiþi baþka bir “hareketle”
utandýrýldýðýnda, o kiþiye bilirkiþinin belirleyeceði
bir tazminat ödemekle yükümlü hale gelinir. Tora
utanç konusunu vurgulamak için özellikle bu
pasuktaki örneði vermiþtir, zira bu örnekte utanç
konusu çok barizdir.
Bu doðrultuda pasuktaki “elini kopar” ifadesi,
utanç tazminatýný tanýmlayan sembolik bir
ifadedir (Raþi). “El” maddi gücü de ifade eder ve
bunun “koparýlmasý”, bu gücün kýsýtlanmasý
anlamýna gelir. Pasuðun devamýndaki “gözün
[ona] acýmasýn” talimatý da, “maddi durumu iyi
deðilse bile onu bu tazminatý ödemekten
affetme” anlamýndadýr (Ýbn Ezra). [Belirtildiði
gibi, buradaki, sadece bu örnekle sýnýrlý olmayýp,
utancýn olduðu her türlü durumda geçerli olan
genel bir kanundur.]
Ýfade, “Kadýn yaptýðý arsýzca davranýþý nedeniyle
elinin koparýlmasýný hak etmiþtir; ancak Tora
bunu tazminatla telafi etmeyi emretmiþtir” þeklinde de anlaþýlabilir (a.k.).
Utanç tazminatý, aþaðýlanan ve aþaðýlayan kiþilerin toplumsal konumuna göre deðiþkenlik gösterir. Aþaðýlanan kiþi toplumda ne kadar saygý
görüyorsa, tazminatýn miktarý da o denli yükselir.
Öte yandan bu miktar, aþaðýlayan kiþinin sosyal
konumuyla da ters orantýlýdýr. O kiþi ne kadar
saygýnsa, ödeyeceði tazminatýn miktarý da ona
göre azalýr (Talmud – Baba Batra 83b; Raþi o.a.).
Elbette her durum kendi içinde tüm koþullar göz
önünde tutularak deðerlendirilir.
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malzemesi olarak kullanmayý reddeden bir halktýr. Bu halkýn mensuplarý, insanlarýn birbirlerine
olan güvenlerini kötüye kullanmazlar, zira söz
konusu güven, insanlarýn bir toplumun parçalarý
olarak bir arada yaþamasýnýn ön þartýdýr. Tora’nýn
idealindeki Bene-Yisrael, Tanrý’nýn Halký olma
ayrýcalýðýný, ancak ve ancak, O’nun yarattýklarýna karþý her türlü sahtekârlýktan uzak durmalarý
þartýyla hak ettiklerini bilirler. Bu halkýn karakterinin resmine, baþkalarýnýn duygularýna ortak
olma, duyarlýlýk, tüm canlýlara karþý cömertlik ve
yardýmseverlik gibi çizgiler hâkimdir. Peygamber
Tsefanya, tüm çaðlarýn sýnavlarýndan baþarýyla
çýkabilmiþ ve Yahudilik’in kusursuzluðunu elde
etmiþ olacak olan gelecekteki Bene-Yisrael’i bu
þekilde tarif etmektedir: “Yisrael’in kalanlarý, haksýzlýk yapmayacaklar, yalan konuþmayacaklar, aðýzlarýnda hilekârlýk dili bulunmayacak…” (Tsefanya
3:13).
Bu ulusun bulunduðu kutbun zýddý, Amalek adlý
ulusla temsil edilir. Amalek’in övünüp sevindiði
þey sadece kýlýcýyla, tüm zayýf ve korumasýzlarý
ezerek elde ettiði sözde þerefidir. Bu zýtlýðýn bir
sonucu olarak, varlýðýný Tanrý’ya ve insanlara
yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye baðlý
gören halkýn Mýsýr’dan çýkýp tarih sahnesine ilk
adýmýný atýþýnýn hemen ertesinde, bu deðerlerin
tam aksini temsil eden Amalek hemen ona
saldýrmýþtýr. Ýþte Tora, Yahudi’nin insani yükümlülüklerini sýraladýðý bu yüklü peraþanýn sonunda,
bu deðerler uðruna tarih boyunca kiminle ve
hangi zihniyetle mücadele etmek durumunda
olacaðýný hatýrlatmaktadýr (Hirsch).
17. Amalek – Bkz. Bereþit 36:12.
Mýsýr’dan çýkýþýnýz sýrasýnda, yolda –
“Kurtuluþunuzun hemen ertesinde, siz yolun zor-

luklarýyla pençeleþirken” (krþ. Sifre). Yisrael
Ulusu kendi yolculuðunda ilerlemekteydi.
Zihinlerindeki düþünce ve endiþeler, savaþ
düþüncelerinden son derece uzaktý. Bu, yurttan
yoksun kalabalýk bir halkýn, kadýnlar ve çocuklarla birlikte çöl gibi bir ortamdaki yolculuðuydu
ve onlarýn bu durumunun insan kalbinde sadece
insancýl hisler yaratmasýný beklemek mantýklý
olurdu – düþmanca ve kalleþçe bir saldýrý deðil.
Bu nedenle yolda ilerledikleri sýrada kendilerine
bir düþmanýn saldýrabileceðini düþünmeleri için
hiçbir sebep yoktu. Amalek’in saldýrýsý, Yisrael
tarafýndan hiçbir kýþkýrtma olmadan, sýrf
Amalek’in insan katliamýndan duyduðu mutluluktan kaynaklanmýþ bir saldýrýydý. Ya da belki de
Amalek, Bene-Yisrael’in tarih sahnesine
girmesinin kendisi için ne tür bir tehlike teþkil
ettiðini ruhunun bir yerlerinde hissetmiþtir. Ne
de olsa Yisrael, saf insancýllýðý ve yükümlülüðe
sadakati temsil ederken, Amalek’in bayraðýna
iþlediði tek þey kýlýcýn temsil ettiði kaba kuvvettir
(Hirsch).
Sana yaptýðýný – “Saldýrdýðýný” (bkz. Þemot 17:8).
Hatýrla – Yani “hatýrýnda tut” (Targum Onkelos).
Mitsvat Ase No. 242 (Sefer Ahinuh).
Tora bu kýsmýn sonunda “Unutma!” emrini de
vermektedir. Bu, Amalek konusunun unutulmamasýnýn önemini vurgular niteliktedir. Unutmak,
bir þeyin insanýn zihninden kalýcý olarak ya da
geçici bir süre için silinmesidir. Hatýrlamak da
bunun önüne geçilmesi için zihnin canlý tutulmasý anlamýna geldiðinden bu gereksiz bir tekrar
gibi görünebilirdi. Ancak Hahamlarýmýz öyle
olmadýðýný, “Hatýrla!” emrinin, “zikret” – “aðzýnla
an” – anlamýnda olduðunu vurgularlar (Talmud –
Megila 18a). Böylece Tora, Amalek’in yaptýðýnýn
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[Benzer þekilde,] Evinde farklý ölçeklerin – biri büyük biri küçük – olmamalýdýr.
Tam ve hilesiz aðýrlýk taþýn olmalýdýr; tam ve hilesiz ölçeðin olmalýdýr. Bu
sayede Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu toprak üzerinde günlerin uzayacaktýr.
16
Zira Tanrý için iðrençtir bunlarý yapan herhangi biri – hile yapan herkes.
15

[118. Amalek’in Yaptýðýný Hatýrda Tutmak]
17

Amalek’in Mýsýr’dan çýkýþýnýz sýrasýnda yolda sana yaptýðýný hatýrla.

14. Farklý ölçeklerin – Ýbranice Efa VeEfa. Tam
çeviriyle “efa ve efa”. Efa, bir kuru hacim
ölçüsüdür ve burada, alým satýmda kullanýlan
ölçekleri tanýmlamaktadýr.
Pasuklar aðýrlýk taþlarý ve kuru hacim ölçülerinden bahsetmiþ olmasýna raðmen, þu açýktýr
ki, buradaki kurallar her türlü ölçüm birimi için
de geçerlidir.
15. Tam – Ya da “bütün”; “eksiksiz”; “kusursuz”.
Hilesiz – Ya da “adil”; “dürüst”. Ýbranice Tsedek.
“Piyasada kabul görenle tamamen ayný” (Ýbn
Ezra). Baþka bir görüþe göre bu sözcük, aðýrlýk
taþýnýn ve ölçeðin niteliðini deðil, onun kullaným
þeklini tanýmlamaktadýr: “Tam aðýrlýk taþlarýn
olmalýdýr ki bunu adilce ve adaleti koruyarak kullanabilesin…” (Hirsch).
Olmalýdýr – Tam çeviriyle “tam ve hilesiz aðýrlýk
taþý sende olacak”. Burada da fazla kullaným vardýr
ve “sende olacak” þeklindeki gereðinden uzun
ifade, önceki pasuklardaki olumsuz mesajýn aksini verir: “Eðer tam ve hilesiz aðýrlýk taþýn olursa,
çok þeyin olacaktýr – Tanrý sana bereket bahþedecektir” (Sifre 294; Raþi).
Bet-Din, görevliler göndererek satýcýlarýn kullandýklarý aðýrlýk ve ölçülerin katiyetini mutad
olarak kontrol ettirirdi (Talmud – Baba Batra
89b). Dükkândan satýþ yapanlar, bu aðýrlýk ve
ölçüleri her ay temizleyip kontrol etmekle
yükümlüdür. Evinden satýþ yapan biri ise bunu
yýlda bir kez yapmalýdýr (Sifre) (Meam Loez).
Günlerin uzayacaktýr – Çünkü adalet üzerine
kurulmuþ bir devlet daim olacaktýr. Adaletin varlýðý saðlam bir binaya, yokluðu harabeye benzer.
Ve harabedeki bir duvar bir anda yýkýlabilir (Ýbn
Ezra). Ayrýca hilekârlýk, insanlar arasýnda çekiþmeye yol açar. Halk içinde çekiþmeler de ulusal
birliði bozar, düþmanlara karþý saðlam durmak

mümkün olmaz ve sürgün gelir. Ama dürüstlük
ve adalet olduðu zaman, ülkede barýþ hüküm
sürer; halk içindeki birlik de dayanýþmayý saðlar
ve böylece düþmanlara karþý saðlam bir duruþ
olduðu için ülkede huzur tesis olur (Daat Mikra).
16. Bunlarý yapan herhangi biri – Ya da “bunlardan herhangi birini yapan”. Baþka bir deyiþle
Tanrý için iðrenç olan, yukarýda sayýlanlarýn “hepsini birden” yapanlarla sýnýrlý deðildir. Bunlarýn
sadece birini yapmak bile “Tanrý için iðrenç”
sýfatýný almak için yeterlidir (Sifre).
Tora p. 13-14’te “yapýlmamasý” gerekenleri
söyledikten sonra p. 15’te “yapýlmasý” gerekeni
bildirmiþtir. Öyleyse mantýken, buradaki “Tanrý
için iðrençtir tüm bunlarý yapanlar” sözlerinin,
aslýnda p. 14’ten hemen sonra gelmesini beklerdik. Ancak Tora bu ifadeyi özellikle konunun
sonuna ve dolayýsýyla sýradaki konu olan
Amalek’in yaptýðýný hatýrda tutma emrinin
hemen öncesine yerleþtirmiþtir: “Eðer ölçü ve
aðýrlýklarda hile yaparsan, düþman saldýrýsýndan
kork!” (Midraþ – Tanhuma 8; Raþi; Beer Basade).
Tora bir mesaj vermektedir: “Ýkisi arasýnda gözle
görünür bir baðlantý olmamasýna raðmen þunu bil
ki, ölçü ve aðýrlýklarda hilekârlýk yapmanýzýn
cezasý, düþmanlarýn size saldýrmasý [durumunda
Tanrýsal korumadan yoksun kalmanýz] olacaktýr”.
Hile yapan herkes – Ya da “hilenin her türlüsünü
yapan” – ister sözde isterse de fiiliyatta, ister gizli
isterse de açýk olsun (Ýbn Ezra). Böylece Tora
“tüm bunlarý yapanlar” derken yukarýda verdiði
hileli ölçü ve tartýlarý kastetmiþ, sonra da “hile
yapan herkes” diyerek, ayný durumun, bunlarýn
dýþýndaki her türlü hilekârlýk için de geçerli
olduðunu belirtmiþtir (Rabenu Behaye).
17-19. Paraþat Zahor – “Zahor Peraþasý”.
Önceki mitsvalar, Yisrael’in ideal resmini tamamlamýþtýr: Bu idealde, Yisrael, her türlü hilekârlýktan uzak, yüksek konumda olmayý bir sömürü
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katmaya çalýþýr. Tek baþýna ulaþamayacaðýný
bildiði amacýna, potansiyel düþmanlýklarýný
harekete geçirmeye çekinen baþkalarýný da
Yahudiler’e karþý kýþkýrtarak ve onlara Yahudiler’in
de yenilmez olmadýðýný göstererek ulaþmayý
umar. Ama ayný yöntem, içinde Yahudi düþmanlýðý olmayanlarý bu yola sokma amacýný da güder.
Amalek, özellikle Yahudiler geliþim ve yükseliþ
gösterdiði zaman – “Mýsýr’dan çýkýþ sýrasýnda; yolda
[ilerlerken]” – kalleþ ve sürpriz bir saldýrý düzenler
– “o bitkin ve yorgunken arkada kalan güçsüzlere”
saldýrýr. En zayýf anýný kollar ve “öldürebildiði
için” zevk duyar. Kendi kinini daha da besler.
Yakaladýklarýný “kirletir” – en insanlýk dýþý yollarla aþaðýlar, ezer, katleder. Bunu yaparken
“Tanrý’dan korkmaz”. Arsýzca Tanrý’ya meydan
okur (bkz. Öldürmüþ k.b.). Ama bazý durumlarda
da, aksine, tüm bunlarý “Tanrý Adýna” yaptýðýný
bile iddia eder. Kaynar suya girince haþlanacaðýný
bilmektedir. Ama o, bunu da propaganda
malzemesi haline getirmeyi bilir. Ýçine kendi
girdiði suyu, kendisini haþladýðý için suçlar. Zulme
uðramýþtýr! O zamana kadar kimsenin ya
çekindiði ya da sempati duyduðu için dokunmak
istemediði kaynar su, artýk baþkalarý için de
dokunulmaz deðildir. Bir sonraki saldýrýnýn
temelini atmýþ, desteðini almýþtýr – ve su artýk
eskisi kadar sýcak deðildir. Ýþte Amalek’in,
Yahudilik’in fiziksel varlýðýný, yani Yahudiler’in
bedenlerini yok etmeyi amaçlayan yönü bu þekilde çalýþýr. Ancak Amalek kavramý çok farklý
þekillerde de tezahür edebilir. Bkz. s.p. açk.,
Sonuç k.b.

Ya da “ardýnda gecikenleri” (Targum Onkelos).
Midraþ’a göre Amalek’in saldýrýsý sýrasýnda Onur
Bulutlarý’nýn dýþýnda kalan “güçsüzler”, Tanrý
inancý zayýf olup, O’nun yolundan ilerlemeyen
kiþilerdir (Sifre). Nitekim Onur Bulutlarý’nýn
korumasýndan yoksun kalmalarý, bu mucizevî
koruma için haklarýný kaybettiklerini gösterir.
Raþi, Yehezkel 16:15’teki açýklamasýnda Pesikta’dan
alýntý yaparak, burada Bene-Yisrael’in çöldeki
yolculuklarý sýrasýnda putperestlik günahýný
iþlemiþ olan bazý Dan kabilesi mensuplarýnýn
kastedildiðini belirtir.
Tarihin geneli içinde Yahudi karþýtý saldýrýlarýn
hedefi haline gelmiþ olan çok büyük tsadikler de
vardýr. Amalek ve onun manevi mirasçýlarý
saldýrýrken kimin tsadik kimin günahkâr olduðu
konusunda bir ayrým yapmazlar. Mýsýr Çýkýþý sonrasýndaki saldýrýda eriþebildikleri, günah iþlemiþ
olanlardýr – bu nedenle sadece onlara zarar verebilmiþlerdir. Ama tarih boyunca sýrf Yahudi
olduklarý için katledilenler, bilerek veya bilmeyerek, Tora’nýn en üst düzeyli mitsvasý olan Kiduþ
Aþem’i yerine getirmiþler, ölümleriyle Tanrý’nýn
Ýsmini kutsal kýlmýþlardýr.
Öldürmüþ – Ýbranice Vayzanev. Bu fiil “Zanav –
Kuyruk” sözcüðünden türemiþtir ve arkadan
yapýlan bir saldýrýyý, bir grubun en arkada kalanlarýnýn öldürülmesini belirtir (Ýbn Ezra; Rabenu
Behaye).

Bitkin ve yorgunken – “Susuzluk nedeniyle
bitkin (bkz. Þemot 17:3 ve 17:9), yolculuk
nedeniyle yorgun” (Midraþ – Tanhuma 10; Raþi;
Ýbn Ezra). Tüm bunlar normal insanlarda acýma
ve merhamet duygularýný uyandýrmasýna raðmen,
Amalek için, aksine, onun zor durumdakileri ezme
ve katletme dürtüsünü uyandýrmýþtýr (Hirsch).

Normalde “öldürdü” demek için Vayaarog fiili
kullanýlmasýna raðmen burada “kuyruðu kesmek”
þeklinde de anlaþýlabilecek bir fiil kullanýlmýþtýr.
Bu da Amalek’in, eline geçirdiklerini öldürmeden önce sakatladýðýna iþaret eder. Midraþ
(Tanhuma 10), Amalekiler’in, yakaladýklarý
Yahudiler’in sünnetli organlarýný kesip, Tanrý’ya
meydan okurcasýna havaya fýrlattýklarýný ve “Sen
bunu seçtin; al payýný!” diye baðýrdýklarýný kaydeder (Raþi; Daat Zekenim).

Arkanda kalan güçsüzleri – “Güçten düþüp,
ilerleyen kampý çevreleyen Onur Bulutlarý’nýn
korumasýndan yoksun kalarak arkada kalanlarý”.

Bu davranýþ da Amalek’in baþka bir yönünü
ortaya koymaktadýr. Berit-Mila, sünnet, Tanrý ile
Avraam Avinu ve onu takiben Bene-Yisrael
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Yolda aniden karþýna çýkmýþ, sen bitkin ve yorgunken, sendeki arkanda kalan
güçsüzleri öldürmüþ, Tanrý’dan korkmamýþtý.
sözel olarak dile getirilmesini emretmektedir. Bu
da “Zahor – Hatýrla” sözcüðünden yola çýkýlarak
isimlendirilmiþ olan ve bu üç pasuktan oluþan
Zahor peraþasýnýn okunmasý anlamýna gelir. Bu
mitsva, her yýl, Purim bayramýndan önceki Þabat
günü, haftanýn normal peraþasýna ek olarak ayrý
bir Sefer-Tora’nýn çýkarýlmasý ve Zahor peraþasýnýn
okunmasýyla gerçekleþtirilir. Hahamlarýmýz bu
mitsvanýn yerine getirilmesi için özellikle Purim
bayramýndan önceki Þabat gününü belirlemiþlerdir, zira Purim olaylarýndaki kötü adam
Aman, Amalek soyuna mensuptu (krþ. Megilat
Ester 3:1 ve Þemuel I 15:8). Söz konusu Þabat
günü de, bu peraþa nedeniyle Þabat Zahor olarak
adlandýrýlýr.
Her hafta okunan peraþalar, Moþe Rabenu
zamanýndan itibaren, Tora’nýn sürekli olarak halk
içinde okunmasý için öngörülmüþ bir uygulamadýr
ve bu bakýmdan, “DeRabanan – Hahamlar’ca
Öngörülmüþ” niteliktedir [bu baðlamdaki
‘Hahamlar’ da Moþe Rabenu’nun baþkanlýðýndaki Bet-Din’dir]. Zahor peraþasý ise bundan farklýdýr ve “DeOrayta – Tora’ca Emredilmiþ” niteliktedir [ve Hahamlarýmýz’ýn katkýsý, bu mitsvanýn
yerine getirilmesi için Purim’den önceki Þabat’ý
sabitlemekten ibarettir]. Bu nedenle Þabat
Zahor’da bu peraþayý okumakla görevli Hazan,
son derece dikkatli olmalý, noktasýna virgülüne
ve seslendirme kurallarýna her zamankinden bile
daha çok özen göstermelidir. Bunun yanýnda,
Tora’dan kaynaklanan bir mitsvayý yerine
getirmekte halkýn temsilcisi olduðu için onlarýn
bu yükümlülüðünü yerine getirmeye konsantre
olmalý, halk da Hazan’ýn okumasýyla bu yükümlülüðünün yerine getirileceðine konsantre olarak
bu kýsmý pür dikkat dinlemelidir.
18. Aniden karþýna çýkmýþ – Ya da “baþýna
gelmiþ” (Ýbn Ezra; krþ. Bereþit 42:29). Amalek
Bene-Yisrael’e sürpriz ve kýþkýrtýlmamýþ bir
saldýrýda bulunmuþtur. Bu saldýrýnýn hiçbir geçerli sebebi yoktur. Bene-Yisrael Amalek’e saldýrmamýþ, onun ülkesine de göz dikmemiþlerdir.
Dolayýsýyla bu saldýrýyý açýklayacak tek sebep, saf
kötülüktür. Amalek, Bene-Yisrael’in simgelediði
kutsiyetin tam karþýtýný simgeler. Tarih boyunca
Bene-Yisrael’in yükselmeye baþladýðý her zaman,

sahneye Amalek veya onun çizgisini takip eden
baþkalarý çýkmýþ ve bunu engellemeye çalýþmýþtýr.
Böylece Amalek yalnýzca bir ulus deðil, ayný
zamanda Tanrý, Yisrael ve Yisrael’in simgelediði
kutsiyetin karþýtý olan bir zihniyettir de. Bu
nedenle günümüzde Amalek diye bir ulus artýk
olmasa da, söz konusu zihniyet hiç eksik deðildir.
Ýbranice Kareha. Bu sözcük farklý köklerle açýklanabilir ve bunlarýn hepsi Amalek’le ilgili farklý
bir noktayý ortaya koyar. [1] Sözcük “Mikre –
Rastlantý; Sürpriz ve Beklenmedik Olay” ile baðlantýlýdýr ve bu, önce de belirtildiði gibi Amalek’in
sürpriz saldýrýsýný tanýmlar. [2] Fiilin baðlý olduðu
diðer bir sözcük ise “Keri – Kirlilik”tir (bkz. 23:11
açk.). Midraþ bu baðlantýyý, Amalek’in saldýrýsýndaki iðrenç yönü ortaya çýkararak açýklar.
Saldýrganlar, Bene-Yisrael’den ellerine düþenlerin
kutsiyetine, onlara tecavüz etme suretiyle halel
getirmiþlerdir: “Seni kirletti”. [3] Sözcüðün bir
baþka açýklamasý da, “Kar – Soðuk” ile ilgisine
baðlýdýr. Böylece sözcük “seni soðuttu” þeklinde
anlaþýlabilir. Midraþ bunu da bir örnek vererek
açýklar: “Mýsýr’dan çýktýðýnýzda üzerinizde bir
yenilmezlik havasý vardý. Diðer uluslar Mýsýr’daki
olaðanüstü mucizeleri duyduklarý için sizinle
savaþmaktan çekiniyorlardý. Ama Amalek gelip
size saldýrdý ve diðer uluslara sizin saldýrýlmasý
mümkün olmayan bir halk olmadýðýnýzý gösterdi.
Týpký içine girmeye kimsenin cesaret edemeyeceði, fokurdayan kaynar suyla dolu bir küvet gibi.
Ta ki hergelenin biri onun içine atlayana kadar.
Kendisi de kaynar suyla haþlanmasýna raðmen,
yaptýðý bu hareketle suyun sýcaklýðýný da
baþkalarýnýn girebileceði þekilde düþürmüþ olur”
(Midraþ – Tanhuma 9; Raþi).
Tüm bunlar Amalek’in saldýrýsýnýn farklý yönlerini vurgular. Özellikle üçüncüsü Amalek’in “sýrf
kötülük adýna kötülüðü” simgelediðini ortaya
koymaktadýr. Amalek Yahudiler’in ve onlarýn
temsil ettiði deðerlerin varlýðýna dayanamaz ve
bunu kendi yok oluþu pahasýna engellemeye
çalýþýr. Bunu yaparken baþarýlý olamayacaðýný da
en baþtan itibaren bilir. Banyodaki kaynar suyu
sadece kendi baþýna tamamen soðutamayacaðýnýn bilincindedir. Ama bu uðurda kendi
yaþamýný bile feda ederek, baþkalarýný da resme
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ve devletin saðlam bir þekilde oturmasýnýn ardýndan devreye girecektir (Ýbn Ezra). Bene-Yisrael
Ülke’ye yerleþtikten sonra halkýn tümünü
ilgilendiren üç mitsvayla yükümlü kýlýnmýþtýr: Bir
kral atamak, Amalek’in zikrini silmek ve BetAmikdaþ’ý inþa etmek. Bu doðrultuda ilk kral Þaul
göreve geldikten sonra Amalek’e saldýrmakla
görevlendirilmiþtir (Þemuel I, Perek 15).
Burada kullanýlan “Tanrýn Aþem sana … huzur
verdiðinde” ifadesi, Bene-Yisrael’in politik güvenliðinin kaba kuvvet ve kýlýcýn gücünden deðil,
Tanrý’nýn özel korumasýndan kaynaklanacaðýný
vurgulamaktadýr. Bu da, her ne kadar savaþlar
kýlýç ve okla yapýlacaksa da, gerçekte baþarýyý
bunlarýn deðil Tanrý’nýn getirdiðini gösterir.
Bunun sonucunda da Bene-Yisrael kendi
ülkesinde Tanrý’nýn korumasýnýn kuvveti ile
kendi yükümlülüðüne baðlý kalmasýnýn bir sonucu olarak güven içinde yaþayacak, düþmanlar da
ona zarar vermeye cüret edemeyecektir (Hirsch).
Amalek’in zikrini göklerin altýndan sil! – Bkz.
Þemot 17:16. Mitsvat Ase No. 243 (Sefer Ahinuh).
Tora, imha etme emrini verdiði yerlerde genelde
“ismini sil” ifadesini kullanýr (ör. 9:14). Burada ise
“zikrini sil” demektedir. Bunun ne anlama geldiði,
Peygamber Þemuel’in, ilk Yahudi kralý Þaul’a bu
emrin yerine getirilmesini emrederken söylediði
sözlerden öðrenilmektedir: “Þimdi git ve Amalek’i
vur. Ona ait olan her þeyi tamamen yok et ve ona
acýma. Erkekten kadýna, çocuktan bebeðe, sýðýrdan
davara, deveden eþeðe kadar [hepsini] öldür [ki,
kimse, hakkýnda “bu, Amalek’in hayvanýydý” diyecek
bir hayvan bile bulamasýn]!” (Þemuel I 15:3)
(Mehilta, Beþalah; Pesikta Zutrata; Raþi; Ýbn Ezra;
Miþmeret Akodeþ).
Unutma! – Mitsvat Lo Taase No. 362 (Sefer
Ahinuh). Tora önce “hatýrýnda tut” (p. 17) dedikten sonra, þimdi bunu güçlendirme amacýyla

ayrýca “unutma!” emrini vermektedir (Ýbn Ezra).
Ramban’a göre mesaj þöyledir: “Amalek’in ismini
göklerin altýndan silene kadar, onun yaptýklarýný
zihninden hiçbir zaman çýkarma. Bunu nesillerin
boyunca çocuklarýna ve torunlarýna anlatýp, ‘Ýþte,
Amalek bize böyle yaptý; bu nedenle ismini
silmemiz emredildi’ de.”
Midraþ’ta Amalek’in saldýrýsýnýn zihinde canlý
tutulmasýnýn pratik bir nedeni, bir misalle
anlatýlýr. Bir kral, kendisine ait baðý çitle çevirir
ve içeriye de saldýrgan bir köpek koyar. Sonra bir
bildiride bulunarak, “Kim bu çiti geçmeye çalýþýrsa köpek onu ýsýracaktýr” der. Bir süre sonra
kralýn oðlu çitte bir gedik açýp baða girer ve
köpek gelip onu ýsýrýr. O günden sonra kral,
oðlunu ileride benzer isyankâr davranýþlardan
uzak tutmak için ona sürekli olarak “O gün yaptýðýn davranýþý, sonra da köpeðin gelip seni
ýsýrýþýný unutma” der. Amalek’in saldýrýsý da
bunun gibidir. Bene-Yisrael bu saldýrýnýn
öncesinde su eksikliði nedeniyle Tanrý’yý, “Tanrý
aramýzda mý, yoksa deðil mi?” (Þemot 17:7) sözleriyle sorgulamýþlardý. Dolayýsýyla Amalek’in
saldýrýsýný hatýrlamak, halka bu saldýrýnýn
öncesindeki asi davranýþlarýný da hatýrlatacak ve
onu benzer davranýþlarda bulunmaktan uzak
tutacaktýr (Rabenu Behaye).
Tora’nýn “Unutma!” þeklindeki mesajý da, BeneYisrael ile Tanrý arasýndaki iliþkinin, Yisrael’in
kendi yükümlülüðüne sadýk kalmasý ile bire bir
baðlantýlý olmasýný vurgulamaktadýr: “Bu topraklarý kendi kuvvetinle deðil, Tanrý’nýn Atalarýn
Avraam, Yitshak ve Yaakov’a vermiþ olduðu söz
doðrultusunda bir miras olarak alacaksýn. Bunu
kendi çocuklarýna da aktarabilmek istiyorsan,
yükümlülüðüne göstermen gereken baðlýlýðýn
önemini kendi çocuklarýna da aktarmalýsýn. Eðer
Amalek’e benzemek istediðin ve onun gibi,
yükümlülüðünden silkinerek Tanrý’yý tanýmamayý, aksine, herhangi bir üstünlüðünü
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[Bu yüzden] Tanrýn Aþem’in onu miras edinmen için sana mülk olarak vermekte olduðu Ülke’de [yerleþtikten sonra,] Tanrýn Aþem sana çevredeki tüm düþmanlarýndan huzur verdiðinde, Amalek’in zikrini göklerin altýndan sil! Unutma!
arasýndaki ebedi antlaþmanýn simgesidir. Amalek’in
özellikle bunu hedeflemesi ve bahsedilen
aþaðýlayýcý davranýþý göstermesi, Tanrý’ya yönelik
bir arsýzlýk ve meydan okumanýn yanýnda, BeneYisrael’e yönelik de son derece ciddi bir manevi
darbedir. Amalek bu þekilde “Hani nerede
Tanrýnýz? Bedeninizde onunla aranýzdaki antlaþmanýn iþareti olduðunu söylüyorsunuz. Ýþte
görüyorsunuz bu iþaretin ne iþe yaradýðýný!”
demekte – Yahudiler’in inancýnýn en can alýcý
noktasýný hedeflemektedir. Amalek ve onlarýn
manevi mirasçýlarý, Yahudiler’in hiçbir özel yanlarý olmadýðýný, Tanrý ile aralarýnda hiçbir özel
baðýn bulunmadýðýný önemle vurgulamaya heveslidirler. Yahudiler’i fiziksel olarak hedeflemelerinin temelinde de bu vardýr. Yahudiler’e
karþý kazanýlan her türlü baþarýnýn Tanrý’nýn
Bene-Yisrael’i terk ettiði savýný kuvvetlendireceðini bilirler. Ýþte yukarýdaki açýklamalarda sözü
edilen “soðutmanýn” bir anlamý da budur.
Amalek bunu da iki yönlü kullanýr: [1] Yahudi
olmayanlara “Bu Yahudiler kendilerini sürekli
üstün görüyorlar. Kendilerini seçilmiþ millet
addedip bize üstünlük taslýyorlar. Oysa iþte görün
seçilmiþliklerini. Seçilmiþ olsalar Tanrý onlarýn bu
kadar berbat bir duruma düþmelerine izin verir
mi? Belli ki Tanrý onlarý seçmedi; bir ara seçmiþse
bile artýk onlarý terk etti. Bundan böyle Yahudiler
lanetlidir ve dünyada onlara yer yok!” mesajýný
aþýlamaya çalýþýr. Onlardaki kutsiyeti ucuzlatýr,
aþaðýlar, böye bir þeyin olmadýðýný söyler ve daha
da ileri giderek Yahudiler’i aslýnda insan-altý bir
düzeydeymiþ gibi göstermeyi amaçlar. Böylece
Yahudiler’in dýþarýdan bile fark edilen kutsiyetinden kaynaklanan sembolik “sýcaklýðý”,
“soðutur”. [2] Amalek benzer bir mesajý
Yahudiler’e de verir: “Düþtüðünüz duruma
bakýn! 2000 yýldýr sürgündesiniz. Üzerinizden kaç
pogrom, kaç katliam, kaç soykýrým geçti? Hani
nerede Tanrýnýz? Neden kurtarmýyor sizi? Hani
sizi seçmiþti?” Bu, saðlam köklerden yoksun
kalmýþ Yahudiler için çok etkili bir mesajdýr ve
tarih içinde birçok Yahudi, yaþanan felaketlerde
gördüðü bu mesajdan etkilenmiþ, Amalek ve
manevi mirasçýlarý, ne yazýk ki birçok Yahudi’yi

Yahudilik’ten “soðutmayý”, içlerindeki ateþi
zayýflatmayý baþarmýþlardýr. Bunlarýn bazýlarý
Yahudi yaþamýný tamamen terk etmiþ, Tanrý’ya
isyan etmiþ ya da bir Yahudi olarak hiçbir özelliði
ve hiçbir görevi olmadýðýna kani olup asimile
olmakta bir sakýnca görmemeye, aksine asimile
olmayý antisemitizme karþý bir çözüm olarak
görmeye baþlamýþtýr – ama bunun da bir çözüm
olmadýðý 20. yüzyýlda en korkunç þekilde
görülmüþtür.
Amalek’in bu meydan okuyan mesajýnýn etkisini
küçümsemek mümkün deðildir. Bu etkinin
temelinde ne vardýr? “Sen bitkin ve yorgundun –
manevi açýdan isteðini kaybetmiþtin. Tora sana
aðýr geliyordu. Yaþantýný kýsýtladýðýný düþünüyordun. Tanrý’nýn Tora’yý vermekle seçtiði, kutsal bir
yaþamla görevlendirdiði biri olmak sana zor geliyordu.” Ama aslýnda bu kýsýr bir döngüdür ve
Amalek’in meydan okumasýndan çýkan felsefi
sorularýn bir cevabý aslýnda Tora’da mevcuttur.
Hem de sýradaki peraþada. Bkz. 28:15 v.d. Ayrýca
bkz. Vayikra 26:14 v.d.
Amalek’in soðutma politikasýna ve onun
Yahudi’yi etkileyen sonuçlarýna verilecek en etkili cevap, Yahudi’nin içindeki kývýlcýmýn körüklenmesidir. Bu da ancak ciddi ve sistemli bir Tora
öðrenimi ve uygulamasýyla mümkündür. Saðlam
bir Tora yaþantýsýna sahip olan bir Yahudi’nin
içindeki ateþ dýþ etkilere karþý gücünü daima
koruyacaktýr.
Tanrý’dan korkmamýþtý – Amalek cepheden
saldýrmak yerine, geride kalan zayýflarý hedefleyerek kalleþçe bir saldýrýda bulunmakla, “insanlardan korktuðunu” ortaya koymuþtur. Ama bu
kalleþçe hareket ayný zamanda Tanrý’dan korkmadýðýný vurgulamaktadýr. Ýþte bu tezat,
Amalek’in, Yisrael’e karþý savaþmýþ olan birçok
ulus içinde neden bu þekilde nefret hedefi haline
getirildiðini açýklamaktadýr (Rabi Yitshak Zeev
Soloveitchik).
19. Huzur verdiðinde – Amalek’i imha etme
emri halkýn Erets-Yisrael’i tamamen fethetmesi
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soðumaya yol açan þüpheciliktir. Ýnsanýn diðer
tüm özellikleri yüceltilip Tanrý hizmetinde kullanýlabilir. Fizikselliðe, maddiyata ve zevke olan
eðilim bile, doðru çerçeve altýna alýndýðý takdirde
Tanrý sevgisi yoluna yönlendirilebilir. Ama
Amalek’in temsil ettiði þüphe, þüphecilik ve
onlardan türeyen alaycýlýk ve küstahlýðýn olumlu
hiçbir kullanýmý yoktur. Bunlarýn etkisi tamamen
olumsuzdur – ve bu nedenle hiçbir artýk býrakýlmadan silinmeli, imha edilmelidir (Meam Loez).
Böylece son derece yüklü olan Ki Tetse peraþasýnýn savaþa çýkmaktan bahseden baþý ile sonu
arasýnda mevcut bir baðlantý ortaya çýkmaktadýr.
Talmud, insanýn hayatý boyunca Yetser Ara’ya
karþý savaþmasý gerektiðini kaydeder (Talmud –
Kiduþin b). Bu, insanýn yaþamýnýn en önemli
savaþýdýr. O hissetmese bile, Yetser Ara – Amalek
ruhu – sürekli olarak ona karþý savaþ halindedir,
onun zayýf anlarýný kollamakta ve darbelerini
vurmaktadýr. Ýnsan böyle bir savaþta sadece
savunmada kalamaz. Savaþa “çýkmalýdýr”. Ve peraþanýn açýlýþ pasuðunda belirtildiði gibi:
“Düþmanlarýna karþý savaþa çýkacaðýn zaman,
Tanrýn Aþem onu senin eline verecek…” (21:10).
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baþkalarýný küçük ya da büyük þeylerle ezmekte
kullanmayý tercih ettiðin bir gün gelirse, senin
baþarýnýn asýl sýrrýnýn ‘yükümlülüðe sadakat’
olduðunu unutma! Eðer Yisrael olarak görevini
kalbinden çýkarmak isteyeceðin bir gün gelirse,
bunu unutma! Aptal insanlarýn, baþkalarýný
ezdikleri için taçlandýrdýklarý kiþileri kendine
örnek görme. Ve Amalek’in kabalýðý ile þiddetinin
seni hedeflediði gün geldiðinde de bu gerçeði
unutma! Baþýný dik tutmayý bil. Tanrýn’ýn
Aðzý’ndan öðrenmiþ olduðun þekilde, insanlýðýný
ve adalet deðerlerini korumayý bil. Gelecek bu
deðerlerindir ve her þeyin nihayetinde, insanlýk
ve adalet, kabalýk ve þiddet karþýsýnda zafere
ulaþacaktýr. Ýþte sen bu dünyada, varlýðýnla ve
teþkil edeceðin örnekle bu zaferi müjdelemek ve
yakýnlaþtýrmak için görevlendirildin. Bu görevini
unutma!” (Hirsch).
œ Sonuç. Yukarýdaki açýklamalarýmýzda Amalek’in
fiziksel saldýrýsýnýn amaçlarýný ve etkilerini ele
almýþtýk. Ancak Amalek yalnýzca tarih sahnesinde yer almýþ [ve bugün artýk mevcut
olmayan ya da kim olduðu bilinmeyen] bir halk
deðil, ayný zamanda manevi bir kavramdýr.
Hahamlarýmýz, Amalek’in “soðutma” politikasýnýn, insanýn kötü eðilimi olan Yetser Ara’nýn
en etkili yöntemlerinden biri olduðuna dikkati
çekerler. Baþka bir deyiþle, Amalek, ayný zamanda Yetser Ara’yý simgeler ve bu, Maþiah
Dönemi’ne kadar sürecek olan bitmek bilmeyen
savaþýn bizi ilgilendiren yanýný ortaya koymaktadýr. Amalek’le olan sürekli savaþ, aslýnda
Yahudi’nin Yetser Ara’ya karþý kendi hayatý
boyunca vermesi gereken savaþýn ta kendisidir.
Çaðdaþ Tora otoritelerinden Rabi Mordehay
Elon, Amalek sözcüðünü “Am Molek – Baþý
Kesen Halk” olarak açar (krþ. Vayikra 1:15:
Melika) ve bunun, Yetser Ara’nýn insaný hayatýn
gerçekleri hakkýnda derinlemesine düþünmek
yerine zevk peþinde koþmayý öðütlemesiyle paralel olduðuna dikkati çeker. Bir kafanýn mevcut
olmamasý ile kullanýlmamasý arasýnda büyük bir
fark yoktur. Tanrý insana, kafasýný ve zekâsýný,
doðayý ve kurallarýný anlamakta, dünyayý
geliþtirmekte ve her türlü insani ilerlemede kullanmasý için, ama bunun çok daha ötesinde,
ahlaki ve felsefi çözümlemelerle bu dünyadaki
yaþamýn tam olarak ne olduðu, insanýn buraya ne
için geldiði, dünyadaki görevinin ne olduðu, tüm
bu felsefeleri ve maneviyatý hangi saðlam

25:19

dayanaða dayandýrdýðý gibi konularý ele almasý
için de vermiþtir. Yetser Ara’nýn öðüdü baþýn bu
manevi yönünü “kesmek” – yani sadece fizikselliðe yoðunlaþýp, bu dünyayý bir araç deðil de amaç
olarak görerek, yaþamýn tüm hedefini zevk almak
olarak tanýmlamak þeklindedir. Bu tipteki hayat
görüþüne sahip biri için maneviyat – fiziksel
zevke katkýda bulunacak, örneðin bu yaþam
tarzýnýn getirebileceði yozlaþmanýn onun üstüne
yüklediði manevi aðýrlýðý hafifletme amacýna
hizmet edecek bir alet olarak kullanýlmadýðý
sürece – hiçbir anlama sahip deðildir. Oysa
insanýn hayvandan farký, ahlak ve maneviyat gibi
yüksek deðerler uðruna kendisini sýnýrlayabilmesidir.
Yakýn dönem otoriteleri insanýn fiziksel ve
manevi yanlarýný bir at ile binicisine benzetirler.
Bütün mesele, kontrolün kimde olduðudur. Yetser
Ara’nýn görevi, fizikselliði vurgulayarak maneviyatý ikinci plana atmak, insanýn görevi ise aksine,
maneviyatýný ön plana çýkararak, fiziksel yönünü
de maneviyat için bir araç olarak kullanmak ve
böylece onu yüceltmektir.
Yetser Ara’nýn, insaný Tora’dan ve Tanrý’ya
baðlýlýktan “soðutma” amacý dâhilinde kullandýðý
en etkili yöntemlerden biri de insanýn kafasýna
þüphe sokmaktýr. Yetser Ara ile Amalek arasýndaki bir paralellik de buradadýr; zira Amalek’in
Tanrý’ya meydan okuyan saldýrýsýnýn amacý da
iþte bu þüphecilikle insanlarý soðutmaktýr.
Saldýrýya uðrayanlar içinde yeterli manevi temele
sahip olmayanlarýn “Tanrý bizi seçtiyse neden
baþýmýza bunlar geldi?” sorusunu hemen sormalarý sürpriz olmayacaktýr. Ýþte; bir Yahudi
Mýsýr’dan çýkar ve Tora’yý almak üzere Sinay
daðýna doðru yola koyulur. Heves içindedir; içi
Tanrý ve Tora sevgisiyle yanmaktadýr. Yolda birden karþýsýna Amalek çýkar. Amalek’in vurduðu
darbe, içindeki ýsýyý þüphe sularýyla soðutur.
Aklýnda hemen düþünceler belirir: “Acaba doðru
yolda mýyým? Gerçekten kendimi Tora’ya adamalý
mýyým? Belki de onu boþverip daha maddi ve
dünyevi þeylere yönelmeliyim?” Þüphe insaný
soðutur. Amalek’in saldýrýsýnýn amacý da buydu.
Bene-Yisrael’i soðutmuþtu. Bu açýdan Amalek
sözcüðünün sayýsal deðerinin de “Safek – Þüphe”
sözcüðününkiyle ayný olduðu da gözden kaçmamaktadýr (240).
Ýþte Yahudi’nin tamamen silmesi gereken, silene
kadar aklýndan çýkarmayarak, en ufak kýrýntýsýna
kadar yok etmesi gereken yaný, Tanrý hizmetindeki
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kullanmýþtýr. Böylece buradaki Bikurim kanunu
ancak Ülke’nin fethinin ve paylaþtýrýlmasýnýn her
ikisi de tamamlandýktan sonra yürürlüðe girecektir (Talmud – Kiduþin 37b; Raþi; Maskil Ledavid).
Bu da Bene-Yisrael içinde birliðin önemine iþaret
eder. Bir Yahudi, diðer tüm Yahudi kardeþleri
kendisinin sahip olduðu rahat ve huzura kavuþmadýðý sürece kendini rahat hissedemez (Meam
Loez).
Böylece Tora’nýn Bikurim mitsvasýný, Amalek’in
yaptýðýnýn hatýrlanmasý emrinin hemen ardýndan
vermesi de farklý bir anlam kazanmaktadýr. Tora
önceki emrin “Tanrýn Aþem sana çevredeki tüm
düþmanlarýndan huzur verdiðinde” geçerlilik
kazanacaðýný söyledikten sonra, bunun öncesinde, Ülke’de yerleþmenin tamamlanmasýyla
yürürlüðe girecek olan [ama savaþlarýn bitmesi
þartýna baðlý olmayan] bir Bikurim mitsvasý
olduðunu belirtmektedir. Sadece Bikurim deðil,
ondan sonra verilen baþka emirler için de aynýsý
geçerlidir. Bunlar arasýnda Maaser (p. 12 v.d.),
Tora’nýn büyük kayalara yazýlmasý (27:3), bir
Mizbeah kurulmasý (27:5) ve beraha ve lanetlerin
iki dað arasýnda dile getirilmesi (27:12 v.d.)
vardýr. Tüm bunlarýn yerine getirilmesi için
çevredeki düþmanlardan huzur bulma aþamasý
beklenmeyecektir (Ýbn Ezra).
2. Topraðýn tüm meyvelerinin ilklerinden –
Tora “ilklerini” deðil, “ilklerinden” demektedir. Bu
kullaným, “ilklerinin hepsini deðil, bir kýsmýný”
anlamýný ima eder (bkz. ö.a.). Yani Bikurim
getirme yükümlülüðü tüm ürün cinsleri için
geçerli deðildir. Bu yükümlülüðün hangi ürünler
için geçerli olduðu, bir Gezera Þava [=geleneksel
bilgi doðrultusunda iki pasuk arasýnda ayný
sözcük veya kökün kullanýlmasý ile kurulan
kanuni köprü] ile öðrenilir. Söz konusu köprüyü
hem buradaki pasukta hem de 8:8’de geçen
“Ülke” sözcüðü kurar. Böylece Bikurim kanunu,
yalnýzca 8:8’de listesi verilen ve Erets-Yisrael’in
övülmesine vesile olan yedi ürün için geçerlidir.
[Bu sonuca baþka türlü de varýlabilir: “Ýlk” þeklinde çevirdiðimiz Reþit sözcüðü, “en iyi” anlamý-

na da gelebilir. Baþka bir deyiþle Ülke’nin “en iyi”
meyvelerinden bahsedilmektedir – ki bunlar,
bahsedilen yedi üründür ve böylece bu kýsýmda,
daha önce verilmiþ olan “Topraðýnýn ilk [=en iyi]
turfandalarýný, Tanrýn Aþem’in Evi’ne getir” (Þemot
23:19) emrinin açýklamasý yapýlmaktadýr
(Sforno).] Diðer meyveler getirilse bile bir kutsiyet kazanmaz (Talmud – Menahot 84a-b; Raþi).
Bikurim olarak henüz olgunlaþmamýþ meyvelerin
getirilmeyeceði açýktýr. Ama meyveler olgunlaþtýktan sonra da hangisinin önce olgunlaþtýðýný
belirlemek mümkün olmayacaktýr (Mesiah Ýlemim;
Beer Basade). Bu nedenle meyvelerin olgunlaþmaya baþladýðý dönemde, bahçe ve tarla sahipleri
sahaya inip kontrolde bulunurlar. Olgunlaþmaya
baþlayan ilk meyveleri tespit edip etraflarýna sazdan bir þerit baðlayarak meyveyi iþaretler ve “Are
Ze Bikurim – Ýþte Bu Bikurim” sözleriyle bunlarý
kutsiyete adarlar. O andan itibaren bu meyveler,
henüz olgunlaþmýþ olmamasýna raðmen kutsal
niteliðe sahiptir. Bu nedenle meyveler olgunlaþtýktan sonra koparýlýnca, ayrýca bir adama
yapýlmasýna gerek yoktur. Ýþaretlenmiþ olan bu
meyveler, vakti geldiðinde Bikurim olarak BetAmikdaþ’a getirilir (Miþna – Bikurim 3:1; Raþi;
Rabenu Behaye). Tora Bikurim için sabit bir miktar belirlememiþtir. Tek salkým, hatta tek üzüm
tanesi getirmek bile tüm baðýn yükümlülüðünün
yerine getirilmesi için yeterlidir (Sifre).
Ülken’den – Ýbranice’de ismin -den hali, bir kýsmilik belirtir ve bu halin kullanýldýðý isimlerde
“tümü deðil, bir kýsmý” anlamý verir (krþ. Vayikra
1:2 açk.). Burada da “Ülken’den” denmesi,
“Ülken’in tümünden deðil, bir kýsmýndan” imasý
taþýr. Bu imanýn amacý bir kurala iþaret etmektir.
Bikurim olarak getirilecek meyveler, aktif tarým
iþlemi sonucunda yetiþenlerdir. Ama daðlarda ve
vadilerde kendiliðinden yetiþen meyveler bu
mitsvanýn kapsamý dýþýndadýr (Talmud – Menahot
84a-b). Ayrýca Tora “Ülken’den” dediðine göre,
Bikurim mitsvasý sadece Erets-Yisrael için geçerlidir ve Diaspora’da yetiþen meyveleri kapsamaz
(Talmud – Hulin 136a).
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1

Tanrýn Aþem’in sana mülk olarak vermekte olduðu Ülke’ye gelerek onu miras
alýp içinde yerleþtiðin zaman,
2
[her yýl] topraðýn tüm meyvelerinin ilklerinden alacak ve Tanrýn Aþem’in sana
vermekte olduðu Ülken’den getireceðin [bu meyveleri] sepete koyarak Tanrýn
Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yere gideceksin.

26.
œ Bikurim – “Turfandalar”. Tora burada, daha
önce birkaç kez sözünü etmiþ olduðu (Þemot
22:28, 23:19, 34:26 vs.) Bikurim, yani yýlýn ilk
ürünleri konusunu açýklamaktadýr. Bikurim
konusu daha çok Þavuot bayramý ile ilgili konularda karþýmýza çýkmýþtýr. Tora bu bayramý
“Tarlaya ektiðin mahsulünün ilk meyvelerini
(Bikurim) Toplama Bayramý” (Þemot 23:16) ve
“Yom Abikurim – Turfandalar Günü” (Bamidbar
28:26) olarak isimlendirmektedir. Bunun nedeni,
aþaðýda deðinileceði üzere, yýlýn yeni buðday
mahsulüyle getirilen özel bir Minha-korbanýnýn,
yani Ýki Ekmek’le gerçekleþtirilen Þete Alehem’in
(Vayikra 23:16-17) bu günde getirilmesi, ayný
þekilde Erets-Yisrael’in övgü vesilesi olan yedi
tarým ür ününün turfandalarýnýn da bu günden
itibaren getirilmeye baþlanmasýdýr (bkz. Vayikra
2:11-12; Bamidbar 28:26). Bunun yanýnda,
yukarýda, Bikurim meyvelerinin Tanrý tarafýndan
seçilecek yere, yani Bet-Amikdaþ’a getirilmesi
gerektiðini ve bu meyvelerin bu yerin dýþýnda
yenmesinin yasak olduðunu okumuþtuk (bkz.
12:6 ve 12:17). Ýþte Tora bu noktada, Bikurim’in
getiriliþine dair mitsvanýn ayrýntýlarýný vermektedir ve burada verilen talimatlar her ne kadar
oldukça basitse de, Bikurim’in getiriliþini, her yýl
Þavuot ile Sukot bayramlarý arasýndaki yaz aylarý
içinde, neþeden kaynaklanan manevi bir yücelme
hissi eþliðinde gerçekleþen büyük bir ulusal
hareket haline sokmaktadýr (Hirsch).
Burada verilen talimatlar, Erets-Yisrael’in ele
geçirilip kabileler arasýnda paylaþtýrýlmasýnýn sonrasýnda, çiftçilerin yýlýn ilk olgunlaþan meyvelerini Bet-Amikdaþ’a getirip görevli Koen’e takdim
etmelerini ele almaktadýr. Meyveleri getiren kiþi,
Yahudi tarihinin ebedi Rehberi olan Tanrý’ya
yönelik minnettarlýðý yansýtan bir beyanda
bulunur. Koen’e verilen ve yýllýk tarýmsal
çabalarýn ilk ürünleri olan Bikurim, bir Yahudi’nin,
her þeyini Tanrý hizmetine adamasýný simgeler.
Ne kadar alýn teri dökmüþ olursa olsun, bir
Yahudi’nin bütün baþarýlarýnýn Tanrý’nýn armaðaný

olduðunu söylemesi, Yaratýlýþ’ýn temel amaçlarýndan biridir. Böylece Bikurim mitsvasý her þeyin
üstünde kadirþinaslýk temasýný ön plana çýkarýr.
Bu kýsmýn Amalek’in saldýrýsýnýn hatýrda tutulmasýna dair emrin hemen ardýndan verilmesi de
buna baðlýdýr. Amalek’in saldýrýsýndan önce halk,
susuzluktan þikâyet edip Tanrý’nýn gerçekten
Bene-Yisrael’in yanýnda olup olmadýðýný sorgulamýþtý. Bu, yapýlan iyiliðin deðerinin takdir
edilmemesi anlamýna gelen bir hareketti. Buna
karþýlýk Amalek de kadirþinaslýðýn ne olduðundan haberi olmayan bir ulustu. Teorik olarak,
Tanrý, Avraam’a soyunun yabancý bir ülkede
kölelik edeceðini söylediðinde, bu, kendisi de
Avraam’ýn soyundan gelen Amalek’i de kapsamaktaydý. Ancak Amalek’in büyükbabasý olan
Esav, Avraam’ýn soyunu baðlayacak olan sorumluluðu istemeyip Yaakov’dan ayrýldýktan sonra,
söz konusu kölelik de yalnýzca Bene-Yisrael
tarafýndan çekilmiþtir. Bu doðrultuda, Amalek’in,
bir bakýma kendilerinin yerine köleliðin tümünü
çeken Bene-Yisrael’e karþý biraz takdir duygusu
taþýmasý beklenirdi. Oysa o tam tersini yapmýþ,
Bene-Yisrael’e, en zayýf olduðu bir anda saldýrmýþtýr. Böylece kadirþinaslýk eksikliði gösteren
Bene-Yisrael’e Tanrý’nýn cevabý, kadirþinaslýðý hiç
bilmeyen Amalek’in saldýrýsý þeklinde olmuþtur.
Buna baðlý olarak Tora da, söz konusu saldýrýyý
sürekli akýlda tutmayý emrettikten hemen sonra,
esas temasý kadirþinaslýk olan Bikurim mitsvasýný
vermektedir (Meam Loez).
1. Ülke’ye – Kenaan Ülkesi’ne (Raþbam).
Miras alýp içine yerleþtiðin zaman – “Miras
almak”, Erets-Yisrael’in ele geçirilmesini, “yerleþmek” de Ülke’nin kabileler arasýnda paylaþtýrýlmasýný belirtir. Eðer Tora miras almaktan
bahsetmeden, yalnýzca “yerleþtiðiniz zaman”
deseydi, Ülke’nin bir kýsmý ele geçirilip
kabilelerin bazýlarý kendi yerlerine yerleþtikten
sonra, Ülke tamamen ele geçirilmiþ olmamasýna
raðmen mitsvanýn geçerlilik kazanacaðý anlamý
çýkabilirdi. Bu nedenle Tora her iki ifadeyi de
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Bet-Amikdaþ kurulduktan sonra, Bikurim’i oradan
baþka bir yere getirmek yasaktýr (Ramban).
Sifre’deki bu bilgi, Bikurim mitsvasý sanki sadece
Miþkan Þilo’dayken baðlayýcý imiþ gibi bir izlenim
vermektedir. Oysa Miþkan, Þilo’nun dýþýnda Nov
ve Givon þehirlerinde de bir süre kalmýþtýr.
Ramban iki olasýlýk önerir: [1] Sifre’nin “Þilo’daki
Miþkan ve Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ”
demesinin sebebi, her iki dönemde de bama adý
verilen kiþisel sunaklarýn yasaklanmýþ olmasýdýr
(bkz. 12:8-11 açk.). Bu nedenle ikisi ön plandadýr. Ama uygulamada Bikurim mitsvasý Miþkan
Nov ve Givon’dayken de baðlayýcýydý. [2] Diðer
olasýlýða göre belki de Miþkan’ýn Nov ve Givon’da
olduðu dönemlerde gerçekten de Bikurim
mitsvasý baðlayýcý deðildi. Bunu destekler görünen bir pasuk vardýr: “Topraðýnýn ilk turfandalarýný
(Bikurim), Tanrýn Aþem’in Evi’ne getir” (Þemot
23:19). Bu pasukta “Aþem’in Evi” denmektedir ve
“ev” genel olarak taþtan saðlam bir yapýyý belirtir.
Bet-Amikdaþ böyle bir yapýydý. Þilo’daki Miþkan
da, üstü açýk taþtan bir yapýydý ve üst, portatif
Miþkan’ýn çatýsýný oluþturan tente ile kapanmýþtý
– yani bu da “ev” tanýmýna uygundur (bkz. 12:9
açk.). Ancak Nov ve Givon’dayken, Miþkan
tamamen portartif halindeydi ve belki de bu yüzden
o dönemlerde Bikurim mitsvasý baðlayýcý deðildi.
3. O günlerde [görevli] olacak olan Koen’e –
Tam çeviriyle “o günlerde olacak olan Koen’e”.
Ama bunu söylemeye ne gerek vardýr? Bikurim’in
o günlerde olmayan bir Koen’e götürülmesi zaten
mümkün deðildir. Buna farklý açýklamalar getirilebilir.
Bet-Amikdaþ’ta Koenler 24 nöbet grubu þeklinde
görev yaparlardý (bkz. 18:8 açk.). Basit anlamda,
bu pasukta da “o günlerde hangi nöbet grubu
çalýþýyorsa ona mensup Koen’e” denmektedir
(Ramban; Abravanel). Çevirimiz de bu yöndedir.
Ancak iþin gerçeði, bu açýklama, yukarýda sorulan soruyu bertaraf etmekte deðildir. Ne de olsa,
Bikurim’in o sýrada çalýþmayan bir grubun mensubuna getirilmeyeceði de açýktýr. Bu nedenle daha
ince bir bakýþ gerekmektedir.
Bikurim’i getiren Yahudi “Tanrýn Aþem’in onuruna
teyit ediyorum ki…” sözleriyle baþlayan bir
deklarasyonda bulunacaktýr. Bu deklarasyonda,

Tanrý’nýn Ýsmi, Bikurim’i alan Koen ile baðdaþtýrýlmaktadýr: “Tanrýn Aþem”. Bu, normalde krallar
ve peygamberler gibi yüksek düzeyli kiþilere
yönelik hitapta kullanýlan bir ifadedir (Sforno;
krþ. Þemuel I 15:15). Buna bakarak, böylesi bir
deklarasyonu, belli bir yüksek düzeye eriþmiþ
olmayan bir Koen’in karþýsýnda yapmanýn uygun
olmadýðýný düþünebilirdik (Beer Mayim Hayim;
Divre David). Bu nedenle Tora “o günlerde olacak
Koen” demektedir: “Koen’in düzeyi konusunda
bir seçim yapma lüksüne sahip deðilsin. Önceki
nesillerdeki Koenler’in daha üst düzeyli olduðunu
bilsen bile, bu iþlem sýrasýnda hangi Koen
görevliyse, Bikurim’i ona vermekle yükümlüsün”
(Sifre 298; Raþi). Buradakine benzer bir kullaným
için bkz. 17:9 açk.
Ýbn Ezra’ya göre bu sözlerin amacý, Bikurim
mitsvasýnýn Bet-Amikdaþ’ýn mevcut olup Koen
Gadol’un görevde bulunduðu sürece baðlayýcý
olduðunu vurgulamaktýr.
Ona … diyeceksin – Dolayýsýyla bu genel bir
deklarasyon olmasýna raðmen, Bikurim’in verildiði Koen’e hitaben söylenir. Bunun amacý,
Tanrý’nýn vermiþ olduðu sözü tutmuþ olmasýnýn
takdir edildiðini vurgulamaktýr (Sifre 299; Raþi);
zira bir takdir duygusu baþka birine hitaben dile
getirildiði zaman deðerlidir. Meyveleri getiren kiþi
bu deklarasyonu yaptýðý sýrada sepeti omzunda
tutar (Miþna – Bikurim 3:6; Yad – Bikurim 3:12).
Bugün – Konuþmanýn “bugün” yapýldýðý belli
olduðuna göre bunu söylemeye ne gerek vardýr?
Bu fazla kullanýmdaki amaç, söz konusu
deklarasyonun yýl içinde sadece bir gün yapýldýðýna iþaret etmektir: “bugün” – ve baþka bir gün
deðil. Böylece eðer bir kiþi bazý ürün cinslerine ait
Bikurim’i getirip bu deklarasyonu yaptýktan
sonra, baþka bir gün de diðer cinslere ait olaný
getirirse, deklarasyonu tekrarlamaz (Sifre 299;
Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim; Beer Basade).
Benzer þekilde, eðer bir aðaç yýlda iki kez ürün
veriyorsa, deklarasyon bunlarýn sadece ilki için
yapýlýr (Oel Yaakov).
Tanrýn Aþem’in [onuruna] – Tam çeviriyle
“Tanrýn Aþem’e”. Ancak bunun anlamý “Tanrýn
Aþem’in onuruna sana, Koen, ve burada mevcut
herkese ilan ediyorum” þeklindedir (Ramban).

KiTavo_vayikra.qxd 18.06.2012 15:07 Page 5

Ki Tavo 579

26:3

3

O günlerde [görevli] olacak olan Koen’e geleceksin ve ona “Bugün Tanrýn
Aþem’in [onuruna] teyit ediyorum ki Tanrý’nýn, bize vereceðine dair atalarýmýza
yemin etmiþ olduðu Ülke’ye gelmiþ bulunuyorum.”
Buradaki “Ülken’den getireceðin” ifadesi,
Bikurim’in getirilebileceði son tarihi de öðretir.
Bikurim’in getirilebilmesi için, meyvelerin
“Ülke’de” – yani tarla üstünde mevcut olmasý
gerekir. Dolayýsýyla tarladaki ürünlerin yabani
hayvanlar için bile kalmadýðý zaman geldiðinde,
Bikurim’in getirilebileceði dönem de sona erer. Bu
tarih Hanuka’dýr (ayrýca bkz. p. 11 açk.). Hanuka’dan
sonra olgunlaþan meyveler, bir sonraki seneye ait
sayýlýr ve bunlarýn ilk olgunlaþanlarý da sonraki
Þavuot bayramýnda getirilecek olan Bikurim’e
dâhildir (Rabenu Behaye; Daat Zekenim).

kaba yerleþtirilmesine benzer (Daat Mikra).
Miþna (Bikurim 3:8), zenginlerin altýn veya
gümüþten yapýlmýþ sepetler kullandýklarýný, fakirlerin sepetlerinin ise söðüt dallarýnýn soyulan
kabuklarýnýn örülmesiyle yapýldýðýný aktarýr. Buna
karþýlýk zenginlerin altýn ve gümüþ kaplarý kendilerine iade edilirken, Koenler, fakirlerin getirdiði
Bikurim’i sepetleriyle birlikte alýrlardý. Bu da
fakirlerin gösterdikleri fedakârlýðýn takdiri
anlamýna gelmekteydi. Sadece meyveleri deðil,
elleriyle ördükleri sepet de mitsvanýn bir parçasý
haline gelirdi.

Getireceðin – Yani “Bikurim olarak getireceðin”.
Gelecek zamanlý çekim, “getirmek zorunda olacaðýn” imasýný taþýr. Bu da bir kuralýn temelidir.
Bikurim olarak ayrýlan meyveler, çiftçiyi þahsen
baðlar. Dolayýsýyla eðer bu meyveler kaybolur
veya çalýnýrsa, sahibi bunu telafi edip ayný cinsten baþka meyveleri Bikurim adý altýnda
getirmekle yükümlüdür (Miþna – Bikurim 1:8;
Rambam; Rabenu Behaye).

Sepet konusundaki gereklilik, Bikurim mitsvasýnýn
gerektirdiði yedi noktadan biridir. Söz konusu
yedi gereklilik þunlardýr: [1] Bikurim’in BetAmikdaþ’a getirilmesi gerekir. Pasuktaki “Tanrýn
Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yere
gideceksin” ifadesi bunu belirtir. [2] Bikurim’in bir
kaba konmasý gerekir – yani burada sözü edilen
sepete. Mitsvanýn en ideal yerine getiriliþ þekli,
farklý cins ürünlerin her birini kendi ayrý
sepetinde getirmektir. Ancak hepsini ayný kap
içinde getiren biri de yükümlülüðünü yerine
getirmiþ olur. Yine de bu durumda bile ürünler
birbiriyle karýþmamalýdýr. En alta arpa konur,
üstüne buðday, daha üste hurmalar, daha üste
narlar konur, en üste de incirler yerleþtirilir.
Cinsler arasýnda da birbirlerine karýþmalarýný
önlemek için bir ayýraç olmalýdýr. En üstteki
incirlerin etrafý da üzüm salkýmlarý ile çevrilir.
Bikurim’i getiren kiþi bu sepeti [sýradaki maddede
belirtilen] beyaný tamamlayana kadar omzunda
taþýr, beyan sona erdikten sonra da indirirdi. [3]
Bikurim sunulduðu sýrada p. 5-10’da yer alan
beyanda bulunulmalýdýr. [4] Tora “neþelenme”
gereðinden bahsetmiþtir (p. 11). Benzer bir emir
bayramlar için de verilmiþtir (16:14). Bayramlar
için bu emrin uygulamasý bir Þelamim-korbanýnýn
getirilmesi ve etiyle yapýlan ziyafettir (bkz. o.a.).
Ayný þekilde Bikurim’in yanýnda da bir Þelamimkorbaný getirilmelidir. [5] Ayrýca neþenin en bariz
ifadesi þarkýdýr. Bikurim getirildiði sýrada Azara’da
[=iç avlu] bulunan Leviler ilahiler okurdu. [6]
Getirilen meyveler Tenufa hareketleriyle sallanýr
(bkz. p. 4 açk.). [7] Bikurim’in getirildiði gece
Yeruþalayim’de kalmak gerekir (bkz. 16:7 açk.,
Sabah [olduðunda] k.b.).

Ayrýca “getireceðin” sözcüðü, “þahsen getireceðin”
anlamýna gelir. Bu nedenle Bikurim’i BetAmikdaþ’a getirme iþlemi, bir elçi yoluyla deðil,
bizzat çiftçi tarafýndan yapýlmalýdýr [Yine de eðer
meyvenin toplanýþý sýrasýnda Bikurim’i bir elçinin
getireceði þartý koþulmuþsa, o zaman bu
mümkündür]. Böylece, Bet-Amikdaþ’a Bikurim
getiren bir kiþi yol boyunca bunu bir baþkasýna,
örneðin hizmetkârýna taþýtabilirse de, Tapýnak
Tepesi’ne geldiði andan itibaren, kendisi bir kralsa bile, bu sepeti bizzat eline almalý ve Azara’ya
böyle girmelidir.
Alternatif olarak “[evine] getireceðin”. Buna göre
anlam “Ülken’deki, tarýmýný yapýp, toplayarak
evine getirdiðin türdeki meyvelerden Bikurim
getirmelisin” þeklindedir (Ramban).
Farklý bir görüþe göre buradaki “Tavi –
Getireceksin” sözcüðü “Tevua – Mahsul” ile
baðlantýlýdýr. Böylece çeviri “Tanrýn Aþem’in sana
vermekte olduðu Ülken’de yetiþtireceðin, topraðýn
tüm meyvelerinin en iyilerinden…” þeklinde olabilir
(Daat Mikra).
Sepete – Ýbranice Tene. Bu bir yiyecek sepetini
belirtir (The Living Torah; bkz. 28:5). Bikurim
mitsvasýnda meyvelerin bir sepete konmasý,
mitsvanýn ayrýlmaz bir parçasýdýr. Bir görüþe göre
bu, bir krala hediye götürülürken bunun güzel bir

Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yere – Bu
ifade Þilo’daki Miþkan ile Yeruþalayim’deki BetAmikdaþ’ý kasteder (Sifre; bkz. 12:5 açk.). Böylece
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Huzuru’na” yerleþtirileceði söylenmektedir.
“Mizbeah’ýn önü”, rampanýn bulunduðu güney
taraftýr. “Aþem’in Huzuru” ise Ehal’in bulunduðu
batý tarafýdýr. Her ikisi de gerekli olduðuna göre
sepet Mizbeah’ýn güneybatý köþesindeki köþe
çýkýntýsýna deðdirilir ve onun güney yanýna yerleþtirilir (Talmud Yeruþalmi – Bikurim 3:4; Yad –
Bikurim 3:12; krþ. Vayikra 6:7 açk.). BetAmikdaþ’ýn planý için Bkz. Vayikra Kitabý, s. 828.
Bir görüþe göre burada bahsedilen, ilk yerleþtirmedir ve sýradaki beyandan sonra p. 10’da
sepetin
ikinci
kez
yerleþtirilmesinden
bahsedilmektedir (Sifre; Midraþ Agadol; Raþi;
Miþna – Bikurim 3:6, Raþ o.a.; Abravanel).
Bazý otoritelere göre ise meyvelerin sunulmasý ve
Mizbeah’a yerleþtirilmesi þimdi deðil, p. 10’da
belirtildiði gibi sýradaki pasuklarda yer alan
beyanýn sonrasýnda yapýlýr. Bu görüþe göre þimdiki ifade, iþlemin geneli için bir ön özet
niteliðindedir ve sýradaki pasuklarda bu özetin
detaylarý açýklanmaktadýr. Bu durumda çeviri,
“Koen’in sepeti elinden alýp onu Tanrýn Aþem’in
Mizbeahý’nýn önüne yerleþtirmesinden önce [p. 5] bir
beyanda bulunacak ve … diyeceksin” þeklinde olabilir (Miþna – Bikurim 3:6, Þenot Eliyau o.a.). Bu
görüþe göre bu pasukta “Koen … yerleþtirecek”
denmiþken p. 10’da“[sen] yerleþtireceksin” denmesi de bir çeliþki deðildir ve Tenufa iþleminde
Koen ile meyveleri getiren kiþinin birlikte hareket
ettiðine iþaret etme amaçlýdýr (Hirsch).
Diðer bir alternatife göre “Koen sepeti elinden alacak ve [sepet] Tanrýn Aþem’in Mizbeahý’nýn önüne
yerleþtirilmeden önce [p. 5] bir beyanda bulunacak
ve … diyeceksin” (Miþna – Bikurim 3:6, Tosafot
Yom Tov o.a.; krþ. Yad – Bikurim 3:12). Bazýlarýna
göre ise burada “yerleþtirmek” ile kastedilen,
doðrudan Tenufa iþlemidir (krþ. ö.a.). Böylece:
“Koen sepeti elinden alýp onu Tanrýn Aþem’in
Mizbeahý’nýn önünde [Tenufa hareketleriyle] sallayacak…” (krþ. Talmud – Makot 18b, Tosafot o.a.).
5-8. Pesah Agadasý. Meyveleri getiren kiþi,
Tenufa iþlemiyle birlikte kutsiyete adamýþ olduðu
meyvelerin sepeti elindeyken, Yisrael Ulusu’nun
nasýl ortaya çýktýðýna yoðunlaþýr. Elindeki
meyveleri, Ülke’yi yalnýz ve yalnýz Tanrý’nýn,
Atalar’a etmiþ olduðu yemini yerine getirmesi
sayesinde aldýðýnýn bir ifadesi olarak getirdiðini

önceki ifadesinde söylemiþtir. Þimdi de, gelecek
tüm nesillere hitap edercesine Yisrael’in ilk
dönemleri ile ilgili gerçekleri vurgulayacaktýr.
Yahudi ulusal mevcudiyetinin kuruluþu sýrasýnda
tek bir Kuvvet aktif olmuþtur: Tanrý’nýn Ýsteði ve
Her Þeye Kadir Kuvveti. Bunun dýþýnda, Yahudi
ulusunun oluþumunda baþka hiçbir etkenin payý
yoktur (Hirsch).
Bikurim getiren bir Yahudi’nin Tanrý’ya olan
þükranýný ifade eden sýradaki dört pasuk, bu
þükranýn sebebini, Yahudi tarihinin ilk dönemlerinin kýsa ve öz bir özeti ile açýklamaktadýr.
Pesah gecesinde çocuklara Mýsýr Çýkýþý’nýn
anlatýlmasý yönündeki mitsvanýn yerine getirilmesi için düzenlenen Pesah Agadasý’nýn temeli,
bu tarihin anlatýldýðý söz konusu dört pasuktur.
Pesah Agadasý’nýn merkezi kýsmý bu dört pasuðun
parçalara bölünerek açýklanmasý ve bu þekilde
Mýsýr esareti ile Mýsýr Çýkýþý’nýn anahatlarýnýn
anlatýlmasý þeklindedir. Dolayýsýyla bu pasuklarda
yapýlabilecek açýklamalarýn büyük bir kýsmý,
aslýnda Pesah Agadasý’nýn bir parçasýdýr ve her ne
kadar açýklamalar her zaman daha da
geniþletilebilirse de, bu çalýþma kapsamýnda
yetindiðimiz düzeydeki açýklamalar, “Pesah
Agadasý” adlý çalýþma içinde verildiði için, burada
söz konusu açýklamalara girmeyeceðiz veya çok
kýsa deðineceðiz. Bu açýklamalar için bkz. Pesah
Agadasý (Gözlem Yayýnlarý – 2003, 2008).
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Koen, sepeti elinden alacak ve onu Tanrýn Aþem’in Mizbeahý’nýn önüne yerleþtirecek.
Burada kullanýlan “Tanrýn Aþem” ifadesi açýklama
gerektirmektedir. Neden “Tanrým” deðil de
“Tanrýn” demektedir? Rabenu Behaye bunu þöyle
açýklar. Eðer bu kiþi “Tanrým Aþem” demiþ olsaydý, bu kiþinin “Tanrý” olarak kimi tanýmladýðý açýk
olmazdý. Belki de Yisrael’in Tanrýsý’nýn dýþýnda bir
kuvvet olduðuna inanmakta ve “Aþem” ismini o
kuvvet hakkýnda kullanmaktadýr? Böyle bir
durum olmamasý için, garanti olan bir ifade tercih edilmiþtir. Karþýsýndaki Koen, Yisrael’in
Tanrýsý’nýn hizmetinde çalýþmakta olduðuna göre,
Koen’in “Tanrýsý Aþem”in gerçekten de Yisrael’in
Tanrýsý Aþem olduðu açýktýr. Bu nedenle Bikurim’i
getiren kiþi de “Tanrýn Aþem” diyerek kendi
inancýnýn da ayný Tek Tanrý’ya yönelik olduðunu
vurgulamýþ olur.
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre ise, burada
Koen’e “Tanrýn Aþem” diye hitap edilmesi,
Koen’in Tanrý’nýn Kutsal Mekânýný ve Torasý’ný
doðrudan temsil edip, O’nun emirlerini uyguladýðýný vurgulama amaçlýdýr.
Teyit ediyorum – “Yaptýðým bu hareketle
herkese ilan ediyorum ki…” (Sforno). Ýbranice
Ýgadti. Tam çeviriyle “anlatýyorum” (Ramban).
Eðer anlam böyleyse, sýradaki sözlerin çocuklara
anlatýlmasýndan bahsediliyor olabilir (Ýbn Ezra).
Diðer bir alternatife göre ise burada bir kabullenme sözü vardýr. Buna göre Bikurim’i getiren kiþi,
Tanrý’nýn, vermiþ olduðu sözü yerine getirdiðini
kabullenmekte ve bunu teyit etmekte, kanýt
olarak da Bikurim meyvelerini getirmektedir
(a.k.). Rabi Samson Raphael Hirsch de, bu
kökün kullanýldýðý baþka örnekler vererek, bu
baðlamda Ýgadti sözcüðünün, belirli bir þeyi
sözlerle deðil, davranýþlarla ifade etmeyi belirttiðini kaydeder. Böylece burada, meyveleri
getirme fiilinin Tanrý’nýn Sözü’nü tuttuðunu teyit
etme anlamýna geldiði belirtilmektedir. Yapýlan
bu hareket ayný zamanda Tanrý’ya yönelik bir
övgü iþaretidir (Ramban).
Ülke’ye gelmiþ bulunuyorum – “Tanrý’nýn, söz
vermiþ olduðu üzere (bkz. Þemot 6:8) beni,
Kendisi’ne hizmet etmem için bu ülkeye
getirdiðini teyit ediyorum” (Ramban). “Bu
topraklarýn gerçek Sahibi olan Tanrý’nýn burayý
bana hediye olarak ya da bir ortakçý konumunda
çalýþacaðým þekilde verdiðini teyit etmek üzere,

buradaki çalýþmamýn ilk ürünlerini, toprak
Sahibi’ne getirdim” (Sforno).
4. Koen sepeti elinden alacak – Böylece sepetteki meyveler herhangi bir nedenle tame olurlarsa
bile, sepet Koen’in olur (Talmud Yeruþalmi –
Bikurim 1:7).
Gereksiz görünen “elinden” sözcüðü, Koen sepeti
alýrken, Bikurim’i getiren kiþinin ellerinin de aktif
olduðu bir hareketin yapýlmasý gerektiðini ima
eder (Mizrahi; Sifte Hahamim). Söz konusu
hareketin ne olduðu, ayný sözcüðün kullanýldýðý
baþka bir pasuktan öðrenilmektedir. Tora daha
önce Þelamim-korbanýndan Koen’e verilen kýsýmlar için “[Korbanýn sahibi bu parçalarý] Kendi
elleriyle getirmelidir” (Vayikra 7:30) demiþti. Ýki
pasuktaki “eller”, pasuklar arasýnda baðlantý
kurar ve birinde açýk olmayan konu, diðerinden
öðrenilir. Þöyle ki; bu pasukta Koen’in, sepeti,
getirenin ellerinden alacaðý söylenmekte, ama
özel bir hareketten bahsedilmemektedir.
Vayikra’daki pasukta ise açýkça Tenufa’dan
bahsedilmekte, ama Koen’in bunda rolü olduðu
belirtilmemektedir. Böylece iki pasuk birbirini
tamamlar ve her iki pasuktaki iþlemde, Bikurim’i
/ korbaný getiren kiþi bunu Koen’e teslim etmeden
önce Tenufa hareketi yapýlýr ve bu harekette hem
getiren hem de Koen rol alýr. Buna göre Koen
kendi ellerini, Bikurim sepetini tutan kiþinin
ellerinin altýna koyar ve Tenufa hareketlerini bu
þekilde birlikte gerçekleþtirirler. Yani sepet [ve
diðer pasukta korban parçalarý] dört ana yöne
doðru ileri-geri sallanýr, yukarý kaldýrýlýr ve aþaðý
indirilir (Sifre 300; ayrýca bkz. Miþna – Bikurim
2:4; Talmud – Menahot 61a, Talmud – Suka 47b;
Raþi). Tenufa iþlemi için bkz. Þemot 29:24 açk. ve
Vayikra 7:13 açk. Ayrýca buradaki “el” sözcüðüne
dair baþka açýklamalar için bkz. 12:6.
Aþem’in Mizbeahý’nýn önüne yerleþtirecek – Bu
ifade Bikurim mitsvasýnýn ne zaman baðlayýcý
olduðunu öðretir. Bu mitsva için Mizbeah’ýn mevcut olmasý gerekir. Böylece mitsva da sadece BetAmikdaþ’taki Mizbeah varken baðlayýcýdýr; ama
Bet-Amikdaþ tekrar inþa edilene kadar,
günümüzde baðlayýcý deðildir (Sifre).
Burada “Mizbeah’ýn önünden” bahsedilmesine
karþýn, biraz aþaðýda, sepetin “Tanrýn Aþem’in
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bu niyetler amacýna ulaþmadýðý zamanlarda bile
amacýna ulaþmýþ gibi kabul eder ve karþýlýðýný da
buna paralel olarak verir (bkz. Bereþit 31:23-24
açk.). Bu, söz konusu kötü niyetin amacýna ulaþmamasýnýn sebebinin, o kiþinin, bunu yapmasýnýn
önünde bir engel çýkmasý, veya koþul deðiþikliði
nedeniyle artýk onu yapmaktan bir kazanç elde
edemeyeceðini görmesi nedeniyle vazgeçmesi
durumlarý için geçerlidir. Ama eðer bu kiþi,
niyetinin kötü ve yanlýþ olduðunun farkýna varýp
bundan kendi vicdaný nedeniyle vazgeçerse, bu
teþuva gibidir ve yukarýdaki prensip geçerli
deðildir. [Buna karþýlýk, bir Yahudi kötü niyetini
kendi dýþýndaki bir sebepten dolayý bile olsa yerine getirmezse, bu niyet sonuca ulaþmýþ gibi
karþýlýk görmez. Sadece aktif olarak yaptýklarýnýn
karþýlýðýný alýr.] (Talmud Yeruþalmi – Pea 1:1;
Raþi).
Öte yandan birçok otorite, basit düzeydeki açýklamanýn farklý olduðu görüþündedir. Bu otoriteler
Oved sözcüðün buradaki anlamýnýn “kayýp”,
“yok” ya da “yoksul” þeklinde olduðunu belirtirler.
Buna göre, “Aramlý” sözcüðü de, doðrudan, hayatýnýn önemli bir bölümünü Aram bölgesinde
geçirmiþ olan Yaakov’u tanýmlamaktadýr. Çevirimiz de bu yöndedir.
Böylece bu anlam doðrultusunda ifade, Bikurim’i
getirdiðinde bu sözleri söyleyen Yahudi’nin
beyanýndaki þükran temasýný yansýtma amaçlýdýr.
“Bu meyveleri getirmem, Ülke’de bereketli bir
baðýmsýzlýða sahip olduðumun belirtisi (Hirsch).
Ancak bu duruma gelene kadarki olaylar hiç de
normal þekilde geliþmedi. Ben bu topraðý doðrudan atamýn elinden miras almadým, çünkü atam
Aram’dayken yoksul biriydi. Üstüne üstlük daha
sonra da Mýsýr’a gitti ve orada bir yabancý olarak
yaþadý. Dahasý, Mýsýr’a çok az kiþilik bir toplulukla gitmiþti. Baþka bir deyiþle, normal þartlarda
atam, bu ülkeyi miras almaya uygun bir ulusu
türetecek durumda deðildi. Ama iþte, Tanrý’nýn
büyük iyiliði sonucunda atamýn soyu büyük bir
ulus haline geldi, Tanrý bizi Mýsýr’daki kölelikten
kurtardý ve bize bu iyi ve bereketli Ülke’yi bahþetti” (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye; Sforno). Bu sözler
ayný zamanda bir kiþiye “Rahat olduðun dönemlerde geçmiþteki zor zamanlarýný aklýndan çýkarma hatasýna düþme” mesajýný vermektedir.

Pasukta söylendiði gibi: “Ýyilik gününde iyi ol ve
kötülük gününü gör” (Koelet 7). Yani “Huzurlu
olduðun zamanlarda bunun tadýný çýkar; ama
bunun yanýnda zor zamanlarýný gözünün önünden ayýrma. Böylece Tanrý’nýn sana ne büyük iyiliklerde bulunduðunu takdir et” (Rabenu Behaye).
Baþka bir görüþe göre “Aramlý” ile kastedilen Ata,
Avraam’dýr [ve nitekim kendisi de Aram’dan
“anayurdum, doðduðum yer” olarak bahsetmektedir (Bereþit 24:4)] ve Oved sözcüðü de “yurdundan uzaklaþmýþ / kayýp” anlamýndadýr (krþ. Bereþit
20:13 ve Teilim 119:176). Buna göre buradaki
beyanýn anlamý da “Atalarýmýz yabancý bir memleketten geldiler ve bu topraðý bize Tanrý verdi”
þeklindedir (Raþbam).
Avraam, yani þu anda Kenaan Ülkesi’ni vatan
edinmiþ olan ulusun atasý, þahsen vatandan yoksun biriydi. Buraya Aram bölgesinden gelmiþti ve
elinde çocuklarýna miras býrakacak bir vataný
yoktu. Kendi karýsýný, Sara’yý, gömmek için bile
yerel halktan izin istemek durumundaydý. Onun
bu durumu oðlu ve torunuyla da devam etmiþti.
Yisrael Ulusu’na adýný veren torunu Yaakov da,
büyükbabasýnýn anayurdu Aram’a bir sýðýnmacý
olarak geldiði zaman, orada geçimini saðlamak
için çok zorlu bir iþte çalýþmak durumunda
kalmýþtý. Yaakov orada bir yabancýydý ve büyükbabasýnýn anayurdu bile artýk onun için anayurt
durumunda deðildi. Orada yok olma tehlikesiyle
karþýlaþtýðý zaman, sürekli sinsi planlar içinde
olan dayýsý-kayýnpederinden kaçarak, eþleri ve
çocuklarýyla birlikte Kenaan Ülkesi’ne tekrar bir
sýðýnmacý olarak geri gelmiþti. Ama iþte, orada da
huzurlu biçimde yaþamak mümkün olmamýþ,
kýtlýk nedeniyle orayý yine vatansýz bir halde terk
etmek zorunda kalmýþtý. Aramlý’ydý – ama
Aram’da yeri yoktu. Hayatý zorluk içinde sürekli
dolaþarak geçmiþti ve bu haliyle normal insani
bakýþla “yok olmaya yüz tutmuþ” durumdaydý.
Zira aile oldukça garip bir haldeydi. Atalar’a,
gelecekleri ile ilgili vaat, Kenaan Ülkesi’ne yönelikti. Oysa sadece Aram’da hakký var gibiydi –
ama orada kabul edilmiyordu – ve bu haliyle
küçük bir aile olarak tamamen farklý bir kültür ve
dile sahip Mýsýr’a inmek durumunda kalmýþtý! Bu
noktada her türlü insani hesaplama, Yaakov’un
ailesinin Mýsýr’a inmesinin, onunla ilgili vaat
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[O zaman] Bir beyanda bulunacak ve Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda [þöyle] diyeceksin: “Atam yoksul bir Aramlý’ydý. Az sayýda kiþiyle Mýsýr’a indi ve orada bir süre
kaldý; orada büyük, güçlü ve kalabalýk bir ulus haline geldi.

5. [O zaman] – Bu prosedür sýrasýnda Tenufa
iþleminin iki kez yapýldýðý görüþüne göre “Sepeti
Koen’den geri aldýktan sonra” (p. 10, Raþi o.a.).
Diðer alternatiflere göre “sepeti sallarken” (krþ.
Yad – Bikurim 3:12; Miþna – Bikurim 3:6, Tosafot
Yom Tov o.a.) veya “Koen sepeti almadan önce”
(Miþna – Bikurim 3:6, Þenot Eliyau o.a.).
Bir beyanda bulunacaksýn – Ýbranice Veanita.
Bu sözcük genelde “cevap vereceksin” anlamý taþýr.
Ýbn Ezra bu anlamý olasý görür ve belki de
prosedür gereði Koenler’in Bikurim getiren kiþiye
“Nedir bu getirdiklerin?” diye sorduðu görüþünü
önerir. Ancak metinde böyle bir þey olmadýðýna
göre, fiilin baþka anlamlarý da önem kazanmaktadýr. Böylece fiilin diðer olasý anlamlarý olan
“sesini yükselteceksin” (Talmud – Sota 32b; Raþi)
veya “söz alacaksýn” (Ýbn Ezra; krþ. Ýyov 3:1)
çevirileri mümkündür. Bu ikisinin bir tür birleþimi olarak “beyanda bulunacaksýn” çevirisini tercih
ettik. Krþ. 21:7 ve 25:9. Bu beyan p. 5-10’da yer
alan pasuklarýn, olduklarý gibi Ýbranice halleriyle
okunmasýyla yerine getirilir.
Baþlarda bu metni, okumayý bilen herkes okurdu.
Bilmeyenler için ise bir baþkasý okur, onlar da
arkasýndan tekrarlardý. Daha sonralarý,
bilmeyenler utandýklarý için Bikurim’i getirmekten kaçýnmaya baþlamýþlardý. Bu nedenle bilen
kiþilerin de görevlinin ardýndan tekrarlamasý
kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu kural için Tora’daki
dayanak da buradaki “Veanita – Cevap
Vereceksin” sözcüðüdür; zira bu sözcük, “biri
söyleyecek sen de ardýndan tekrar edeceksin”
anlamýna da gelebilir (krþ. Þemot 15:21) (Talmud
Yeruþalmi – Bikurim 3:4). Bu, sinagogda SeferTora’nýn okunuþu için de ayný þekilde geçerlidir.
Eskiden bilenler okur, bilmeyenler dinlerdi. Ama
sonradan, bilmeyenlerin utanmamasý için Tora’ya
çaðrýlan herkes için peraþayý bir Hazan’ýn okumasý kurallaþmýþtýr (Rabenu Behaye).
Bu konudan hemen sonra Maaser beyaný ele alýnacaktýr (p. 12-15). Buradaki “Veanita – Sesini
Yükselteceksin” sözcüðünden farklý olarak, orada
yalnýzca “Veamarta –Diyeceksin” denmektedir (p. 13).
Böylece Bikurim beyaný yüksek sesle söylenirken,
Maaser beyaný normal sesle yapýlýr (Daat Zekenim).
Buradaki Bikurim beyanýný pasukta yazýlý olduðu
þekilde yapmak, Tora’nýn 613 emrinden biridir.
Mitsvat Ase No. 244 (Sefer Ahinuh).

Atam yoksul bir Aramlý’ydý – Ýbn Ezra; Hizkuni;
Rabenu Behaye. Ýbranice Arami Oved Avi.
Buradaki Oved sözcüðü, “yok etmek” anlamýndadýr – ama geniþ zamanla çekilmiþtir. Pesah
Agadasý bu sözcük nedeniyle buradaki ifadeyi
“Bir Aramlý, babamý yok etmek istemiþti” þeklinde
açýklar. Burada bahsi geçen “Aramlý” Lavan,
“baba” ise Yaakov Avinu’dur. Onkelos bunu
çevirisinde açýkça belirtir: “Aramlý Lavan, babamý
yok etmek istemiþti”.
Lavan’ýn Yaakov’u yok etme teþebbüsü farklý
þekillerde açýklanýr: [1] Lavan, torunlarýný, Yani
Yaakov’un çocuklarýný kendi putperest inancýna
çekmek istemiþ, böylece her þeyi kökten dinamitlemeye çalýþmýþtýr. [2] Yaakov onun yanýndan
kaçtýðýnda, Lavan onu silahlý olarak takip
etmiþtir ve Tanrý onu aksi yönde uyarmasa,
olasýlýkla onu tamamen yok etmeyi amaçlamýþtýr
(Bereþit 31:29). Belki de sadece Yaakov’u yok
edip, torunlarýný da kendi kültürüne asimile
etmeyi istemiþtir. [3] Biraz dikkatli bakýldýðýnda,
Lavan, Yaakov’un ailesinin içindeki çekiþmelerin
sorumlusudur. Yaakov’a onu küçük kýzý Rahel ile
evlendireceðine söz vermesine raðmen, ona
Lea’yý vermiþtir. Bunu yapmýþ olmasa, Yaakov
sadece Rahel ile evlenecek, tüm çocuklarý da
ondan doðacaktý. Ama mevcut durum nedeniyle
Yaakov daha sonra Rahel ile de evlenmiþ, onun
doðurduðu Yosef’e özel bir ilgi göstermiþ,
kardeþler arasýnda bir kýskançlýk baþ göstermesiyle iþ, önce öldürülmesi bile düþünülen Yosef’in
köle olarak satýlmasýna kadar gitmiþ, bu olaylar
zincirinin sonunda da tüm aile Mýsýr’a inmiþ ve
zamanla kölelik baþlamýþtýr. Tüm bunlar,
Lavan’ýn yaptýðýyla pasuðun devamýndaki “Az
sayýda kiþiyle Mýsýr’a indi” ifadesi arasýndaki ilk
bakýþta belli olmayan baðlantýyý da açýklamaktadýr.
Agada’nýn açýklamasý bu þekildedir. Ancak burada da açýklanmayý bekleyen bir nokta söz
konusudur. Pesah Agadasý Oved sözcüðünü “yok
etmek istedi” þeklinde açýklasa da, gerçek anlam
“yok etti” þeklindedir. Oysa böyle bir þey
olmamýþtýr; Lavan Yaakov’u yok etmemiþtir. Ama
Tora “yok etti” diyerek, Lavan’ýn bu amacýný yerine getirmiþ gibi suçlu görüldüðünü vurgulamayý
amaçlamýþtýr (Sifre 301). Bu da Tanrý’nýn niyetleri nasýl deðerlendirdiði konusunda bir ipucu
vermektedir. Tanrý putperestlerin kötü niyetlerini,
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7. Aþem’e haykýrdýk – Ya da “Aþem’in önünde dua
ettik / yakardýk” (Targum Onkelos). Bkz. Þemot
2:23.
Tanrý sesimizi duydu – Ya da “duamýzý kabul etti”
(Targum Onkelos; bkz. ö.a.). Bkz. Þemot 2:23.
[Harcadýðýmýz] Emeði – Ýbranice Amalenu. Bu
sözcük boþa giden çabayý tanýmlar. Ýbn Ezra’ya
göre burada özellikle inþaat iþlerinden
bahsedilmektedir. Midraþ da, Bene-Yisrael’in inþa
etmekle görevlendirildikleri Pitom ve Raamses
þehirlerinin (Þemot 1:11) bulunduðu bölgedeki
topraðýn inþaata elvermediðini ve yapýlan
binalarýn sürekli yýkýldýðýný kaydeder. Mýsýrlýlar’ýn
amacý da, yaptýklarý iþten hiçbir olumlu sonuç
çýkmayan Bene-Yisrael’in tüm yaþam isteðini kýrmaktý.
Baskýyý – Ya da “zulmü”. Bene-Yisrael’den her
gün belli bir miktarda tuðla yapmalarý bekleniyordu. Daha sonra bunun için malzeme de verilmemeye baþlandý. Böylece Bene-Yisrael artýk
malzemeyi de kendileri bulmak zorundaydýlar –
hem de belirlenen tuðla kotasýnda hiçbir eksiklik
yaratmadan (bkz. Þemot 5:13).
8. Tanrý bizi Mýsýr’dan … çýkardý – Bkz. 7:19 ve
Þemot 6:6.
Kuvvetli bir El’le – Bkz. 4:34 açk. “Kuvvetli El” –
Tanrý’nýn simgesel Eli, Mýsýrlýlar’ýn köleleþtirici
kuvvetinden üstün gelmiþ ve Bene-Yisrael’i kölelikten kurtarmýþtýr.
Uzanmýþ bir Kol’la – “Uzanmýþ Kol” tanýmý
Tanrý’nýn egemenliðinin tüm diyarlarýn ve tüm
insanlarla canlýlarýn üstüne uzandýðýný belirtir.
Tüm insanlýk, Tanrý’nýn egemenliðindeki
dünyasýnda eþit haklara sahip birer “yabancý” ve
“geçici mukim” sýnýfýndadýr.

Büyük bir dehþet salarak – Abravanel.
Tanrý’nýn “büyük dehþet salmasý”, dünyevi üstünlüklerini zayýf ve yoksullarý ezmekte kullananlar
için caydýrýcý bir etkendir (Hirsch). Ýbranice
Mora Gadol. Buradaki Mora sözcüðü “Yira –
Korku” ile baðlantýlýdýr. Pesah Agadasý ise bu
ifadeyi “Mare – Görüntü” köküne göre açýklar:
“Muazzam görüntüler eþliðinde” (ayrýca Targum
Onkelos; Hizkuni; Septuaginta). Bu da Þehina’nýn
Mýsýr’da açýða çýktýðýný ve kuvvetli bir þekilde
hissedildiðini belirtir (Pesah Agadasý; bkz. 4:34
açk.).
Ýþaretlerle ve harikalarla – Ýbranice Otot ve
Mofetim. Bu baðlamda “iþaretler”, Tanrý’nýn
kuvvetinin kanýtlarý iken, “harikalar”, mucizevî
cezalarý kasteder (Hirsch). Bu terimlerle ilgili ek
bilgi için bkz. 4:34 ve 13:3 açk.
9. Bu yere – Pasuðun devamýnda “bize bu Ülke’yi
verdi” dendiðine göre, þimdiki “bu yer” ile kastedilen, [p. 3’te sözü edilen (Daat Mikra)] BetAmikdaþ’týr (Sifre 301; Raþi; Mizrahi; Sifte
Hahamim).
Getirdi – Bkz. Þemot 3:8.
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Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler; bize eziyet ettiler ve üzerimize aðýr iþler yüklediler.
7
Atalarýmýzýn Tanrýsý Aþem’e haykýrdýk, Tanrý sesimizi duydu, [çektiðimiz]
eziyeti, [harcadýðýmýz] emeði ve [yaþadýðýmýz] baskýyý gördü.
8
Tanrý bizi Mýsýr’dan kuvvetli bir El’le ve uzanmýþ bir Kol’la, büyük bir dehþet
salarak, iþaretlerle ve harikalarla çýkardý
9
ve bizi bu yere getirdi; bize bu Ülke’yi verdi – süt ve balýn aktýðý Ülke.
edilen gelecekten bariz bir uzaklaþma anlamýna
geldiði yönündeydi. Her ne kadar Mýsýr’a geldiklerinde, Yosef’in oradaki konumu nedeniyle kýsa
bir süre için þerefle karþýlanmýþlarsa da, bu geçiciydi ve Mýsýr’a geliþ, bir “iniþ” niteliðindeydi.
Hatta Tanrý, bu nedenle Yaakov’u “Mýsýr’a inmekten korkma” (Bereþit 46:3) sözleriyle cesaretlendirme gereði bile duymuþtur. Yosef de ölmeden
önce, gelecekteki kurtuluþtan emin olmasýna raðmen, Bene-Yisrael’in durumunun, halkýn,
Mýsýr’dan çýkýþýn Tanrý’nýn özel ilgisini (Bereþit
50:24) gerektirecek kadar düþkün olduðunun
farkýndaydý. Sonuç olarak, Yaakov’un ailesi,
nereden bakýlýrsa bakýlsýn, düþkün ve yok olmaya
yüz tutmuþ haldeydi (Hirsch).
Diðer alternatiflere göre: “Babam evsiz bir
Aramlý’ydý” (Raþbam; Sforno; 11:17, Hizkuni
o.a.); “Babam ayrýmcýlýða uðramýþ bir Aramlý’ydý”
(Radak, Þeraþim); “Atam Aram’da sürgün hayatý
yaþamýþtý” (Targum Yonatan; Ralbag); “Atam,
Aram’ý terk etmiþti” (Septuaginta); “Atam, yok
olmak üzere olan bir Aramlý’ydý” (Hirsch).
Az sayýda kiþiyle – 70 kiþiyle (Sifre 301; Raþi).
Bkz. Bereþit 46:8-27.
Mýsýr’a indi – Yukarýdaki açýklamada, Lavan’ýn
Yaakov’u hedeflemesi ile Yaakov’un Mýsýr’a iniþi
arasýndaki bir baðlantýdan bahsedilmiþti. Raþi’ye
göre ise iki olay arasýnda bir baðlantý yoktur ve
Bikurim’i getiren kiþi, Tanrý’nýn tarihteki iyiliklerini þükranla dile getirirken önce Yaakov’un
baþýna Lavan yüzünden gelenlerden bahsettikten
sonra, þimdi de “Daha sonra bizi yok etmek için
baþkalarý da denemeler yaptý. Ýlk olarak Mýsýr’da
çok þiddetli ve kanlý bir esaret gördük” diye
devam etmektedir.
Bir süre kaldý – Ýbranice Vayagor. Bu sözcük Ger
[=“yabancý”; “geçici mukim”] ile ayný kökten gelir.
Yaakov ve ailesi Mýsýr’a geldiklerinde burada
kalýcý olarak yerleþme niyetinde deðillerdi.
Göçmen ve sýðýnmacý olarak oturma izni

istemiþler ve bu izin onlara verilmiþti
–“yabancý”lýðýn tüm gerektirmeleriyle birlikte.
Göçmenler de yurtsuz insanlardýr ve Mýsýr gibi bir
ülkede bu, onlar için her türlü haktan yoksun
kalma anlamýna gelmiþtir – ki bunun sonucunda
ezilmiþler, köleleþtirilmiþlerdir (Hirsch).
Büyük, güçlü ve kalabalýk bir ulus – Bkz.
Þemot 1:7. Yaakov’un ailesi, mantýklý tüm beklentilerin aksine, Mýsýr’da iken, sayýlan özelliklere
sahip bir ulus haline gelmiþtir. Kendilerini Mýsýr
toplumundan ayýran manevi ve ahlaki farklýlýklarýný korumuþlar, orada farklý “bir ulus” oluþturduklarý açýk bir topluluk teþkil etmiþlerdir (Pesah
Agadasý).
6. Mýsýrlýlar bize kötülük ettiler – Targum
Onkelos. Basit anlam böyledir. Ancak buradaki
ifadenin tam karþýlýðý “Mýsýrlýlar bizi kötü ettiler /
kötülediler” þeklindedir. Bu da tarih boyunca antisemitizmin, Yahudiler’e zarar verme amaçlarýný
meþru kýlmak için kullandýklarý hazýrlýk aþamasýna iþaret etmektedir. Bu aþama, Yahudiler’e karþý,
onlarý “kötü” gösteren bir propaganda kampanyasýdýr. Bunun ilk örneði Mýsýr’dýr. Tora bunu
köleliðin baþlangýcýný tanýmlayan pasuklarda
ortaya koymuþtur: “Mýsýr’da, Yosef’i tanýmayan
yeni bir kral tahta çýktý. Halkýna [þunlarý] söyledi:
‘Bakýn; Bene-Yisrael halký bizden kalabalýk ve güçlü
hale geldi. Gelin ondan daha akýllý davranalým ki
[daha da] çoðalmasýn ve olur da bir savaþ çýkarsa o
da düþmanýmýza katýlýp bize karþý savaþarak, [bizi]
ülkeden sürmesin’” (Þemot 1:8-10). Paro bu sözlerle Bene-Yisrael’i, Mýsýr’ý ele geçirmeye çalýþan
nankör bir iç düþman olarak tanýmlamýþtýr. Tarih
boyunca bunun benzeri örnekler hiç eksik
olmamýþtýr ve antisemitizmin en klasik yöntemlerinden olan Yahudiler’i kötü, sinsi, hilekâr gibi
gösterip gayrimeþrulaþtýrmak ve böylece hedef
göstermek günümüzde de ayný hýzýyla sürmektedir.
Aðýr iþler – Tam çeviriyle “zor/sert iþ”. Bkz.
Þemot 1:14.
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edilmez ve Þavuot’a kadar bekletilir]. Sukot’a
kadar süren bu dönemde getirilen Bikurim için
yukarýdaki pasuklarda yer alan beyanda da
bulunulur. Ama Sukot’tan sonra, her ne kadar
Bikurim meyveleri Hanuka’ya kadar getirilebilirse
de (bkz. p. 2 açk.), söz konusu beyan metni okunmaz; zira neþe dönemi kapanmýþtýr (Miþna –
Bikurim 1:6; Talmud – Pesahim 36b; Raþi).
Topraðý olmayan ve sadece meyvelerini elde edebilmek için bir aðaç satýn almýþ [ya da daha
doðrusu kiralamýþ] olan bir kiþi “bana vermiþ
olduðun topraðýn meyvelerinin ilklerini getirdim”
diyemeyeceði için buradaki beyan metnini okumaz (Rabenu Behaye). Buna benzer þekilde,
baþkasýna ait Bikurim’i onun temsilcisi olarak
getiren biri de bu deklarasyonu yapmaz; zira bu
meyveler ona ait deðildir. Yine, küçük yetimlere
ait Bikurim’i onlar adýna getiren biri de bu
deklarasyonu ayný nedenle yapmaz. Erets-Yisrael
erkekler arasýnda paylaþtýrýldýðý için, toprak
sahibi olmuþ bir kadýn da Bikurim getirdiði zaman
bu deklarasyonu yapmaz (Sifre; Meam Loez).
Levi – Bir Levi kendi þehrinde tarým yapýp ürün
almýþsa, Bikurim mitsvasýndan o da sorumludur
(Raþi).
Ger – Bir Ger Erets-Yisrael’de toprak sahibi
olmuþsa, Bikurim mitsvasýndan o da sorumludur.
Bikurim getirildiði sýrada söylenen beyan metnini
okuyup okumayacaðý konusunda ise otoriteler
arasýnda görüþ ayrýlýðý vardýr. Bir görüþe göre bu
metni okuyamaz, zira metinde “Tanrý’nýn, bize
vereceðine dair atalarýmýza yemin etmiþ olduðu
Ülke’ye gelmiþ bulunuyorum” sözleri geçmektedir
ve bir Ger, Atalar Avraam, Yitshak ve Yaakov’un
soyundan gelmediði için “atalarýmýza” sözünü
söylemesi doðruyu yansýtmayacaktýr (Miþna –
Bikurim 1:4; Raþi). Ancak diðer fikre göre bir Ger
de bu beyaný ayný þekilde yapar, zira tüm Gerler
Avraam Avinu’nun soyuna mensup sayýlýrlar.
Nitekim Avraam’ýn ismi de “Birçok Milletin
Babasý” anlamýna gelir (Bereþit 17:5) (Talmud
Yeruþalmi – Bikurim 1). Daat Zekenim’e göre Alaha
bu yöndedir.
Alternatif olarak Tora burada “sen, Levi ve ve
arandaki Ger” derken, genel olarak her neþede

yalnýz býrakýlmamasý gereken kiþilerden bahsetmektedir. Nitekim Levi ve Ger, kiþinin bayram
neþesine katmasý gereken kiþiler arasýnda sayýlmaktadýr (bkz. 16:11). Bu genel olarak, bir
kiþinin kendi iyi talihi vesilesiyle neþelendiði
zaman, ihtiyaç sahiplerini de unutmamasý gerektiði prensibinin bir uzantýsýdýr. Gerler ve Leviler
genel olarak maddi durumlarý çok iyi olmayan
kiþilerdi (krþ. Ýbn Ezra). Bir tür neþelenme
teminatý veren bu kýsýmdan hemen sonra,
Maaserler’in uygun bir þekilde kullanýlmalarý
konusu gelmektedir. Bu da Leviler, yoksullar ve
düþkünlerin ihtiyaçlarýný saðlayan bir Yahudi’nin
mutluluðunun teminat altýnda olacaðýna iþaret
eder (Baal Aturim).
œ Bikurim Mitsvasý. Miþna, Bikurim mitsvasýnýn
nasýl yerine getirildiðini þu þekilde anlatýr:
“Bikurim Yeruþalayim’e nasýl getirilirdi? Bireysel
olarak gelmemeleri için, Maamad (bkz. 18:8 açk.)
mensuplarý, Maamad baþkanýnýn þehrinde bir
araya gelirdi. Pasukta söylendiði gibi “Kralýn
görkemi, kalabalýk halk içindedir” (Miþle 14:28).
Geceyi sokaklarda geçirirler ve kapalý binalara
girmezlerdi. Bunun sebebi, [gece biri ölürse,] bir
ölü ile ayný çatý altýnda bulunma nedeniyle tame
olma (bkz. Bamidbar 19:14) riskini bertaraf
etmekti. Tan yeri aðardýðý zaman, görevli bir kiþi
“Kalkýn ve Tsiyon’a, Tanrýmýz Aþem’in Evi’ne
çýkalým!” ilanýnda bulunurdu. Önlerine Þelamimkorbaný olarak getirecekleri bir boða katarlardý.
Bu boðanýn boynuzlarý altýnla kaplanýrdý ve baþýna da zeytin dallarýndan bir taç yerleþtirilirdi.
Taç, Bikurim’in Erets-Yisrael’in övgü vesilesi olan
yedi üründen getirildiðini simgelerdi. Yeruþalayim’e
yaklaþana kadar önlerinde bir müzik aleti
çalýnýrdý. Gelenler, yol boyunca Teilim’deki “Bana
‘Tanrý’nýn Evi’ne gidelim’ dediklerinde neþelendim”
(Teilim 122:1) parçasýný okurlardý. Yeruþalayim
yakýnlarýna ulaþtýklarýnda, Yeruþalayim sakinlerine haber vermek için önlerinden ulaklar gönderirlerdi. Bu arada getirdikleri Bikurim
meyvelerini “süslerler”, yani meyvelerde kuru ve
yaþ karýþýk idiyse, yaþlarý ve taze olanlarý üste yerleþtirirlerdi. Koen vekilleri, Levi vekilleri ve BetAmikdaþ’ýn hazine sorumlularý çýkýp onlarý
karþýlarlardý. Çýkan kiþilerin miktarý, gelenlerin
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Ve þimdi; iþte Aþem, bana vermiþ olduðun topraðýn meyvelerinin ilklerini
getirdim.” [Bununla, sepeti] Tanrýn Aþem’in Huzuru’na yerleþtireceksin ve Tanrýn
Aþem’in Huzuru’nda eðileceksin.
11
[Böylece,] Tanrýn Aþem’in sana ve ailene vermiþ olduðu tüm iyilikle neþeleneceksin – sen, Levi ve arandaki Ger.
10. Bana vermiþ olduðun – “Tüm bunlarý kendi
baþýma baþarmýþ deðilim. Sonsuz iyiliðinle bu
topraktaki hakkýmý bana veren Sensin” (Raþbam).
Tanrýn Aþem’in Huzuru’na – Mizbeah’ýn güneybatý köþesine (bkz. p. 4 açk.).
Bikurim olarak getirilen meyveler görevli Koenler
arasýnda paylaþýlýr, ama bu, doðrudan çiftçiden
Koenler’e bir armaðan þeklinde deðil, Tanrý’nýn,
sözün geliþi, çiftçiden almýþ olduðu meyveleri
Koenler’e hediye etmesi þeklindedir. Baþka bir
deyiþle çiftçi bunu Koen’e deðil, Tanrý’ya getirmiþtir ve sepet de bunun ifadesi olarak Tanrý’nýn
Huzuru’na yerleþtirilir (Sforno).
Yerleþtireceksin – Tora yukarýda p. 4’te Bikurim
sepetinin Tenufa iþleminden sonra Mizbeah’ýn
önüne yerleþtirileceðini söylemiþti. Burada ikinci
kez yerleþtirmekten bahsedilmektedir. Anlaþýldýðý
üzere, sepet ilk kez yerleþtirildikten sonra
Bikurim’i getiren kiþi tarafýndan tekrar ele alýnmýþtýr ve bundan önceki birkaç pasuktan oluþan
beyan sýrasýnda da onun elinde durmuþtur. Þimdi
ise tekrar Mizbeah’ýn önüne yerleþtirilecektir – ve
ilk seferde olduðu gibi, yerleþtirilmeden önce,
Koen ile birlikte tekrar Tenufa iþlemi yapýlacaktýr
(Sifre 301; Raþi; Gur Arye). Baþka otoritelere
göre ise tek bir Tenufa iþlemi yapýlýrdý. Bu konu ile
ilgili baþka görüþler için bkz. p. 4 açk.
Bikurim ile ilgili bazý kurallar: [1] Bikurim,
Tanrý’nýn Koenler’e vermiþ olduðu 24 armaðandan (bkz. Bamidbar 18.8-19 açk.) biridir ve
böylelikle bu meyveler Koenler’in hakkýdýr. Koen
olmayanlarýn bu meyvelerden yemesi yasaktýr.
Tora bu yasaða dikkati çekmek için, bir yerde
Bikurim’den Teruma olarak bahsetmiþtir (12:6)
ve Teruma sadece Koenler’e ait olup, Koen
olmayanlarýn yemesinin yasak olduðu bir paydýr.
[2] Bikurim meyveleri istenen herhangi bir
Koen’e deðil, o sýrada Bet-Amikdaþ’ta görevli olan
Koen grubuna verilir ve onlar bunu aralarýnda
paylaþýrlar. [3] Tora bu konu içinde “neþe”
kavramýna önem verdiði için (s.p.), Koenler’in de
Bikurim’i yerken neþeli olmalarý gerekir. Bu
doðrultuda, yastaki bir Koen Bikurim’i yiyemez
(Rabenu Behaye). [4] Koenler bu meyveleri
Yeruþalayim sýnýrlarý içinde yemelidirler. [5]
Zamanýnda getirilmeyen Bikurim meyveleri yok
edilmelidir (Miþna – Maaser Þeni 5:6). Buradaki

son üç madde Maaser Þeni için geçerli olan kurallarla benzerlik içindedir (bkz. p. 14, 14:23 ve
14:28 açk.). Böylece Bikurim, bazý açýlardan
Teruma’ya bazý açýlardan da Maaser Þeni’ye benzer.
Eðileceksin – Ýbranice Veiþtahavita. Burada ve
Tora’nýn birçok yerinde bahsi geçen bu ibadet
hareketi Ýþtahavaya olarak adlandýrýlýr ve her ne
kadar çevirimizde bu genelde “eðilme” olarak
çevrildiyse de, bu hareket eller ileriye ayaklar
geriye doðru olmak üzere tamamen yüzüstü yere
uzanma þeklinde yapýlýrdý.
11. Ailene – Tam çeviriyle “evine”. Yani “ev halkýna” (Targum Onkelos). Ya da “evinin geçimi için”
(Daat Mikra).
Neþeleneceksin – “Tarihinin kýsa bir özetini yaptýðýn zaman, mevcut baðýmsýzlýk ve bereket için
sadece ve sadece Tanrý’ya teþekkür etmen gerektiðini kavrayacaksýn. Bu kavrayýþ, kalbinde
Tanrý’ya olan teslimiyetini canlandýracaktýr ve
tüm bunlarýn ýþýðýnda, Tanrýn Aþem’in sana ve
ailene vermiþ olduðu tüm iyilikle neþeleneceksin”
(Hirsch).
Tora daha önce 12:6, 12:12 ve 12:18’de de neþelenmekten bahsetmiþti. O pasuklar Maaser
Þeni’yi ve bazý korbanlarý konu etmekteydi ve
bunlar, yenmesinde getirenlerin de pay sahibi
olduðu kutsal yiyecekler olduklarýndan “neþelenme” fiilinin kullanýlmasý sýra dýþý bir durum deðildi. Ancak burada Bikurim’den bahsedilirken
“neþeleneceksin” denmesi sýra dýþýdýr, zira Bikurim
olarak getirilen meyveleri sadece Koenler yiyebilir
ve getiren kiþinin bunlarda payý yoktur. Öyleyse
buradaki “neþelenme” konusu, özel bir imayý
amaçlýyor olmalýdýr (Devek Tov). Hahamlarýmýz
bunun bir kanunu öðretme amacýnda olduðunu
belirtirler: [“Bikurim’in Bet-Amikdaþ’a teslim
edilmesi sýrasýnda okunan ve yukarýdaki pasuklardan oluþan] Bikurim metni, yalnýzca neþenin
hâkim olduðu dönem içinde okunur.” “Neþenin
hâkim olduðu dönem” ile kastedilen, buðday
hasadýnýn baþlangýç ve bitiþini iþaretleyen Þavuot
ile Sukot bayramlarý arasýndaki dönemdir. Hasat
dönemi olduðu için bu ayný zamanda, insanlarýn
elinin emeðinin karþýlýðýný almaktan duyduðu
neþenin kuvvetli olduðu bir dönemdir. Böylece
Bikurim getirmenin ilk tarihi Þavuot’tur (ayrýca
bkz. Þemot 23:16) [daha önce getirilirse kabul
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kýsýtlamalar da vardýr. Önceki kýsýmda sözü
edilen Bikurim, tahmin edilebileceði üzere,
Teruma Gedola’dan bile önce, olgunlaþma döneminde iþaretlenmiþ olan turfandalardýr. Bunlara
ek olarak fakirlere býrakýlmasý gereken Leket,
Þihha ve Pea (bkz. 24:19-21 ve Vayikra 19:9-10)
adlý kýsýmlarla, açýlan hamurlardan ayrýlýp
Koenler’e verilmesi gereken Hallâ payý vardýr
(bkz. Bamidbar 15:17-21).
Tüm bunlar ürünlerden ayrýlmasý gereken
baðýþlar ve kutsal paylardýr. Bunun dýþýnda,
meyve aðaçlarýný ilgilendiren Orla ve Neta Revai
kanunlarý vardýr (bkz. Vayikra 19:23-25). Bu
kanunlara göre, bir meyve aðacýnýn dikilmesini
takip eden ilk üç yýl boyunca meyveleri yemek
yasaktýr. Buna Orla adý verilir. Dördüncü yýla ait
meyveler ise Neta Revai olarak adlandýrýlýr ve
kutsaldýr. Bu meyvelerle ilgili kurallar, Maaser
Þeni payýný ilgilendiren kurallarla her yönden ve
tamamen aynýdýr. Beþinci yýla ait meyveler
üzerinde hiçbir kýsýtlama yoktur.
Yedinci yýl Þemita olduðu için tarýmsal faaliyet
yoktur. Ayný durum yedi Þemita yýlýný takip eden
Yovel yýlý için de geçerlidir. Dolayýsýyla Þemita ve
Yovel için, yukarýda listelenen Terumot Umaaserot
paylarýnýn ayrýlmasý gibi bir durum yoktur.
Tarýmsal faaliyete sahne olan altý yýllýk süre, birbiriyle ayný kurallarla baðlý olan, üçer yýllýk iki alt
döneme bölünmüþtür. Yukarýda bahsedilen
yükümlülükler her üç yýllýk dönemin sonuna
kadar tamamlanmalýdýr. Terumot Umaaserot adlý
kýsýmlar Koenler, Leviler ve fakirlere uygun þekilde daðýtýlmalý, Maaser Þeni ve Neta Revai [veya
paraya çevrilmiþlerse bu para] da Yeruþalayim’e
getirilip orada tüketilmelidir. Aslýnda her yýl
yapýlmasý gereken bu faaliyetler ihmal edilmiþse
bile, en geç üçüncü yýlýn sonunda tamamlanmalýdýr. Bunun için en son tarih, üçüncü ve
altýncý yýlý takip eden, yani dördüncü ve yedinci
yýllardaki Pesah bayramýnýn arifesidir (Miþna –
Maaser Þeni 5:6) [Baþka bir görüþe göre ise bu
tarih, o yýllardaki Pesah’ýn yedinci gününün arifesidir (Yad – Maaser Þeni 11:7)] (bkz. p. 12 açk.).
Bu tarihe kadar yükümlülük yerine getirilmediði
takdirde, kutsal olan paylar yok edilmelidir. Tora,
“Biur Maaserot – Maaserlerin Yok Edilmesi” adý
verilen bu kuralý 14:28’de vermiþti. Þimdi de,
bahsedilen yükümlülükler konusunda yapýlmasý

gereken her þeyin harfiyen yerine getirildiðini
belirten bir beyanda bulunulmasý gerektiðini
söyleyecektir. Bu beyana “Viduy Maaserot –
Maaserlere Dair Ýtiraf” adý verilir (bkz. p. 13 açk.).
Bu beyan da – günümüzde bile [Erets-Yisrael’de]
– Pesah’ýn son gününde öðleden sonra yapýlmalýdýr (Miþna – Maaser Þeni 5:6, 5:10) (Meam
Loez).
12. Maaser yýlý [olan] üçüncü yýlda – Giriþte
belirtildiði üzere, aslýnda Maaserler’in [Þemita
haricinde] her yýl ayrýlmasý gerekir. Ancak Tora
özellikle Þemita döngüsündeki üçer yýllýk iki alt
dönemin üçüncü yýllarýný [yani 3. ve 6. yýllarý]
“Maaser yýlý” olarak adlandýrmaktadýr; çünkü
hem Maaser Riþon hem de Maaser Þeni’nin
ayrýldýðý 1, 2, 4 ve 5. yýllardan farklý olarak, 3 ve
6. yýllarda sadece Maaser Riþon ayrýlýr. Baþka bir
deyiþle, bu yýllarda, önceki iki yýlda ayrýlan iki
Maaser’den sadece biri ayrýlýr. Ýþte pasuk bu
nedenle, 3. ve 6. yýllara tekil kullanýmla “Maaser
yýlý” adýný vermektedir. Yine, pasuðun devamýnda
da “Levi’ye, Ger’e, yetime ve dula vereceksin” denmektedir; zira bu iki yýlda Leviler için Maaser
Riþon, [Ger, yetim ve dullarla ifade edilen] fakirler için de Ma’sar Ani ayrýlýr (Sifre 302; Talmud –
Roþ Aþana 12b; Raþi).
Bir görüþe göre ise anlam “Maaser [Ani] yýlý” þeklindedir; zira Ma’sar Ani, sadece 3. ve 6. yýllarda
ayrýlýr (Ýbn Ezra; Raþbam; Daat Mikra).
Tüm maaserlerini – Bu, Terumot Umaaserot’un
tümünü kapsar.
Levi’ye Ger’e, yetime ve dula – Ya da “Levi’ye,
Ger’e, yetime veya dula – hangisine istersen” (Ýbn
Ezra).
Tamamladýðýn – Her yýla ait Terumot Umaaserot
o yýlýn ürününden ayrýlmalýdýr (bkz. 14:22 açk.).
Ama bunlarýn Tora’nýn emrettiði þekilde kullanýlmasý o yýl içinde tamamlanamamýþsa bile, bu, üç
yýllýk alt dönemi takip eden dördüncü yýldaki
Pesah bayramýna kadar tamamlanmalýdýr.
Bu tarih her ne kadar Sözlü Tora ile biliniyorsa da,
son tarihin bu olduðu pasuklardan da türetilebilir. Tora bu konuda þöyle demiþtir: “[Her]
Üç yýlýn bitiminde o yýla ait mahsulünün tüm
maaserlerini [iyeliðinden] çýkar…” (14:28). Baþka
bir konuda ise Tora “yedi yýlýn bitiminde Þemita yýlý
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Maaser yýlý [olan] üçüncü yýlda ürünlerinin tüm maaserlerini ayýrmayý tamamladýðýn ve Levi’ye, Ger’e, yetime ve dula [paylarýný] verdiðin, [onlar da]
þehirlerinde yiyip doyduklarý zaman,
miktarýna baðlýydý. Gelen grup kalabalýksa,
karþýlayanlar da kalabalýk olurdu. Az geldilerse,
karþýlama komitesi de az kiþiden oluþurdu.
Yeruþalayim’in kapýlarýndan içeri girdikleri sýrada
“Ayaklarýmýz kapýlarýnda durmaktaydý ey
Yeruþalayim” (Teilim 122:2 pasuðunu söylerlerdi.
Yeruþalayim’in tüm zanaatkârlarý önlerinde ayaða
kalkarlar, hatýrlarýný sorarlar “Filanca yerin sakinleri kardeþlerimiz; hoþ geldiniz” derlerdi. Gelenler
Yeruþalayim sokaklarýnda ilerlerlerken, Tapýnak
Tepesi’ne ulaþana kadar önlerinde müzik aleti
çalýnýrdý. Tapýnak Tepesi’ne ulaþtýklarýnda herkes
sepetini omzuna kaldýrýr ve Azara’ya gelene
kadar Teilim’in en son parçasýný (Teilim 150)
tümüyle okurlardý [bu parça Tanrý’ya övgü konuludur]. Azara’ya geldiklerinde de orada görevli
olan Leviler, Teilim 30’u þarkýlarla söylerlerdi [bu,
Hanuka’da okuduðumuz ve Bet-Amikdaþ’ýn aktif
hale gelmesini konu eden parçadýr {Aromimha…}].
Bikurim sepetlerini getirenler, sepetlerin yanýna
kumrular ve güvercin yavrularý baðlarlar, ayrýca
ellerinde de bu kuþlardan getirirlerdi. Sepetlere
baðlý olanlarý Ola-korbaný yaparlar, ellerinde
getirdiklerini ise Koenler’e verirlerdi. Kiþi, sepet
henüz omzunun üstündeyken p. 3’teki teyit cümlesini okurdu. Ardýndan sepeti omzundan indirirdi ve o sepeti kenarlarýndan tutarken, Koen de
ellerini sepetin altýna yerleþtirirdi; birlikte Tenufa
hareketlerini yaparlardý. Koen sepeti alýp
Mizbeah’ýn önüne yerleþtirirdi. Sonra getiren
sepeti tekrar alýp “Atam yoksul bir Aramlý’ydý”dan
(p. 5), “topraðýn meyvelerinin ilklerini getirdim”e (p.
10) kadar okurdu. Koen’le birlikte tekrar Tenufa
hareketi yapýlýrdý ve Koen sepeti alýp Mizbeah’ýn
güneybatý köþesindeki köþe çýkýntýsýna deðdirip
onun güney yanýna koyardý [Bazý kaynaklara göre
ise Tenufa iþlemi bir kez ve bu noktada yapýlýrdý]
(bkz. p. 10. açk). Daha sonra, Bikurim’i getiren,
Tanrý’nýn Huzuru’nda, yani Ehal’e doðru yere
kapanýr ve çýkardý; geceyi de Yeruþalayim’de
geçirirdi (Miþna – Bikurim Perek 3; Rabi Pinhas
Keati o.a.; Rambam o.a.; Tosafot Yom Tov o.a.;
Sifre; Raþi)
Bikurim mitsvasý, Koen için bir düzey simgesi,
Tanrý’yý onurlandýrma ifadesi, Yisrael için de
büyük bir yarar anlamýna gelir. Bikurim meyvelerinin, yani ilk ve en iyi meyvelerin gerekirse
uzak yerlerden ta Bet-Amikdaþ’a getirilip, yemesi
için Koen’e takdim edilmesi, Koen adýna düzey
belirtisidir. Getiren kiþi Bet-Amikdaþ’ta Tanrý’ya

þükranlarýný sunarak, bereketini göndermesi için
dua eder, böylece tüm bereketin Kaynaðý’nýn
Tanrý olduðunu kabullendiðini ilan etmiþ olur –
ki bu, Tanrý’yý onurlandýrma ifadesidir. Bu mitsva,
ürünlerin bereketli olmasýný ve yiyecek bolluðunu saðlama özelliðine sahiptir ve bu da
Yisrael için büyük bir yarardýr (Rabenu Behaye).
12-15. Viduy Maaserot – “Maaser Beyaný”.
Yedi yýllýk Þemita döngüsünde tarým ürünlerinden
ayrýlmasý gereken paylar þöyledir: 1, 2, 4 ve 5. yýllarda, toplanan ürünlerden,
[1] Önce Koenler için Teruma Gedola (“büyük
baðýþ”) [=yaklaþýk %2] ayrýlýr (bkz. Bamidbar
18:12). Teruma Gedola kutsaldýr ve Koenler bunu
yerken belli kurallara riayet etmekle yükümlüdür.
[2] Kalan kýsýmdan Leviler için %10 ayrýlýr ve bu
kýsým Maaser Riþon (“ilk onda bir”) olarak
adlandýrýlýr (bkz. Bamidbar 18:21-24). Maaser
Riþon kutsal deðildir ve Leviler bunu istedikleri
þekilde kullanabilirler.
[3] Leviler, kendilerine verilen bu miktardan
ayrýca %10 ayýrýp Koenler’e verirler ve bu kýsým
Terumat Maaser (“onda birin baðýþý / onda birden kaldýrýlan”) veya Maaser Min Amaaser
(“onda birden onda bir”) olarak adlandýrýlýr (bkz.
Bamidbar 18:26-29). Bu kýsým da Teruma Gedola
gibi kutsaldýr.
[4] Çiftçiler Leviler’e Maaser Riþon verdikten
sonra kalan üründen bir %10 daha ayýrmalýdýrlar.
Buna Maaser Þeni (“ikinci onda bir”) adý verilir.
Bu pay kutsal niteliklidir ve sahibinin bu ürünleri
Yeruþalayim’e getirip orada yemesi gerekir. Eðer
bu mümkün deðilse söz konusu ürünlerin paraya
çevrilmesi ve bu parayla Yeruþalayim’de yiyecekiçecek alýnýp yiyecekleri yeme olanaðý da vardýr.
(bkz. 14:22-26). Maaser Þeni sýnýfýndaki ürünler
paraya çevrildiðinde üzerlerindeki kutsiyet de bu
paraya geçer, dolayýsýyla üzerlerindeki kutsiyet
kýsýtlamasý bu þekilde kalkan bu ürünler istenen
herhangi bir yerde tüketilebilir.
[5] Þemita döngüsünün 3 ve 6. yýllarýnda,
[normalde Maaser Þeni adý altýnda] ayrýlan ikinci
Maaser payý, bu kez Ma’sar Ani (“fakirler için
onda bir”) adýný alýr. Bu pay fakirlere aittir ve
kutsal deðildir (bkz. 14:28-29).
Yukarýda sayýlanlar genel olarak “Terumot
Umaaserot – Baðýþlar Ve Onda Birler” olarak
adlandýrýlýr. Tüm bunlar Erets-Yisrael için
baðlayýcýdýr. Bunlarýn dýþýnda tarýmsal baþka
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çýkan her sözcüðe, hatta aklýndan geçen her
düþünce ve niyete doðrudan tanýk olduðunun bilincinde olmalýdýr. Eðer bunu baþarýrsa, kendi
düþünce, tavýr ve davranýþlarýna da çeki düzen
verecektir.

krþ. Ýbn Ezra). Bunlarýn ikisi de Tora tarafýndan
“kutsal” olarak adlandýrýlmýþtýr (bkz. Vayikra
27:30 ve 19:24) (Mizrahi; Sifte Hahamim).
Onkelos’un çevirisi de “kutsal Maaser’i” þeklindedir.

Tanrý’nýn Huzuru’nda bir beyanda bulunmak,
O’na bilmediði bir þeyi iletmek anlamýnda
deðildir. Bu beyanýn amacý, beyanda bulunan
kiþinin, yapacaðý beyanýn içeriðinin þahsen
farkýnda olduðunu Tanrý’nýn Huzuru’nda dile
getirmesidir. Tanrý’nýn Huzuru’nda, O’nun zaten
bildiði bir þeyi söylemek, bir tür itiraftýr; zira bir
günah itiraf edildiði zaman da, kiþi Tanrý’nýn
zaten bildiði bir þeyi þahsen inkâr etmediðini,
hatasýný ve sorumluluðu kabullendiðini dile
getirir. Böylece, aslýnda buradaki beyanda
günahla herhangi bir baðlantý olmamasýna raðmen, aradaki benzerlik nedeniyle söz konusu
beyan da “Viduy Maaserot – Maaserlere Dair Ýtiraf” olarak adlandýrýlýr (krþ. Sifre 303, Raþi ve
Mizrahi). Bu baðlamda “itiraf”tan kasýt, Tanrý’nýn
Huzuru’nda þükran duygularýný gizlememek ve
bunlarý açýkça ifade etmektir. Ayrýca burada,
çiftçi, Tanrý’nýn, Ülke’nin topraðýna baðlý emirlerini yerine getirdiðine dair verdiði “raporla”,
Ülke’nin asýl sahibinin kendisi deðil Tanrý
olduðunu kabul ve takdir ettiðini vurgulamýþ olur
(Daat Mikra).

Miþna (Maaser Þeni 5:10) bu pasuðu bölerek açýklar: “Kutsal [paylarý]” – Maaser Þeni ve Neta
Revai; “evden” – [evde açýlan hamurdan ayrýlan]
Halâ; “ayrýca … verdim” – Teruma ve Terumat
Maaser; “Levi’ye” – Maaser Riþon; “Ger’e, yetime
ve dula” – Ma’sar Ani, Leket, Þihha ve Pea.

Sforno konuya farklý bir açýdan yaklaþýr ve
buradaki beyaný gerçekten de bir itiraf olarak
deðerlendirir (bkz. p. 15 açk.).
Diyeceksin – “Demek” veya “söylemek” fiili, baþka
bir baðlamda görüldüðü gibi, söylenenlerin
anlaþýlmasýný gerektirir (bkz. Bamidbar 5:19
açk.). Dolayýsýyla buradaki beyaný – önceki
Bikurim beyanýndan farklý olarak – Ýbranice
söyleme yükümlülüðü yoktur ve beyanda bulunanýn anladýðý herhangi bir dilde söylenebilir
(Talmud – Sota 32b).
Maaser beyanýnda bulunmak Tora’nýn 613 emrinden
biridir. Mitsvat Ase No. 245 (Sefer Ahinuh).
Kutsal [paylarý] – “Bana ait olan kutsal paylarý”.
Yani Maaser Þeni ve Neta Revai (Sifre 303; Raþi;

Görüldüðü üzere bu beyanda en merkezi pay, en
baþta söylenen Maaser Þeni’dir. Bunun sebebi de
bellidir; Maaser Þeni, sahibinin belli þartlarda
yiyebildiði tek paydýr. Tora bu beyanda, kutsal
olan ve olmayan diðer paylarý ise, yukarýda belirtildiði üzere ima etmekle yetinmiþtir. Beyanda
bulunan kiþi, söz konusu paylarýn hepsini kapsayacak þekilde “Kutsalý evden tamamen kaldýrdým”
demekte, asýl amacýna ulaþmayan hiçbir payýn
iyeliðinde kalmadýðýný vurgulamaktadýr (Hirsch).
Bazý kaynaklara göre Teruma Gedola ve Terumat
Maaser “Levi’ye” sözcüðüyle ima edilenlere
dâhildir; zira bu paylar Koenler’e verilir ve onlar
da Levi kabilesine mensuptur (a.k.). Baþka bir
görüþe göre ise “kutsal” ile kastedilen Teruma
Gedola’dýr (Rabenu Behaye) ve bu görüþe göre
pasuktaki “ayrýca” sözcüðü daha kolay anlaþýlýr:
“Koen’e Teruma Gedola’yý verdim; ardýndan ayrýca Levi’ye kendi payýný, fakirlere de kendi paylarýný verdim” (Daat Mikra). Bu görüþ, söz
konusu paylarýn ayrýlma sýralamasýna da uygundur. Yine, “kutsal” ile kastedilenin Bikurim
olduðuna dair bir görüþ de vardýr (Hizkuni).
[Not: Tüm bu görüþlerde, ayrýlýk sadece hangi
payýn hangi sözcük ya da ifadeyle ima edildiði
konusundadýr. Ama pasuðun genel olarak sayýlan
paylarýn tümünü ima ettiði konusunda görüþ
ayrýlýðý yoktur.]
Evden tamamen kaldýrdým – Ya da “… yok
ettim”. Kiþi Maaser Þeni adý altýndaki paylarý
[veya onlarýn parasal karþýlýðýný] ideal olarak her
yýl Yeruþalayim’e getirip orada ziyafetlerle tüketmelidir. Ancak ihmalde bulunmuþsa, bu kýsýmda
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Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda [þöyle] diyeceksin:
“Kutsal [paylarý] evden tamamen kaldýrdým, ayrýca bana vermiþ olduðun emrin
bütününe uygun olarak Levi’ye ve Ger’e, yetime ve dula verdim. Emirlerini ihlal
etmedim ve unutmadým.
vaktinde, Sukot bayramýnda” (31:10), tüm halkýn
Yeruþalayim’de kralýn aðzýndan Devarim kitabýnýn okunuþunu dinlemesini emretmektedir (bu
Akel mitsvasýdýr; bkz. 31:10-13). Geleneksel bilgilere göre, her iki pasukta da geçen “bitiminde”
sözcüðü, bu pasuklar arasýnda bir köprü kurmaktadýr. Böylece “bitim” ile kastedilenin [Sukot gibi]
bir bayram vakti olduðu öðrenilmektedir. Ancak
Akel mitsvasýndan farklý olarak, bizim konumuz
için söz konusu bayram Sukot olamaz; zira
pasuðumuz “tüm maaserlerini ayýrmayý tamamladýðýn … zaman” demektedir – oysa birçok
aðacýn meyvelerinin toplanmasýna Sukot’tan
sonra da devam edilir ve dolayýsýyla, gereken tüm
paylarýn ayrýlmasýnýn Sukot’tan önce tamamlanmýþ olmasý mümkün deðildir. Böylece maaserlerin
amacýna uygun olarak kullanýlmasý kanunu
açýsýndan söz konusu bayram, Sukot olamayacaðýna göre, [önceki yýla ait meyveleri toplanmýþ ya
da düþmüþ olan aðaçlarýn ancak çiçek açtýðý ve
meyve vermeye henüz baþlamadýðý] Pesah bayramý olmalýdýr. Bu son tarihe kadar amacýna uygun
þekilde kullanýlmayan paylar iyelikten çýkarýlmalýdýr. Kutsal olmayan paylar 14:22’de belirtildiði gibi ilgili kiþilere ulaþtýrýlmalý veya sahipsiz
ilan edilerek dýþarý býrakýlmalý, kutsal kýsýmlar ise
kullanýlmasý mümkün olmayacak þekilde tahrip
edilmelidir (Sifre 302; Raþi).
Miþna burada sözü edilen paylarýn ayrýlýp sahiplerine ulaþtýrýlmasýnýn ne kadar önemli olduðunu
çarpýcý bir þekilde ortaya koyar: “Dört dönemde
ölümcül salgýn hastalýklar çoðalýr: [Þemita
döngüsündeki] Dördüncü [ve] yedinci [yýllarda],
yedincinin çýkýþýnda ve her yýl [Sukot] bayramýn[ýn] çýkýþýnda. [Þöyle ki:] Dördüncü [yýlda] –
üçüncü yýlda [ayýrmalarý gereken ama ayýrmadýklarý] Ma’sar Ani sebebiyle. Yedinci yýlda – altýncý
yýldaki Ma’sar Ani sebebiyle. Yedinci yýlýn çýkýþýnda – Þemita meyveleri[nin gerektirdiði kýsýtlamalarý ihlal etmeleri] sebebiyle. Her yýl [Sukot]
bayram[ý] çýkýþýnda – fakirlere ait [olmasý
gereken] armaðanlarý [onlardan esirgeyerek
yapýlan] hýrsýzlýk sebebiyle”(Miþna – Pirke Avot
5:12).
Þehirlerinde – Targum Onkelos. “Senin
þehirlerinde.” Yani “þehirlerinizde”. Tam çeviriyle
“kapýlarýnda”. Bkz. 5:14 açk. Bu sözcük ayný
zamanda Maaser paylarýný Erets-Yisrael’in dýþýna
çýkarma yasaðýna da dayanak teþkil eder (Sifre).

Yiyip doyduklarý – Dolayýsýyla verilen kýsýmlar,
alanlarýn doymasýna yetecek miktarda olmalýdýr
(Sifre 303; Miþna – Pea 8:5; Raþi). Bkz. 14:29 açk.
… zaman – Pasuðun anlamý, “maaserleri ayýrmayý
tamamladýðýn zaman, Levi’ye, Ger’e, yetime ve dula
[paylarýný] vermelisin [ki onlar da] þehirlerinde yiyip
doysunlar. [p. 13: Bunu yaptýktan sonra] Tanrýn
Aþem’in Huzuru’nda þöyle diyeceksin: … ” þeklinde
de olabilir. Ancak sayýlan sýnýflarýn paylarýnýn
onlara verilmesi konusundaki emirler zaten daha
önce verilmiþti (14:29 ve Bamidbar 18:24).
Dolayýsýyla burada “maaserleri ayýrmayý tamamlamýþ – ve söz konusu paylarý da gereken kiþilere
artýk ulaþtýrmýþ – olacaðýn zaman, sýradaki beyanda bulunmalýsýn” çevirisi daha uygun görünmektedir (krþ. Abravanel; Daat Mikra).
Bu þekliyle anlam “maaserlerin ayrýlmasýnýn ‘ve’
sayýlan sýnýflardaki kiþilere de paylarýnýn daðýtýlmasýnýn tamamlandýðý zaman” þeklindedir.
13. Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda – Beyan
gündüz vakti ve ideal olarak “Tanrý’nýn
Huzuru’nda”, yani Bet-Amikdaþ’ta yapýlmalýdýr.
Ancak Bet-Amikdaþ’ýn var olduðu dönemlerde
bile beyanýn baþka bir yerde yapýlmasý
mümkündü. Günümüzde de, Erets-Yisrael’de
Tora’nýn belirlemiþ olduðu tarýmsal “yükümlülükler” her üç yýllýk alt dönem için [bugünün þartlarýnýn elverdiði þekil ve ölçüde] tamamlanmalýdýr. Ancak Babil sürgünü dönüþünde
Leviler’in Erets-Yisrael’e gelmemeleri nedeniyle
Peygamber Ezra, Leviler’i cezalandýrmýþ ve onlara
ait olan paylarýn Koenler’e verilmesine hükmetmiþtir [ne de olsa Koenler de Levi kabilesine
mensuptur]. Ondan birkaç nesil sonra da Koen
Gadol Yohanan, artýk bu paylar Leviler’e verilmediði için “Levi’ye … verdim” sözlerini içeren
bu beyanda bulunulmasýný iptal etmiþtir.
Dolayýsýyla günümüzde de bu “beyanda” bulunulmaz (krþ. Miþna – Maaser Þeni 5:15; Rabi Pinhas
Keati o.a.).
Raþbam, bu beyanýn “Tanrý’nýn Huzuru’nda”
yapýlmasýnýn önemi üzerinde durur. Bir kiþi,
söylediði sözleri Tanrý’nýn Huzuru’nda söylediðinin
bilincinde olduðu zaman, yalan söylememeye ve
yalan söylememek için de hakkýnda beyanda
bulunduðu her þeyi yerine getirmeye özen
gösterecektir. Bu açýklama yaþam hakkýnda genel
bir perspektif saðlar. Kiþi, Tanrý’nýn, aðzýndan
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35:18). Bu sözcük, Onen ile ayný kökü paylaþýr.
Tora’nýn dilinde Onen, yedi yakýnýndan (baba,
anne, oðul, kýz, erkek kardeþ, kýz kardeþ, eþ) birini kaybettiði gün boyunca bir kiþinin konumunu
belirten terimdir [Hahamlarýmýz’ýn dilinde ise bu
terim, yakýnýný kaybeden kiþinin, cenaze gömülene kadarki konumunu tanýmlar. Buna göre
Hahamlarýmýz’ýn dilinde Onen’lik konumu,
cenaze hangi gün kaldýrýlýrsa kaldýrýlsýn, cenaze
tamamlandýktan sonra sona erer. Tora’nýn dilindeki Onen’lik ise, cenazenin o gün içinde
kaldýrýlýp kaldýrýlmamasýndan baðýmsýz olarak, o
gün, gün batýmýnda sonlanýr. Bkz. Vayikra 10:1220 açk. Anlaþýldýðý üzere Onen teriminin iki
baðlamda kastettiði durumlar ve onlara baðlý
kurallar farklýdýr. Bu açýklamada kullanýlan terim,
Tora’nýn dilindeki Onen’i tanýmlamaktadýr.
Ancak uygulama, her iki bakýþý da kapsayacak
þekildedir. Böylece bir kiþi öldüðü gün içinde
gömülmezse, Hahamlar’ýn tabiri doðrultusunda
Onen’lik ve bu halde Maaser Þeni yeme yasaðý,
cenaze gerçekleþene kadar devam eder (Sefer
Ahinuh).]. Böylece, bu ifadeden, Onen konumundaki bir kiþinin, bu konumu sona erene
kadar Maaser Þeni yemesinin yasak olduðu
anlaþýlmaktadýr (Sifre 303; Miþna – Maaser Þeni
5:12; Raþi). Nitekim Tora Maaser Þeni ile ilgili
olarak “Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda yiyecek ve
neþeleneceksin” (14:26) demiþtir. Baþka bir deyiþle
Maaser Þeni, neþeli bir ortamý gerektirir ve Onen
konumu buna uygun deðildir (Daat Mikra).
Maaser Þeni’yi Onen konumunda iken yemiþ biri
buradaki beyanda bulunamaz (Miþna – Maaser
Þeni 5:12). [Onen’lik sona erdiði zaman Avelut
adlý yas dönemi baþlar. Ama buradaki yasak
sadece Onen’lik konumu için geçerlidir; Avel
konumundaki biri Maaser Þeni yiyebilir.]
Pasuk “ondan yaslý halimde yemedim” demektedir.
Önceki açýklamada belirtildiði üzere “ondan” ile
kastedilen Maaser Þeni’dir. Baþka bir deyiþle bu
yasak sadece kutsal nitelikli olan Maaser Þeni [ve
onunla tamamen ayný kanunlara sahip olan Neta
Revai] için geçerlidir. Ama yasak, Koenler’e verilen terumayý ve Leviler’e verilen Maaser Riþon’u
baðlamaz ve onlar bu paylarýný Onen konumundayken bile yiyebilirler (Kitsur Mizrahi; krþ.
Ramban). [Onen konumundayken yenmesi yasak
olan bir baþka ürün sýnýfý da Bikurim’dir. Buna

göre Koenler bu meyveleri, týpký Maaser Þeni gibi
Yeruþalayim sýnýrlarý içinde ve tumadan uzak
durarak (bkz. s.a.) yemelidirler.]
Tora bu emri, doðrudan “Onen konumundaki biri
Maaser Þeni yiyemez” þeklinde, yani “yapma”
ifadeli bir emir olarak vermemiþ, Maaser
beyanýnýn içinde ima ederek öðretmiþtir. Bu
nedenle, her ne kadar bu bir yasak olsa da, ihlali
durumunda kýrbaç cezasýný gerektirmez (Beer
Mayim Hayim) [ancak Rambam bu konuda farklý görüþtedir (Yad – Maaser Þeni 3:1)]. Bkz. 25:2
açk., Kýrbacý hak ediyorsa k.b., [A]-[1] ve [A]-[5]
maddeleri. Yine de bu yasak Tora’nýn 613 emrine
dâhildir. Mitsvat Lo Taase No. 363. Söz konusu
yasak sadece Maaser Þeni deðil, “kutsal” nitelikli
korban etleri için de geçerlidir ve bunlarý da Onen
konumundayken yemek yasaktýr (Sefer Ahinuh).
Raþbam, On sözcüðünün “zorla çalýnmýþ
mal/para” anlamýna gelebileceðine iþaret eder
(bkz. Ýyov 20:10). Bu durumda “çalýntý ürün
yemedim” þeklinde bir alternatif çeviri
mümkündür (ayrýca Hizkuni; bkz. Paaneah Raza;
krþ. Abravanel)..
Onu tame iken tüketmedim – Çevirimiz Raþi’ye
göredir ve buradaki “tame iken” ifadesi her iki
þekilde de anlaþýlabilir: “Ben tame iken saf haldeki Maaser Þeni’yi yemedim; Maaser Þeni tame
iken, saf halde olan ben onu yemedim.” (Sifre
303; Miþna – Maaser Þeni 5:12). Tame haldeki
birinin saf haldeki Maaser Þeni’yi mikveye dalmadan önce yemesi konusundaki yasak Vayikra
22:6’da verilmiþtir. Tame olmuþ Maaser Þeni’nin
saf biri tarafýndan yenmesi ise, ortak ifadelere
sahip iki pasuk arasýnda yapýlan karþýlaþtýrmadan
öðrenilir:
Daha önce þu iki pasuðu okumuþtuk: [1]
“Tahýlýnýn, þýranýn ve yaðýnýn maaserini … kendi
þehirlerinde yiyemezsin” (12:17). [2] “Onu [=bir
kusur nedeniyle korban olmaya elveriþliliðini kaybetmiþ bir hayvaný, Pidyon karþýlýðýnda kutsiyetinden
arýndýrdýktan sonra] þehirlerinde yiyebilirsin. [Bu
eti] Tame ve saf [kiþiler] bir arada [yiyebilir] – týpký
geyik ve ceylan [eti] gibi” (15:22). Ýkinci pasukta
söz konusu etlerin hem tame hem de saf kiþiler
tarafýndan yenebileceði söylenmektedir. Etin
tame biri tarafýndan yenebileceði söylendiðine
göre, saf biri tarafýndan da yenebileceði açýktýr.
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“Ondan yaslý halimde yemedim, onu tame iken tüketmedim ve onu ölü için
kullanmadým. Tanrým Aþem’in Sözü’nü dinledim, bana emretmiþ olduðunun
tümüne uygun þekilde yaptým.
belirtildiði üzere üçüncü yýlýn bitiminde bu
beyaný yapabilmesi için, onlarý Yeruþalayim’e en
geç þimdi getirmiþ ve orada tüketmiþ olmalýdýr
(Raþi). Ve eðer bunu yapamayacaksa, bu kutsal
paylarý kullanýlamayacak hale gelecek þekilde
tahrip etmelidir.
Ayrýca – Ýbranice VeGam. Tam olarak “ve dahi”
anlamýna gelen bu sözcük, cümlenin baðlamýna,
[yukarýda alýntýlanan Miþna’da (bkz. Kutsal [paylarý] k.b.)] açýkça söylenmeyen baþka þeyleri de
ekler ve böylece pasukta sayýlanlarýn dýþýnda
bunlarýn da sayýlanlar gibi gereken yerlere
ulaþtýrýldýðýný ima eder. Ýma edilenler, Koenler’e
verilmesi gereken Teruma ve Bikurim armaðanlarýdýr (Sifre 303; Miþna – Maaser Þeni 5:10-11;
Talmud Yeruþalmi – Maaser Þeni 5:5; Raþi).
Bana vermiþ olduðun emrin – “Emrinden çýkmadým ve ayýrdýðým paylarý, onlara hakký
olmayan kiþilere vermedim” (Sifre).
Emrin bütününe uygun olarak – “Emrin
bütünü” ifadesi bahsedilen emrin, birden çok alt
öðeye sahip olduðunu ima eder. Baþka bir deyiþle
burada, birkaç mitsvayý birden kapsayan tek bir
mitsvadan bahsedilmektedir. Bu mitsva, söz
konusu paylarýn doðru sýrayla ayrýlmasý konusundaki yükümlülüktür (bkz. Þemot 22:28 açk.).
Böylece kiþi beyanýnda “Tüm bu paylarý, olmasý
gereken sýraya göre ayýrýp verdim. Terumayý, en
baþta ayrýlmasý gereken Bikurim’den önce ayýrmadým; maaserleri terumadan önce ayýrmadým;
Maaser Þeni’yi Maaser Riþon’dan önce ayýrmadým”
demektedir (Sifre 303; Miþna – Maaser Þeni 5:11;
Raþi). [Not: Teruma, ürün toplandýktan sonra
ayrýlmasý gereken ilk paydýr. Ancak Bikurim,
önceki kýsýmda görüldüðü gibi, henüz ürün
olgunlaþmaya baþladýðý sýrada iþaretlenerek ayrýlýr
(bkz. p. 2 açk.). Dolayýsýyla Bikurim terumadan
öncedir.]
Bahsedilen sýrayý bozup, örneðin Maaser Þeni’yi
Maaser Riþon’dan önce ayýran bir kiþi buradaki
beyanda bulunamaz (Miþna – Maaser Þeni 5:11).
Levi’ye… verdim – Bu, Leviler’in hakký olan
Maaser Riþon’dur.
Ger’e, yetime ve dula verdim – Bu da fakirlere
verilen Ma’sar Ani’dir (Sifre 303; Miþna – Maaser
Þeni 5:10-11; Talmud Yeruþalmi – Maaser Þeni 5:5;
Raþi).
Emirlerini ihlal etmedim – Tam çeviriyle “emir-

lerinden geçmedim”. Buradaki “geçmek” sözcüðü,
“es geçmek” anlamýndadýr ve [Ýbn Ezra’ya göre
“kasti”] ihlali belirtir. Targum Yonatan’a göre, kullanýlan –den hali “emirlerinden [birini bile] ihlal
etmedim” anlamýný verme amaçlýdýr.
Beyanýn bu kýsmýnda kastedilen þudur: “Bir cinsten ayrýlmasý gereken payý baþka bir cinsten ayýrmadým. Yani örneðin, buðdaydan ayrýlmasý
gereken payý arpadan ayýrarak kapatmayý denemedim. Benzer þekilde, geçen yýla ait üründen
ayrýlmasý gereken paylarý, bu yýla ait üründen
ayýrmadým. Her cinsin ve her yýlýn ürününe ait
paylarý kendi içinde ayýrdým” (Sifre 303; Miþna –
Maaser Þeni 5:11; Raþi). Paylarý doðru olmayan
üründen ayýrmak, emri yerine getirmemek
anlamýna gelir ve bir ihlal sýnýfýndadýr (krþ.
Malbim).
Unutmadým – “Maaserleri evimden çýkarmayý
[ve Yeruþalayim’e getirmeyi] unutmadým” (Ýbn
Ezra; Piruþ Al Ýbn Ezra). Ya da “[Emirlerinden birini bile] unutmadým” (Targum Yonatan Ehadaþ; bkz.
ö.a.).
Alternatif olarak “Paylarý ayýrýrken tüm bunlarý
cömertliðiyle bana baðýþlamýþ olan Tanrý’yý
mübarek kýlmayý unutmadým” (Sifre 303; Miþna –
Maaser Þeni 5:11; Raþi). Ýnsanlar kendilerine
yapýlan iyiliði unutma eðilimi gösterebilirler. Bu
nedenle burada, söz konusu mitsvalarý yapma
imkâný verdiði için Tanrý’yý bir beraha ile
mübarek kýlmanýn unutulmamasý gerektiði belirtilmektedir. Her ne kadar genel olarak berahalar,
Hahamlarýmýz tarafýndan tesis edilmiþ uygulamalarsa da, Hahamlarýmýz, koyduklarý her uygulamayý Tora’daki ifadelere dayandýrmaya özen
göstermiþlerdir. Baþka bir deyiþle Tora,
Hahamlar’ýn gelecekte koyacaðý ek kanunlar için
gereken dayanaklarý en baþtan beri içermiþtir.
Burada da, gereken tarýmsal paylarýn ayrýlmasý
sýrasýnda bir beraha söyleme þeklindeki
DeRabanan emir için de doðrudan Tora’nýn bir
dayanak saðladýðýný görmekteyiz.
14. Ondan – “Maaser Þeni’den.” Önceki pasukta
birçok farklý paydan bahsedilmesine raðmen
burada tekil olarak “ondan” denmektedir. Bu,
ürünlerin sahibinin belirli þartlar altýnda þahsen
“yiyebildiði” tek pay olan Maaser Þeni’yi belirtir
(Kitsur Mizrahi).
Yaslý halimde yemedim – “Yaslý halimde” olarak
çevirdiðimiz sözcük BeOni’dir (bkz. Bereþit
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yukarýda belirtildiði gibi] “Ondan ölü için tabut
ve kefen [yapmak için] almadým ve onu baþka
Onenler’e vermedim” ifadelerini kullanýr (Miþna
– Maaser Þeni 5:12). Baþka bir deyiþle, “ölüye vermek” ifadesi “o ölünün ardýndan yas tutan Onen
kiþilere vermek” anlamýna da gelebilir.
Dolayýsýyla beyanda önceki pasukta “ben Onen
halde yemedim” dendikten sonra burada
“yemeleri için baþka Onenler’e de vermedim”
denmektedir.
“Ölü” sözcüðü bazý baðlamlarda putlarý kasteder.
Örneðin putlara yapýlan kurbanlar “ölü kurbanlarý” olarak adlandýrýlýr (bkz. Teilim 106:28).
Dolayýsýyla burada da anlam “putperestlik için kullanmadým” þeklinde olabilir (krþ. Ýbn Ezra).
Tanrým Aþem’in Sözü’nü dinledim – Söylenen
diðer þeylerin yanýnda bu ifade gereksiz görünmektedir. Dolayýsýyla bu, kutsal paylar konusunda þu ana kadar ima edilmemiþ bir noktayý
belirtme amaçlýdýr: “Kutsal paylarý Bet-Amikdaþ’a
getirdim” (Sifre 303; Miþna – Maaser Þeni 5:12;
Raþi). Maaser Þeni, Bet-Amikdaþ’ýn mevcut
olduðu Yeruþalayim’e getirilerek orada Þehina’nýn
Huzuru’nda tüketilir (Gur Arye). Getirilmesi
gereken bir baþka kutsal pay da Bikurim’dir ve bu,
önceki kýsýmda görüldüðü gibi doðrudan BetAmikdaþ’a getirilmelidir (Beer Basade; Miþna –
Maaser Þeni 5:13, Miþna Riþona o.a.).

Tora, her yerde olduðu gibi yine insani bir dil kullanarak, Tanrý’nýn ulaþýlmazlýðýný vurgulamaktadýr. “Þamayim – Gökler” sözcüðü fiziksel
gökyüzünü deðil, üst dünyalarý kasteder. Sözcük
“Þam – Orasý” ile baðlantýlýdýr; yani “burasý
olmayan” bir âlemi tanýmlar. Bir baþka bakýþ açýsýna göre de sözcük “Þamam – Tahayyül Edilemez”
ile ayný kökten geliyor olabilir (bkz. Bereþit 1:1 ve
Devarim 1:28, Aktav Veakabala o.a.).
Görüldüðü gibi, Tanrý’dan, bereketini iki yerden
göndermesi istenmektedir. Or Ahayim’e göre
“kutsal ikametgâh”tan gelen bereket Tanrý’nýn
insanlara zerkettiði saflýk ruhuna, “gökler”den
gelen bereket ise dünyevi refaha iþaret eder. Bu,
ayrýca pasuðun devamýnda bereketin hedefi
olarak “Yisrael” ve “topraðýn” gösterilmesine de
paraleldir. Kutsal ikametgâhtan gelen bereket
Yisrael’e, göklerden gelen ise topraða ulaþacaktýr.
Aþaðýya bak – “Ve Halkýn Yisrael’in, emirlerini
nasýl titizlikle uyguladýðýný görüp onlarý mübarek
kýl” (Daat Mikra). Beyanda bulunan kiþi bundan
önceki cümleleri alçak sesle söyledikten sonra,
bu pasukta sesini yükseltir (Talmud Yeruþalmi –
Sota 9:11).

Önceki gibi, bu ifade de gereksiz durmaktadýr.
Ancak içindeki “emretmiþ olduðunun tümüne”
ifadesi bir ipucu vermektedir. Bu, kastedilen
emrin, birden çok alt öðeye sahip oluþuna iþaret
eder. Böylece, ayrýlmasý gereken paylar konusunda geriye kalan tek mitsva olan neþe konusu
kastedilmektedir. Neþelenme konusu iki alt öðe
içerir: Paylarýn sahibinin neþelenmesi ve
baþkalarýný – yani 14:26-27’de belirtildiði gibi
ihtiyaç sahiplerini – neþelendirmesi. Böylece
ifadenin anlamý “Onunla neþelendim ve baþkalarýný da neþelendirdim” þeklindedir (Sifre 303;
Miþna – Maaser Þeni 5:12; Raþi; Beer Yitshak).

Ýbranice Aþkifa. Kullanýlan Leaþkif fiili “yukarýdan bakmak” anlamýna gelir, ama kullanýldýðý her
yerde, herhangi bir cezanýn gerekli olup
olmadýðýný belirleme amacýndaki dikkatli ve
inceleyen bir bakýþý tanýmlar (bkz. Bereþit 18:16,
19:28 ve Þemot 14:24 açk.; Yirmeyau 6:1). Baþka
bir deyiþle bu, olumsuz ve yargýlayýcý bir bakýþtýr.
Pasuðumuzda ise bu bakýþýn, halk ve toprak için
bereket getirmesi konusundaki bir beklenti dile
getirilmektedir ve fiilin bu þekilde olumlu anlam
içerdiði tek yer burasýdýr. Hahamlarýmýz buradan
bir ders öðretirler: “Gel ve mitsvalarý yerine
getirenlerin kuvvetini gör. Çünkü Leaþkif fiili her
yerde lanet anlamý içermesine raðmen, burada
beraha belirtiyor” (Talmud Yeruþalmi – Maaser
Þeni 5:5). Rabenu Behaye de bunun, mitsvalarý
neþeyle yerine getirmenin insaný ne kadar büyük
ödüle layýk hale getirdiðini öðrettiðine dikkati
çeker. Bu, Tanrý’nýn Yargý Niteliði’ni Merhamet
Niteliði’ne çevirme kuvvetine sahiptir. Bunun
aksi ise felakettir (bkz. 28:47).

15. Kutsal ikametgâhýndan, göklerden –
Tanrý’nýn belli bir ikametgâhý yoktur. Burada

Halkýn’ý, Yisrael’i – Bu noktaya kadar kiþisel
beyanda bulunmuþ olan Yahudi, Tanrý’dan

Bana emretmiþ olduðunun tümüne uygun þekilde yaptým – Yani “[Senin] bana emretmiþ
olduðunun…”.
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“Kutsal ikametgâhýndan, göklerden aþaðýya bak; Halkýn’ý, Yisrael’i ve atalarýmýza yemin etmiþ olduðun þekilde bize vermiþ olduðun topraðý – süt ve balýn
aktýðý Ülke’yi – mübarek kýl.”
Öyleyse “saf biri yiyebilir” sözleriyle kastedilen,
“eðer bu etler tame olduysa bile, saf biri onlarý
yiyebilir” anlamýndadýr. Böylece pasuktaki
“þehirlerinde yiyebilirsin” ifadesi, saf birinin tame
olmuþ yiyeceði yiyebileceði anlamýna gelir.
Öyleyse, yukarýdaki ilk pasuktaki “þehirlerinde
yiyemezsin” ifadesi bunun tam tersini söylüyor
demektir. Yani saf bir kiþinin, tame olmuþ
Maaser’i yemesi yasaktýr (Talmud – Yevamot 73b;
Raþi). Böylece, beyanýn bu noktasýnda Yahudi,
kutsal yiyecekler konusunda, tumaya baðlý olan
kýsýtlamalarýn hiçbirini ihlal etmediðini belirtmektedir.
Maaser Þeni’yi tame halde iken yeme yasaðý Tora’nýn
613 emrine dâhildir. Mitsvat Lo Taase No. 364.
Buradaki ifadenin tam çevirisi “ondan tame halde
yok etmedim” þeklindedir. Ýbn Ezra’ya göre bunun
anlamý “kutsiyete ait olan bu paylardan herhangi
bir kýsmý tame olan bir þeyle kullanýlmaz hale
getirmedim” þeklindedir. Kullanýlan Lo Biarti
[“yok etmedim”] fiilinin “yok etme” anlamýna
gelen Baar kökü, yakma anlamýna da gelebilir.
Böylece kanuna göre, eðer Maaser Þeni herhangi
bir sebeple tame olursa, onu ateþ yakma amacýyla
kullanmak yasaktýr (Talmud Yeruþalmi – Bikurim
2:1). Bu yasak sadece bununla sýnýrlý deðildir.
Tame olmuþ Maaser Þeni’den baþka herhangi bir
yarar saðlamak da ayný þekilde yasaktýr. Bu açýdan Maaser Þeni, Teruma’dan farklý bir konumdadýr. Teruma tame olduðu zaman, tame hale
gelmiþ diðer kutsallar gibi yakýlmayý gerektirir;
buna raðmen, yakýldýðý sýrada bu ateþten aydýnlanma, ýsýnma, üzerinde yemek piþirme gibi
konularda yarar saðlamak yasak deðildir (bkz.
Bamidbar 18:8 açk.). Tame olmuþ Maaser Þeni
için ise böyle bir serbesti bile yoktur. Öte yandan
14:24 açk.da gördüðümüz üzere, tame olmuþ
Maaser Þeni için Yeruþalayim sýnýrlarý içindeyken
bile Pidyon yapýlabilir, yani bu pay paraya
çevrilebilir ve bu þekilde üzerindeki kutsiyet de
bu paraya aktarýlmýþ olur. Kutsiyetini kaybeden
ürünler kullanýlabilir; kutsiyet kazanan para da
saf yiyecekler satýn almakta kullanýlýr (14:26)
(Hirsch).
Targum Yonatan’a göre ise çeviri “onu tame iken
ayýrmadým” þeklindedir. Bu çeviri Miþna’ya dayanmaktadýr; zira Miþna þöyle bir kural öðretir: “[Bu
sözlerden anlaþýldýðý üzere: Söz konusu payý kendisi] Tame halde iken ayýrmýþ olan bir kiþi buradaki beyanda bulunamaz” (Miþna – Maaser Þeni 5:12).

Onu ölü için kullanmadým – “Ürünle tame
olduktan sonra bile onlarý bir ölünün ihtiyacý için
kullanmadým – örneðin yaðlarýný vs. onun bedenine sürmedim” (Talmud – Yevamot 74a).
Tam çeviriyle, “Ondan ölüye vermedim”. Þu ana
kadar Maaser payýnýn yenmesinden bahsedilmiþti. Ancak “ölüye vermedim” sözleriyle “ölüye
yedirmedim” anlamýnýn kastedilmediði açýktýr
(Malbim). Bu nedenle anlam “bir ölünün
ihtiyaçlarý – örneðin bir tabut veya kefen yapýmý
– için kullanmadým” þeklindedir (Sifre 303; Miþna
– Maaser Þeni 5:12; Raþi; Ýbn Ezra). Normal þartlarda bunu söylemeye gerek olmamalýdýr; zira
Maaser Þeni sadece yiyecek amaçlý kullanýlabilir.
Ancak Tora burada, bir ölünün gereksinimlerini
karþýlama þeklindeki çok yüksek düzeyli mitsva
için bile bu kuralýn deðiþmeyeceðini vurgulamaktadýr (Gur Arye; Sifte Hahamim; krþ. Rabenu
Behaye). Alternatif olarak, Maaser Þeni’nin
sadece yiyecek amacýyla kullanýlmasý konusundaki gereklilik, bu pay saflýðýný korumuþsa geçerlidir. Ama eðer herhangi bir nedenle tame
olmuþsa, parayla ya da baþka þeylerle deðiþ tokuþ
edilebilir ve bu þekilde kutsiyetin getirdiði sýnýrlamalardan arýndýrýlarak baþka amaçlarla da kullanýlabilir. Bu durumda Tora burada, bu “baþka
amaçlarýn” sadece yaþayan kiþilerin ihtiyaçlarý
olabileceðini, Maaser Þeni’nin, tame olmuþ ve
kutsiyetinden arýndýrýlmýþsa bile hâlâ ölüler için
kullanýlamayacaðýný söylemektedir (Mizrahi;
Raþ’ýn Talmud – Yevamot 74a’ya dayanarak Miþna
– Maaser Þeni 5:12’ye yaptýðý açýklama).
Bazý otoritelere göre, Maaser Þeni’nin yiyecek
amacý dýþýnda kullanýlmasý yasak olmasýna raðmen, bir kiþinin, bir ölünün ihtiyacý haricinde
böyle bir kullanýmda bulunmasý buradaki beyaný
dile getirmesinin önünde engel teþkil etmez
(Ramban; Miþna – Maaser Þeni 5:12, Þenot Eliyau
o.a.). Rambam ise Maaser Þeni’nin sadece yiyecek
amaçlý kullanýlabilmesi kuralýný buradaki “ölü”
sözcüðüyle baðdaþtýrýr. Buna göre bu baðlamda
“ölü”, insan yaþamýný desteklemeyen – yani yiyecek niteliðinde olmayan – þeyleri simgeler. Bu
durumda anlam doðrudan “yiyecek amaçlý
olmayan þekilde kullanmadým” þeklinde olabilir
(krþ. Yad – Maaser Þeni 3:10). Rambam bunu 613
emrin içinde sayar. Böylece, Maaser Þeni’yi yiyecek-içecek amacý dýþýnda kullanmak yasaktýr.
Mitsvat Lo Taase No. 365 (Sefer Ahinuh).
Miþna buradaki ifadeyi açýklarken [bir kýsmý
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Ülke’nin miras alýnýþýný ve ondan elde edilen
maddi zenginliði nasýl deðerlendirilmesi ve takdir
edilmesi gerektiðini vurgulayan beyanlar
eþliðinde dile getirilecektir. Ülke ve ona ait ürünler Yahudi ulusunun ulusal mevcudiyetinin
esaslarýdýr ve bu nedenle her Yahudi onlarý kaynaklarýna ve amaçlarýna uygun bir þekilde tanýmalýdýr. Böylece burada okuduðumuz iki beyan,
Bene-Yisrael’in kýsa süre sonra miras alacaðý Ülke
ile sýký baðlantý içindedir; dolayýsýyla Ülke’nin
yerine getirilmeleri için en ideal yer olarak tanýmlandýðý mitsvalarýn sona erdiði bu nokta, bu iki
mitsvanýn verilmesi için en uygun konumdur.
Tora bundan sonra, verilmiþ olan mitsvalarýn
titizlikle yerine getirilmesinin önemi üzerinde
duracaktýr.
Bu noktadan sonra geriye sadece iki mitsva
kalmýþ bulunmaktadýr: [1] “Akel – Toplanma”
mitsvasý (31:10-13) ve [2] Tora’yý yazma mitsvasý
(31:19). Bu ikisi, diðer mitsvalarý þu ana kadar
verilmiþ olan Tora’nýn genelini ilgilendiren emirlerdir ve temel hedefleri, genel haliyle Tora’nýn
halkýn kalbinde ve bilincinde yer etmesini saðlamaktýr (Hirsch).
Mitsvalarla ilgili ek açýklama ve uygulamalarý,
ayrýca Tanrý’nýn kendisine, halka öðretmesini
emrettiði bazý yeni mitsvalarý öðretmeyi tamamlayan Moþe bu noktada Tora’nýn her yönüyle
öðrenilmesi ve uygulanmasýnýn önemini vurgulamaya baþlayacaktýr.
16. Bugün – Tam olarak “bu gün”. Moþe Rabenu
halka buradaki sözleri çöldeki kýrkýncý yýl içinde
söylemektedir. Tanrý, Tora’nýn emirlerini bu kýrk
yýl boyunca vermiþtir. Öyleyse pasuðun “bugün
… emrediyor” demesi farklý anlaþýlmalýdýr. Moþe
bu sözcüðü kullanarak bir mesaj vermektedir:
“Tanrý’nýn vermiþ olduðu emirler, senin gözünde
daima, onlarý sanki bugün almýþsýn gibi yepyeni
olmalýdýr. Tora’nýn emirlerini hiçbir zaman günlük rutinin bir parçasý olarak görme. Senin için
sanki bugün verilmiþ gibi taze olsunlar” (Midraþ –
Tanhuma 1; Raþi; Mesiah Ýlemim; krþ. 6:6 açk.).
Alternatif olarak; “Daha önce verilen emirlere

açýklamalar getirmeyi ve bazý yeni emirleri öðretmeyi tamamladýðým bu günde, Tanrý sana tüm bu
mitsvalarý uygulamaný emrediyor” (Ramban;
Abravanel).
Yerine getirmeni – Tam çeviriyle “yapmaný” veya
“yapmayý”.
Gözetip uygulamalýsýn – Tam çeviriyle “gözetip
[ya da koruyup] yapacaksýn”. Alternatif olarak
“Onlarý tüm kalbinle ve tüm canýnla titizlikle uygulamalýsýn / uygulayacaksýn”. Bir görüþe göre
“Kalbinde korumalý, Ülken’de uygulamalýsýn”
(Ýbn Ezra).
Pasuk “Bugün Tanrýn Aþem sana bu emirleri ve
kanunlarý tüm kalbinle ve tüm canýnla yerine
getirmeni emrediyor” þeklinde olsaydý bir eksiklik
olmazdý. Baþka bir deyiþle buradaki “gözetip …
yapacaksýn” sözleri, pasuðun verdiði doðrudan
mesaj için gerekli deðildir. Dolayýsýyla bu sözlerin
kullanýmý, ek bir mesaj verme amacýný taþýr.
Sözler, çevirimizdeki gibi emir kipinde deðerlendirilebilirse de, ayný zamanda gelecek zaman
çekimli olarak da görülebilir. Midraþ bunu þöyle
açýklar: “Bir mitsvayý gerçekleþtirdiðin zaman,
Gökler’den bir Ses çýkar ve seni ‘Bugün filanca
mitsvayý, örneðin Bikurim mitsvasýný yerine
getirdin. Bunu gelecek yýl da yapacaksýn” diyerek
mübarek kýlar” (Midraþ – Tanhuma 1; Raþi;
Maskil Ledavid). Baþka bir deyiþle, yapýlan her
mitsva için Tanrý, gelecekte o mitsvayý tekrar
yapma fýrsatýný vereceðini garantilemektedir.
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Bugün, Tanrýn Aþem sana bu hükümleri ve kanunlarý yerine getirmeni
emrediyor. Onlarý tüm kalbinle ve tüm canýnla gözetip uygulamalýsýn.
bereket dilediði bu noktada, halkýn tümünü
duasýna katmaktadýr. Bu, bir Yahudi’nin tek baþýna bir birey deðil, kader birliði içindeki büyük
Yisrael toplumunun bir parçasý olduðunu vurgular. Ayný doðrultuda tüm dualarda da benzer bir
yapý kullanýlýr. Örneðin tüm dualarýn merkezindeki Amida duasý bir kiþinin Tanrý’yla bir anlamda baþ baþa konuþtuðu bir ortam olmasýna raðmen, kiþi sadece kendisi için deðil, Yisrael’in
tümü için dua eder (Daat Mikra). Talmud, kurak
bir yýlda, Hahamlar’ýn, burada belirtilen paylarý
ayýrma konusunda son derece titiz bir kiþiye
gidip, “Maaser beyanýný oku; böylece Tanrý seni
mutlaka dinleyip kutsal ikametgâhýndan aþaðýya
bakacak ve Halký’ný mübarek kýlacaktýr” dediklerini kaydeder (Talmud Yeruþalmi – Taanit 1:4).
Topraðý – “Ben, kutsal paylarý gerektiði þekilde
ayýrmak için topladýðým tahýlý koruma altýnda
tuttum. Ayný þekilde Sen de, Tanrým, bizim
topraðýmýzý koru” (Ýbn Ezra).
Süt ve balýn aktýðý Ülke’yi – “Sadece Atalar’a
vermiþ olduðun sözü tutmakla kalmadýn, bunun
ötesinde, onlara böyle bir vaatte bulunmuþ olmamana raðmen, bu Ülke’yi ‘süt ve balýn aktýðý
muhteþem bir Ülke’ kýldýn” (Mizrahi; Sifte
Hahamim). Alternatif olarak “Bize vermiþ
olduðun topraðý, daima süt ve balýn aktýðý Ülke
olarak kalacaðý þekilde mübarek kýl” (Ýbn Ezra).
Miþna’da bu pasuk þöyle açýklanýr: “Halkýn’ý
oðullar ve kýzlarla, topraðý bereketli çiy, yaðmur
ve hayvan yavrularýyla; süt ve balýn aktýðý –
meyvelerin lezzetli olduðu – bir Ülke olacak þekilde mübarek kýl” (Miþna – Maaser Þeni 5:13;
Rabenu Behaye).
Mübarek kýl – “Bize emretmiþ olduðun þeyleri
yerine getirdik. Þimdi de Sen, ‘Eðer Hükümlerim’i
takip ederseniz, Emirlerim’i gözetir, onlarý yerine
getirirseniz, yaðmurlarýnýzý [uygun] vakitlerinde
vereceðim…’ (Vayikra 26:3-4) þeklinde vaat
ettiðin gibi, üzerine düþeni yap” (Sifre 303; Miþna
– Maaser Þeni 5:13; Raþi).
œ Sonuç. Konumuz boyunca, Hahamlarýmýz’ýn
“Viduy Maaserot – Maaserlere Dair Ýtiraf” olarak

tanýmladýðý bu sözleri bir beyan olarak açýkladýk.
Yukarýdaki açýklamalarýmýzda bu beyanýn neden
“itiraf” olarak tanýmlandýðýna dair bir bakýþ açýsý
sunduk (bkz. p. 13 açk., Tanrýn Aþem’in
Huzuru’nda k.b.). Öte yandan, önce de belirtildiði gibi Sforno buradaki beyaný gerçekten de
bir itiraf olarak deðerlendirir (bkz. p. 15 açk.).
Ona göre pasuklardaki anlam þöyledir: “Eskiden
Kutsal Mekân’daki ibadet þimdiki gibi Levi
kabilesi mensuplarýnýn deðil, behorlarýn sorumluluðu altýndaydý. Böylece toplumun her kesiminin
kutsal ibadette doðrudan payý vardý. Buna
karþýlýk, Teruma ve Maaser paylarý da behorlarýn
hakký olacaktý. Ancak günahlarýmýz ve atalarýmýzýn günahý [yani Altýn Buzaðý günahý]
nedeniyle bu ibadet sorumluluðu ve ayrýcalýðý
onlarýn elinden alýndý; böylece söz konusu paylardan da mahrum kaldýlar. Þunu kalpten kabul
ve itiraf ediyorum ki, aslýnda evimizde behorlarýmýzda kalmasý gereken bu kutsal paylarý,
günahlarýmýz sebebiyle evden tamamen kaldýrmak, ailemizin dýþýndaki, Levi kabilesi mensuplarýna vermek zorunda kaldýk. Yine de Senin
emrine uyup bu paylarý Leviler’e ve diðerlerine
verdik ve iþte, ayrýca Huzurun’da dua ediyorum:
Göklerdeki kutsal ikametgâhýndan aþaðýya,
günahým nedeniyle olumsuz tavýrla baktýðýn þekilde deðil (bkz. Aþaðýya bak k.b.), olumlu bir
bakýþla bak ve bize iyilik bahþet. Týpký atalarýmýza
‘Sizi … süt ve balýn aktýðý ülkeye [götürmek üzere]
Mýsýr’ýn sefaletinden çýkaracaðým’ (Þemot 3:17)
diye yemin etmiþ olduðu gibi, halkýný, Yisrael’i ve
bize vermiþ olduðun topraðý – süt ve balýn aktýðý
Ülke’yi – mübarek kýl.”
Devarim kitabýnýn mitsvalar açýsýndan yoðun
olan kýsmý böylece iki konuyla son bulmaktadýr:
Bikurim’in getiriliþi sýrasýnda yapýlan beyan ve
Maaser beyaný. Bu iki beyandan ilki Yahudi ulusal
tarihinin temel niteliðindeki olaylarýný bir araya
getirmekte, ikincisi de Yahudi ulusal görevinin
temel niteliðindeki prensiplerini sýralamaktadýr.
Beyanlarýn – biri her yýl, diðeri de üç yýlda bir kez
– dile getirilmesi her Yahudi’ye tarihteki kaynaðýný ve bundan kaynaklanan ulusal görevini
hatýrlatma özelliðine sahiptir. Ýki beyan, Tora’da
daha önce verilmiþ olan iki mitsvaya, Bikurim ve
Maaser mitsvalarýna baðlýdýr. Söz konusu iki mitsva
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Ehadaþ; krþ. Rabi Þemuel David Luzzato; Daat
Mikra).
Rabi Yeuda A-Levi ise sözcüðü “Amar –
Söylemek” köküyle açýklar: “Eemarta – Söylettin /
Dedirttin”. “Tanrý’nýn Gözü’nde iyi ve doðru olaný
yaptýn; o kadar ki, Tanrý’ya ‘Ben senin Özel
Tanrýn’ým’ dedirttin (krþ. 5:6). Ayný þekilde O da
sana muhteþem iyilikler yaptý; ta ki bu yaptýklarýyla sana ‘O’nun Özel Hazinesi niteliðinde bir
halk olacaðým’ dedirtti ve bunu söylemenin
karþýlýðý olarak da seni, yaratmýþ olduðu tüm uluslarýn üzerinde yüce kýlacaðý sözünü verdi” (Ýbn
Ezra).
Rabi Samson Raphael Hirsch ise bunu biraz farklý açýklar. Buna göre “söyletti” sözcüðü Tanrý’ya ve
Bene-Yisrael’e deðil, baþkalarýna yapýlaný tanýmlamaktadýr: “[Tanrý’ya baðlý tavýr ve davranýþlarýnla, diðer uluslara] Aþem’in senin Tanrýn olduðunu
söylettin; [Tanrý da sana göstermiþ olduðu yakýnlýkla,
diðer uluslara] senin, Tanrý’nýn Özel Hazinesi
[niteliðindeki] Halký olduðunu söylettin”. Yisrael’in
Tanrý’ya baðlýlýk andý ile Tanrý’nýn Yisrael’e olan
ebedi Sözü, ikisinin arasýnda kalan özel bir antlaþma olarak kalmamýþ, Tanrý ile Yisrael arasýndaki iliþki tüm insanlýðýn kollektif bilincine kazýnmýþtýr. Bundan böyle Aþem, “Yisrael’in Tanrýsý”,
Yisrael de “Aþem’in Halký” olarak bilinecektir
(Hirsch).
Diðer alternatifler þöyledir: “Niþanlandýn”
(Malbim; krþ. Talmud – Gitin 57b). “Seçkin addettin”; “En tepeye çýkarttýn” (Lekah Tov; Ralbag);
“þöhretli kýldýn” (Talmud – Þabat 105a, Rav Þrira
Gaon’dan alýntý yapan Ýbn Canah); “benzersizliðini kabul ettin” (Talmud – Hagiga 3a ve Talmud –
Gitin 57b, Raþi o.a.; Aruh, Amar k.b.); “her þeye
karþýlýk O’nu tercih ettin” (Hizkuni; Paaneah Raza);
“tanýdýn” (Saadya Gaon) veya “seçtin”
(Septuaginta).
Yukarýdaki açýklamalarýn ortak yaný, Tanrý ile
Yisrael arasýnda mevcut sýký bir baða, karþýlýklý
olarak edilen sadakat yeminlerine iþaret
etmeleridir.

18. Sana söylemiþ olduðu gibi – Tam çeviriyle
“sana konuþmuþ olduðu gibi”. Tanrý bunu, Tora’nýn
veriliþinin hemen öncesinde “Bana kayýtsýz þartsýz
itaat eder, Antlaþmam’ý korursanýz; dünyanýn tümü
Bana ait olmasýna karþýn, tüm halklar arasýnda
Benim Özel Hazinem olursunuz” (Þemot 19:5)
sözleriyle belirtmiþtir (Mehilta, Pasha 12; Raþi).
Özel Hazinesi [niteliðindeki] Halký – Ýbranice
Am Segula. Buradaki Segula sözcüðü kýymet ve
önem ifade eder (krþ. Targum Onkelos). Böylelikle
Am Segula terimi, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e yönelik özel sevgisini ve onlara verdiði kýymeti yansýtýr. Segula sözcüðü ayný zamanda benzersizlik de
ifade eder. Bu da Bene-Yisrael’in, Tora’nýn verilmesi amacýyla seçilmiþ halk olarak diðer uluslar
arasýndaki benzersiz konumuna iþaret eder (bkz.
Þemot 6:7). Tanrý, Tora’yý ve mitsvalarý sadece
Bene-Yisrael’e vermiþtir. Pasukta söylendiði gibi:
“Sözlerini Yaakov’a, hükümlerini ve kanunlarýný
Yisrael’e söyler. Bunu her ulusa yapmadý ve kanunlarý onlara bildirmedi” (Teilim 147:19-20) (krþ.
Ramban). Ayný ifadeyi 7:6 ve 14:2’de “Kendisi’ne
Özel halk” þeklinde çevirdik. Sonuç olarak burada bahsedilen gün, bir anlamda Sinay’da Tora’nýn
verildiði gün gibi öneme sahiptir (Ramban).
Tüm emirlerini gözeteceksin – “Tanrý’nýn Özel
Hazinesi olman, O’nun emirlerini gözetmene
baðlýdýr. Yisrael söz konusu sýfata ancak bu koþulla layýktýr” (Rabenu Behaye). Ya da [sýradaki
pasuðun bir kýsmýyla birlikte] “Tanrý seni, tüm
emirlerini gözetmen ve seni tüm uluslarýn
üzerinde yüce kýlmasý amacýyla Kýymetli Halký
olarak benzersiz addetti” (Daat Mikra; krþ.
28:13).
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Bugün Aþem’i, senin Tanrýn olacaðý, O’nun yollarýnda yürüyüp hükümlerini,
emirlerini ve kanunlarýný gözeterek Sözü’nü dinleyeceðin þekilde benzersiz addettin.
18
[Ayný þekilde] Bugün Tanrý da seni benzersiz addetti. [Buna göre,] Sana
söylemiþ olduðu gibi, O’nun Özel Hazinesi [niteliðindeki] Halký olacak, tüm emirlerini gözeteceksin;
17. Senin Tanrýn olacaðý – Tam olarak “sana
Tanrý olacaðý”. Yani “senin, kaderini ve iþlerini
Tanrý’nýn idare ve yönlendirmesine tabi kýlacaðýn” (Hirsch).
O’nun yollarýnda yürüyüp – “O’nun Gözü’nde
doðru olan yollarda yürüyüp” (Targum Onkelos).
Alternatif olarak bu, “O’nu kendine örnek alýp”
anlamýnda bir deyim de olabilir: “O’nun tarzýný
benimseyip”. Ramban’ýn açýklamasý her iki alternatifi de kapsýyor görünmektedir: “Ýyi ve doðru
olaný yapýn; baþkalarýna iyilikseverce davranýþlarda bulunun”.
Bir Yahudi’nin Tanrý’yý kendisine örnek almasý
Tora’nýn 613 emrinden biridir. Mitsvat Ase No.
246 (Sefer Ahinuh). Talmud (Þabat 133b) bu
mitsvanýn kapsamýný þöyle tanýmlar: “Tanrý nasýl
Merhametli ise, sen de ayný þekilde merhametli
ol. Tanrý nasýl Þefkatli ise, sen de þefkatli ol. Tanrý
nasýl Dürüst ise, sen de dürüst ol. Tanrý nasýl
Kutsal ise, sen de kutsal ol”.
“Tanrý’nýn yollarýnda yürümek”, ilerleyiþi belirtir.
Böylece bir Yahudi, Tora öðrenimi ve Tanrý
hizmeti konusunda yerinde saymamalý, daima
ilerlemelidir (Meam Loez).
Hükümlerini, emirlerini ve kanunlarýný –
Sýrasýyla Hok, Mitsva ve Miþpat. Bunlardan
Mitsva, Tora’nýn tüm emirlerini kapsar. Hok ve
Miþpat ise mitsvalar içinde iki farklý sýnýftýr ve
ikisinin ayrý ayrý zikredilmesi gereklidir. Bu konu
için bkz. 4:5 açk.
Sözü’nü dinleyeceðin – “Tora’nýn mitsvalarýnýn
dýþýnda, size benim veya baþka kanýtlanmýþ
peygamberlerin aracýlýðýyla ilettiði sözlere riayet
edin” (Ramban; bkz. 13:5 açk.). Önceki açýklamadan farklý bir alternatife göre Mitsvalar “yap”
þeklindeki emirleri, buradaki “Sözü’nü dinleyeceðin” ifadesi ise, Tanrý’nýn Sözü’ne itaati gerektiren “yapma” þeklindeki emirleri kastediyor olabilir (Ramban).

Benzersiz addettin – Ýbranice Eemarta. Sýradaki
pasukta yer alan “Eemireha – Seni Benzersiz
Addetti” ifadesi de ayný fiildir. Söz konusu fiilin
anlamý hakkýnda farklý görüþler vardýr. Raþi’ye
göre bu, “özel olarak ayýrmak”, “farklý kýlmak” veya
“ayrýcalýklý ilan etmek” anlamýna geliyor olabilir –
ve çevirimiz bu görüþ doðrultusundadýr (ayrýca
bkz. Talmud – Gitin 57b, Raþi o.a.) [Ancak Raþi,
Tanah’ta bu görüþünü destekleyecek bir örnek
olmadýðýný kaydeder.]. Buna göre Bene-Yisrael
özgür iradeleriyle Tanrý’nýn emirlerini üstlenme
suretiyle, Tanrý’yý – A-Þem’i – Kendi Özel Tanrýsý
olarak seçmiþ ve baþkalarýnýn “tanrý” bildiði diðer
herhangi bir þeyle bir tutmamýþtýr. Buna karþýlýk
[sýradaki pasukta belirtildiði üzere] Tanrý da
Bene-Yisrael’i dünyanýn diðer uluslarýndan farklý
kýlarak Tora’yý özellikle onlara ve Bizzat vermiþ,
böylece onlarý Kendi Özel Hazinesi niteliðindeki
halk konumuna getirmiþtir.
Talmud bunu þöyle dile getirir: “Tanrý þöyle dedi:
Siz ‘Dinle Yisrael, Aþem Tanrýmýz’dýr, Aþem Bir’dir’
(6:4) sözleriyle Beni dünyada tek ve benzersiz
ilan ediyorsunuz. Buna karþýlýk olarak Ben de sizi
dünyada tek ve benzersiz ilan ediyorum. Pasukta
söylendiði gibi: ‘Kim Halkýn Yisrael gibidir?
Dünya’da ‘Bir’ Ulus!’ (Divre Ayamim I 17:21)”
(Talmud – Berahot 6a; Daat Zekenim).
Raþi sözcüðü “Yitameru Kol Poale Aven – Tüm
Kabahat Ýþleyenler Kendileriyle Övünürler” (Teilim
94:4) ifadesiyle karþýlaþtýrarak, anlamýn yükseklik, yücelik ve ihtiþam ile baðlantýlý olabileceðini
de belirtir. Böylece Moþe, “Sen Tanrý’yý görkemli
ve yüce addettin; Tanrý da seni görkemli ve yüce
kýldý” diyor olabilir (Ýbn Canah; Radak, Þeraþim;
Sforno). Ýbn Ezra da bu sözcüðün büyüklük ve
rütbe ifade ettiði görüþündedir. Böylece buradaki
Eemir fiili, Türkçe’ye [Ýbranice ile akraba olan]
Arapça’dan girmiþ “amir [=üst; emir veren]”
veya “Emir [~Sultan]” sözcüðü ile benzer kabul
edilebilir (Daat Zekenim). Ýbranice’de de Amir
sözcüðü, bir aðacýn en üst dallarýný tanýmlar.
Nitekim bazý kaynaklar da ifadeyi “Tanrý’yý Kral
ilan ettin…” þeklinde açýklar (Targum Yonatan
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27’den kitabýn sonuna kadar, Moþe, Tanrý ile
Bene-Yisrael arasýndaki antlaþmayý tanýmlar ve
halka son mesajlarýný verir. Þimdi bu son kýsma
geçilecektir.

27.
Mitsvalarýn veriliþinin tamamlanmasýnýn ardýndan, bu mitsvalarýn gözetilip yerine getirilmesi
konusundaki görev tam olarak yürürlüðe girmiþtir. Bundan böyle Bene-Yisrael’in görevi,
mitsvalarýn ebediyen bilinmesini ve uygulanmasýný temin etmektir (Hirsch). Moþe þimdi
halka, bundan sadece birkaç hafta sonra, Ülke’ye
giriþlerinin hemen ardýndan, Tanrý’ya ve Tora’ya
olan sadakatini bir seremoniyle tekrar ilan
etmesini emretmektedir. Bu, Tora’nýn bütünüyle
dev taþlara yazýlmasý, korbanlarýn gerçekleþtirilmesi ve yan yana bulunan iki daðda toplanýlýp
sadakatin beyan edilmesiyle yapýlacaktýr.
1. Moþe … emretti – Tanrý’nýn emriyle (Ýbn
Ezra).
Yisrael’in ileri gelenleri – Yani 70 kiþiden oluþan
Sanedrin (Lekah Tov; bkz. Þemot 24:1; Bamidbar
11:16). Pratik sebebe göre Moþe halka sesini
duyurmayý kolaylaþtýrmak için diðer liderlerin
yardýmýný almýþtýr (Ýbn Ezra; Piruþ Al Ýbn Ezra;
krþ Ramban). Öte yandan halkýn ileri gelenlerinin, Moþe’nin burada Yarden’in geçilmesinden sonrasý için verdiði emrin uygulanmasýndaki
rolleri de göz ardý edilemez. Bu liderler, Moþe’nin
artýk olmayacaðý bir ortamda onun emrinin
harfiyen yerine getirilmesine nezaret edeceklerdir
(Sforno). Mitsvalarýn iyi bir þekilde öðrenilmesi,
nesilden nesle aktarýlmasý ve her nesilde titizlikle
korunmasý görevi yalnýzca liderleri ve ileri gelenleri deðil, halkýn tümünü baðlayacaktýr.
Bireylerin her biri ve bir bütün olarak halk bu
görevin yerine getirilmesinin kefili olmakla
yükümlüdür. Bu nedenle Moþe, buradaki emri
halka iletirken halkýn liderlerini de yanýna
almýþtýr (Hirsch).

Emrin tümünü – Yani “emri, tümüyle”. Ýbn
Ezra’ya göre, eðer Moþe buradaki sözlerinde
Tora’nýn tümünden bahsediyor olsaydý çoðul
olarak “tüm emirleri” demesi gerekirdi. Ama
Moþe tekil kullanýmý tercih etmiþtir. Bu nedenle
Ýbn Ezra, hakkýnda týpký bu pasukta söylendiði
gibi “size bugün emretmekte olduðun” sözlerinin
kullanýldýðý (p. 4), sýradaki, büyük taþlar dikip
üzerine Tora’nýn sözlerinin yazýlmasýna dair emirden bahsedildiði görüþündedir. Bu emir, Tora’nýn
tüm sözlerinin yazýlmasýný da gerektirdiðinden,
bir anlamda Tora’nýn tümünü de içerecektir
(Piruþ Al Ýbn Ezra).
Basit anlamda ise tekil “emrin tümü” ifadesi,
“Tora’nýn tüm emirleri” anlamýný kastetmektedir
ve bu kullanýmla Tora’nýn tüm emirleri birbiriyle
eþdeðer tutulmuþtur (Ramban).
Gözetmelisiniz – Ýbranice Þamor. Bu, süreklilik
belirten bir yapýdýr: “Daima gözetir halde olun”
(Raþi). Krþ. 5:12.
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[O da] seni, övgü, þöhret ve görkem için, meydana getirmiþ olduðu tüm uluslarýn üstünde yüce kýlacak ve [böylece,] konuþmuþ olduðu gibi, Tanrýn Aþem Adýna
Kutsal bir Halk olacaksýn.

27

[122. Yazýlý Kayalar]

1

Moþe ve Yisrael’in ileri gelenleri halka þöyle emretti: Size bugün emretmekte
olduðum emrin tümünü gözetmelisiniz.
19. Meydana getirmiþ olduðu – Tam çeviriyle
“yaptýðý”.
Övgü – Pasukta söylendiði gibi “O’dur senin
övgün” (10:21) (Rabenu Behaye). Bene-Yisrael
Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirdikleri zaman,
Tanrý’ya her sesleniþlerinde cevap bulurlar. Bu,
onlarýn tüm uluslar tarafýndan övgüyle anýlmalarýný saðlar (Ramban).
Þöhret – Tam çeviriyle “isim”. Bu da Yisrael’in
tarihinin Tanrý’nýn Ýsmi’nin insanlýk içinde
duyulmasýný saðlayacaðýný belirtir. Nitekim
Yisrael Ulusu, elinde Tora adlý kitap olmak üzere
tüm uluslarýn arasýna daðýlmýþtýr. Bu kitap, bu
ulusun akýl almaz þekilde varlýðýný sürdürmesinin
temelidir. Böylece söz konusu olgu, diðer uluslara
da Tek Tanrý’nýn mevcudiyeti ile isteði konusunda berrak bir anlayýþ kazandýracaktýr. Ve Yisrael,
Tanrý’nýn Torasý’ný sadýk bir þekilde el üstünde
tuttuðu için Tanrý tarafýndan destek gördüðünde,
Tanrý’nýn Tora’da ona vaat etmiþ olduðu bireysel
ve toplumsal mutluluðu elde edecektir.
… için – Veya “… sahibi olacaðýn þekilde”
(Ramban; Midraþ Agadol).
Konuþmuþ olduðu gibi – Bkz. Þemot 19:6 açk.
Tanrýn Aþem Adýna Kutsal bir Halk olacaksýn
– p. 18-19 farklý þekilde de, tek bir cümle halinde
çevrilebilir: “[Ayný þekilde] Tanrý da seni, sana
söylemiþ olduðu gibi O’nun Özel Hazinesi [niteliðindeki] Halký olup [O’nun] tüm Emirleri’ni gözeteceðin; seni, yaratmýþ olduðu tüm uluslarýn üstünde
övgü, þöhret ve görkem için yücelteceði ve konuþtuðu
üzere, Tanrýn Aþem Adýna Kutsal bir Halk olacaðýn
þekilde benzersiz addetti.” Ayrýca bkz. Vayikra
20:26.
Yisrael, yalnýzca ahlaki açýdan iyi ve Tanrý’nýn
Gözü’nde uygun olan þeylere yönelen “kutsal” bir
halk olmakla yükümlüdür ve bu yükümlülük

Yisrael Ulusu’na mensup tüm bireyleri baðlar. Bu
nedenle, eðer Yisrael herhangi bir zamanda bu
kutsal hedefine ihanet ederse – diðer uluslar içindeki en önemsiz kiþi bile ona gerçek hedefini ve
yükümlülüðünü hatýrlatýr bir pozisyon alacaktýr
(Hirsch).
œ Sonuç. Moþe Rabenu’nun bu kýsýmdaki sözleri, Devarim kitabýnýn baþlarýnda, Perek 4’te,
kitabýn mitsvalar açýsýndan yoðun olan kýsmýna
girmeden önce kullandýðý ifadelerin tekrarýný
içermekte böylece bu bölümü mühürlemektedir.
Perek 4’teki ifadelerinde, Sinay daðýndaki
olaðanüstü olayýn anlatýmýna giriþ yaparken,
Moþe, hükümler, kanunlar, uygulama (4:1 ve
4:5), gözetme ve titizlik (4:2 ve 4:6) sözlerini vurgulamýþtýr. Burada da ayný sözleri p. 16’da önemle vurgulamaktadýr. Genel temanýn, merkezi kýsmýn baþýnda ve sonunda vurgulanmasý, edebi
metinlerde sýkça görülen bir stildir. Ancak [özellikle de Tora’nýn edebi bir eserden ibaret olmadýðý
gerçeðinin ýþýðýnda], bu stilin güzelliði bir yana,
Sinay daðýndaki olayýn anlatýmýnýn öncesinde yer
alan ifadelerin konuþmanýn sonunda da vurgulanmasý, o muhteþem olaydaki manevi yücelmenin devamlý olmasý gerektiðine iþaret eder.
Manevi yücelme anýnda tüm emirlerin harfiyen
uygulanmasý konusunda emreamadelik oldukça
normaldir. Ama zaman geçtikçe ateþ gittikçe güç
kaybetmeye baþlar. Ýþte Moþe, böyle olmamasý
gerektiðinin altýný çizmekte, heyecan, sadakat ve
baðlýlýðýn, þimdi de – “bugün” de (p. 16 açk.) –
týpký Sinay daðýnda olduðu gibi güçlü kalmasý
gerektiðini öðretmektedir (krþ. Daat Mikra).
Malbim ve baþka otoriteler Devarim kitabýný üç
kýsma ayýrýrlar: [1] Perek 1-11’de Moþe halký çöl
yolculuðu boyunca meydana gelen olaylar
hakkýnda azarlar ve gelecek hakkýnda uyarýr. [2]
Perek 12’den baþlayýp Perek 26’nýn büyük kýsmýný
kapsayan bölümde Moþe mitsvalarý tekrar gözden
geçirir, bazý yeni mitsvalar öðretir ve halka verilen son mitsvalarý açýklýða kavuþturur. [3] Perek
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Böylece “Ülke’ye girer girmez Tanrý’ya baðlýlýk
ifade eden yeni bir mizbeah inþa etmeniz, bu
baðlýlýðýn devam edeceðinin iþareti kabul edilecek ve bu da sizin için Ülke’nin tümünü ele
geçirmek için bir liyakat saðlayacaktýr” (Ýbn
Ezra). Ramban ise ifadeyi farklý açýklar: “Ülke’ye
geliþiniz vesilesiyle, Yarden’i geçtikten hemen
sonra bu taþlarýn üzerine Tora’nýn sözlerini
yazýn; zira oraya Tora sayesinde gelmiþ olacaksýnýz.” Ramban’ýn verdiði bir baþka alternatife
göre: “Tora’nýn tüm sözlerini birer hatýrlatýcý
olarak yazýn. Tora’yý hatýrýnýzda tutup emirlerini
yerine getirmeniz sayesinde Ülke’yi ele geçirecek
ve miras alacaksýnýz.” Ya da: “Ülke’ye gelmeyi,
sadece ve sadece, burada yerine getireceðiniz
mitsvalarýn uðruna hak ettiniz” (Daat Mikra).
Farklý bir açýklama da þöyledir: Gilgal’de dikilecek olan taþlar Yarden’den geçiþ sýrasýnda nehrin
içinden alýnmýþ olacaktýr. Bu açýdan, taþlarý
dikme konusundaki emrin uygulanmasýna
Yarden geçildiði sýrada baþlanmýþtýr. Böylece, bir
bakýma, Bene-Yisrael’in, vaat edilmiþ olan
Ülke’ye girebilmesini saðlayan, üzerlerine
Tora’nýn sözleri yazýlacak olan bu taþlarla ilgili
mitsvadýr. Buradaki simge açýktýr. Erets-Yisrael
Bene-Yisrael’e sadece ve sadece Tora sayesinde
verilmektedir. Halk, Ülke’yi ancak Tora’nýn
öðrenilmesi, korunmasý ve uygulanmasý sayesinde
miras alabilecektir (Hirsch).
4. Yarden’i geçmenizle birlikte – “Ayný gün
içinde Þehem yakýnlarýndaki Eval ve Gerizim
daðlarýna gelecek ve aþaðýda söylenenleri gerçekleþtireceksiniz” (Daat Mikra).

Eval daðýnda – Bkz. 11:29-30.
Dikin – Bu kýsým boyunca, Devarim kitabýnda
sýklýkla görüldüðü þekilde tekil ve çoðul çekimler
arasýnda sürekli bir deðiþiklik vardýr. Bazý durumlarda okumayý zorlaþtýrsa da bunlarý olduklarý
þekilde çevirmeyi uygun gördük.
Kireçle sýva – Bkz. p. 2 açk. Bir kaynaða göre bu
sýva, yazýnýn üzerine çekilecektir (Talmud – Sota
35b). Malbim’e göre ise hem yazý yazýlmadan
önce hem de yazýldýktan sonra olmak üzere iki
kez sýva yapýlmýþtýr.
Ýfadenin alternatif iki çevirisi de þöyledir:
“Yarden’i geçmenizle birlikte, haklarýnda size bugün
emir vermekte olduðum ve kireçle sývamýþ olduðun bu
taþlarý Eval daðýnda dikin”. “Yarden’i geçmenizle birlikte, haklarýnda size bugün emir vermekte olduðum
ve kireçle sývamaný söylediðim bu taþlarý Eval daðýnda dikin” (Daat Mikra).
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Yarden’i, Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye [doðru] geçeceðiniz
günde kendine büyük taþlar dikip onlarý kireçle sýva.
3
[Karþý kýyýya] Geçmenle birlikte, [bu taþlarýn] üstüne bu Tora’nýn tüm sözlerini yazacaksýn. Bu sayede, atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in sana söylemiþ olduðu üzere,
Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülke’ye – süt ve balýn aktýðý Ülke’ye – geleceksin.
4
Yarden’i geçmenizle birlikte, haklarýnda size bugün emir vermekte olduðum bu
taþlarý Eval daðýnda dikin. Onlarý kireçle sýva.
2. Kendine büyük taþlar dikip – Yeoþua kitabýnda, Yeoþua’nýn her kabileyi temsilen birer tane
olmak üzere toplam on iki büyük taþý Yarden
nehrinden geçiþ sýrasýnda Aron Aberit’i taþýyan
Koenler’in ayaklarýnýn durduðu yere diktiði
anlatýlmaktadýr. Bu taþlar Yarden nehrinden geçiþ
mucizesinin anýsýna Bene-Yisrael adýna hep orada
durmak üzere yerleþtirilmiþtir (Yeoþua 4:9). Bu
nedenle pasuk “kendine” demektedir – yani
“kendi adýna bir hatýrlatýcý olarak” (Beer Basade).
Ancak bunun yanýnda, Tanrý’nýn emri üzerine
Bene-Yisrael ayrýca Yarden nehrinin içinden de
on iki taþý alýp yanlarýnda götürmüþlerdir
(Yeoþua 4:8). Bene-Yisrael Yarden’den çýktýklarý
gün hemen yakýnda olan Gerizim ve Eval daðlarýna gelmiþler ve orada, aþaðýda emredilen seremoniyi gerçekleþtirmiþlerdir. Yarden’den aldýklarý
taþlarý Eval daðýna getirip orada bir mizbeah
hazýrlamýþlardýr (bkz. p. 4-5). Ancak bu mizbeah
orada sabit kalmamýþ, taþlar sökülmüþ ve Gilgal
adlý yere taþýnarak kalýcý olacak þekilde orada
dikilmiþtir (p. 8).
Raþi’ye göre þimdiki pasukta bahsi geçen büyük
taþlar Yarden nehrinin içine dikilecek olanlar
iken sonraki pasuklarda sözü edilenler, Yarden’in
içinden alýnanlardýr. Bu durumda bu kýsým
içinde, taþlarla ilgili üç emir vardýr. [1] Yarden’in
içine taþlar dikmek, [2] Yarden’in içinden alýnan
taþlarý Eval daðýnda dikip onlarla mizbeah yapmak ve üzerlerine Tora’nýn sözlerini yazmak, [3]
daha sonra da bu taþlarý alýp Gilgal’de sabit anýtlar olarak dikmek (Raþi; Mizrahi; Gur Arye; krþ.
Talmud – Sota 35b). Dolayýsýyla, her ne kadar bu
pasuklarýn düz okunuþundan sanki hep ayný
taþlardan bahsediliyor izlenimi edinilebilirse de,
aslýnda on ikiþer taþtan oluþan iki takým söz
konusudur ve bu, Yeoþua kitabýnda anlatýlanlar
sayesinde anlaþýlmaktadýr.
Ancak bir baþka alternatife göre burada
Yarden’in içine dikilen taþlardan hiç bahsedilmiyor da olabilir. Bu alternatif doðrultusunda,

Yarden’den alýnýp Eval daðýndaki mizbeahta kullanýlan ve sonra Gilgal’e dikilip üzerine Tora’nýn
sözlerinin yazýldýðý on iki taþ kastedilmektedir
(Ýbn Ezra; Rabenu Behaye).
Bu taþlar, Tora’nýn alýndýðý zaman Moþe’nin her
kabileyi temsilen diktiði on iki anýta paralel
görünmektedir (bkz. Þemot 24:4). Abravanel’e
göre, Erets-Yisrael’e giriþte dikilecek bu taþlar,
üzerlerinde yazýlý olan Tora’yla birlikte Ülke için
bir tür mezuza görevi görecektir.
Kireçle sýva – Amaç taþlarýn dayanýklý olmasýný
saðlamaktýr (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye). Talmud’a
göre bu sýva, taþýn üzerine hakkedilecek olan
Tora sözlerinin bozulmadan kalmasý için yazýnýn
üzerine çekilecektir (Talmud – Sota 35b). Baþka
bir görüþe göre ise, amaç yazý için düz ve pürüzsüz
bir satýh hazýrlamaktýr (The Living Torah). Yine
bir baþka görüþe göre, sývanýn amacý, bir
mizbeahýn inþasýnda kullanýlacak olan taþlarýn
birbirlerine yapýþýk kalabilmesini saðlamaktýr
(Hizkuni).
3. Geçmenle birlikte – Bu pasukta Yarden’den
alýnan taþlarla ne yapýlacaðý hakkýnda genel bir
baþlýk verilmekte, sýradaki pasuklarda da bu
konuda ayrýntýya girilmektedir (Rabenu Behaye).
[Bu taþlarýn] – “Yarden’den alýnacak olan
taþlarýn.” Bu ekleme, Ýbn Ezra’nýn, önceki pasuktaki açýklamalarda yer verdiðimiz görüþüne göre
yapýlmýþtýr.
Tora’nýn tüm sözlerini yazacaksýn – Bu bir emir
deðil, alýnacak taþlarla ne yapýlacaðýna dair bir ön
bilgidir. Bu konudaki emir p. 8’de verilecektir.
Bu sayede – Tam çeviriyle “Tanrýn Aþem’in sana
vermekte olduðu Ülke’ye … gelmen için …
[taþlarýn] üstüne bu Tora’nýn tüm sözlerini yazacaksýn”. Burada verilen emir, Bene-Yisrael’in EretsYisrael’in içinde uygulayacaklarý ilk emirdir.
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yazýldýðý þekilde harflerin süsleri de dâhil olmak
üzere en baþtan en sona kadar eksiksiz bir þekilde
yazýldýðýný belirtir ve bunun nasýl mümkün
olduðu sorusuna da ya kayalarýn çok büyük
olduðu ya da burada mucizevî bir durumun söz
konusu olduðu þeklinde cevap verir. Burada
“Tora’nýn tüm sözleri” denmesi de bu görüþü
desteklemektedir (Rabenu Behaye). Bkz. Yeoþua
8:32.
Açýk ve seçik [bir þekilde] – Ýbranice Baer
Etev. Tam çeviriyle “iyice açýk bir þekilde”. Bunun
anlamý “herkesin rahatça anlayacaðý biçimde”
þeklindedir. Bazý görüþlere göre burada, yazýnýn
açýk ve seçik, yani okunaklý olmasý emredilmektedir (Ýbn Ezra; Hirsch; krþ. Habakuk 2:2). Öte
yandan Talmud’a göre burada bahsedilen,
Tora’nýn bu kayalarýn üzerine yetmiþ temel dünya
dilinde yazýlmasýdýr. Böylece herkes gelip
Tora’nýn metnini öðrenebilecektir. Talmud bu
öðretiyi, hem burada hem de yukarýda 1:5’te
geçen ve iki pasuk arasýnda köprü kuran Baer
sözcüðüne baðlar. 1:5’te belirtildiði gibi Moþe
Rabenu Tora’yý yetmiþ dile çevirmiþtir. Buna baðlý
olarak burada da Tora’nýn kayalara yetmiþ dilde
yazýlacaðý belirtilmektedir (Talmud – Sota 32a;
Raþi). Bkz. 1:5 açk.
Tora’nýn yetmiþ dilde yazýlýp tüm insanlýðýn eriþebileceði bir hale sokulmasý, tarih boyunca,
[insanlarý Yahudi olmaya davet etmedikleri ve
zorlamadýklarý için] Yahudiler’e baþka uluslar
tarafýndan yakýþtýrýlan “Yahudiler sadece kendilerinin özel olduklarýný öne sürerek Tora’nýn yalnýzca kendileri için olduðunu öne sürerler” savýný
kökten çürütür niteliktedir. Bene-Yisrael, yollarýnýn en baþýndan beri, Tora’nýn prensiplerinin
tüm insanlýða yayýlmasý yönünde kendilerini birer
görevli olarak addetmiþler, Tanrý’nýn kendilerine
vermiþ olduðu görevi sadece kendilerine saklamak bir yana, manevi ve ahlaki kurtuluþu insanlýðýn tümüne yaymayý amaçlamýþlardýr. Tora’nýn

Erets-Yisrael’e girmesiyle birlikte insanlýðýn
tümünün manevi ve ahlaki kurtuluþ yolculuðunun ilk adýmlarý atýlmýþtýr. Talmud bunun yanýnda, bahsedilen taþlarýn üzerine, Kenaan uluslarýnýn neden Erets-Yisrael’den sürülmeleri
gerektiðinin açýklamasýnýn da özellikle yazýldýðýný
kaydeder: “[Size, kendi] ilahlarý adýna yaptýklarý
tüm iðrençlikleri gibi [uygulamalar] yapmayý öðretememeleri için” (20:18). Bu uluslar, yalnýzca putperest düþünce ve yaþam tarzlarýný sürdürdükleri
takdirde sürülmeyi hak edeceklerdir; ama tüm
insanlýðý baðlayan mitsvalarý uygulamayý kabul
ederlerse, Bene-Yisrael’in Ülke’deki egemenliðini
de kabul etmeleri kaydýyla burada kalmalarýnýn
önünde bir engel yoktur (Hirsch).
Talmud, Baer sözcüðünün kurduðu köprüyü
dayanak göstererek, bu kýsýmda bahsedilenlerin
dýþýnda, Moþe Rabenu’nun da Yarden’in doðu
kýyýsýndaki Moav topraklarýnda iken bunlara
benzer on iki taþ dikip üzerlerine Tora’yý yazdýðýný
kaydeder (Talmud – Sota 35a).
Moþe, Bene-Yisrael’in, Ülke’ye girdikleri andan
itibaren, geçmiþ baþarýlarýnýn ve geleceðe dair
umutlarýnýn Tora’ya olan sadakatlerine baðlý
olduðunu bilmelerini istemiþtir. Yarden nehrinin
geçilmesi de mucizevi bir þekilde olacaktýr (bkz.
Yeoþua Perek 3). Bu baðlamda, bir mucize olmasa
olanaksýz olan, Tora’nýn yetmiþ dilde yazýlmasý
konusu da söz konusu mesajýn bir parçasýdýr.
Böylelikle, Yarden’i geçip Ülke’yi almalarýnýn yalnýz ve yalnýz Tanrý sayesinde olduðunu görecekler
ve sadece yeni yurtlarýnda, yalnýzca Tora’ya itaat
ederek yaþayabileceklerini idrak edeceklerdir
(Alþeh). Tora ve Erets-Yisrael arasýndaki bu bað
nedeniyle, Hahamlarýmýz, ekmek yenen öðünlerin sonrasýnda söylenen Birkat Amazon berahasýnýn (bkz. 8:10), özellikle Erets-Yisrael’i konu
eden ikinci kýsmýnda, Tora’dan da bahse yer vermiþlerdir (Rabenu Behaye).
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Orada Tanrýn Aþem Adýna bir mizbeah inþa et – taþlardan [oluþan] bir mizbeah
– [ancak bu taþlarýn] üzerlerinde demir [herhangi bir aleti] sallamamalýsýn.
6
Tanrýn Aþem’in mizbeahýný bütün taþlarla inþa edecek ve üzerinde, Tanrýn Aþem
Adýna Ola-korbanlarý gerçekleþtireceksin.
7
Orada Þelamim-korbanlarý kesip yiyeceksin ve Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda
neþeleneceksin.
8
Bu taþlarýn üstüne bu Tora’nýn tüm sözlerini açýk ve seçik [bir þekilde] yazmalýsýn.
5. Orada – “Eval daðýnda.” Bu, biraz aþaðýda
belirtildiði üzere, Leviler’in lanetleri dile
getirirken yüzlerini dönecekleri daðdýr. Kabilelerin
altýsý bu daðýn üstünde durup lanetleri dinleyecektir – ki bu, onlarýn kendilerini kötü hissetmelerine yol açabilir. Bunun önüne geçmek için
burada sözü edilen mizbeah özellikle bu daðda
kurulacak ve korban burada gerçekleþtirilecektir.
Böylece o altý kabile, Tanrý’ya korban ibadetinin
bulunduklarý daðda yapýldýðýný ve korbanýn kabul
edildiðini görünce, lanetin bu daða doðru dile
getirilmesinde kendilerinin hedeflenmediðini
anlayacaklardýr (Daat Mikra).
11:29 açýklamalarýnda kaydedildiði üzere, Eval ve
Gerizim, yan yana duran iki daðdýr ve Gerizim
daðý bitki örtüsüyle kaplý iken, bununla tezat
oluþturacak þekilde, Eval daðý çorak bir yerdi.
Ama iþte, bu pasukta sözü edilen mizbeah, Eval
daðýnda kurulacaktýr. Bu önemli bir simgedir.
Mizbeah, ibadeti ve Tora’nýn uygulanmasýnda
fedakârlýðý simgeler. Tanrý’nýn Torasý’nýn uygulanmasý, her türlü dünyevi maddeyi Tanrý katýna
yüceltir ve bu, söz konusu maddenin önceki konumundan tamamen baðýmsýzdýr. Dünyevi
topraðýn en verimsizi bile bu yüce amaca uygundur. Tora için sýcak bir yuvanýn kurulamayacaðý
hiçbir yer yoktur ve Tora’nýn ideal zirvesi her
yerde ve her ortamda hedeflenebilir. Kiþiye
Tanrý’nýn Huzuru’nda barýþý ve mutluluðu verecek olan, Tanrý’ya ulaþma konusundaki çabasýnýn
ta kendisidir (Hirsch).

6. Bütün taþlarla – Yani demir aletlerle kesilmiþ
olmayan taþlarla (Þemot 20:22).
Ola-korbanlarý – Bu ve sýradaki pasukta söylenen
Þelamim-korbanlarý, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i
Erets-Yisrael’e getirmesi vesilesiyle þükran belirtisi olarak gerçekleþtirilecektir (Daat Mikra). Bkz.
Yeoþua 8:30-32.
7. Neþeleneceksin – “Gerizim ve Eval daðlarýnýn
arasýnda Tanrý ile yapacaðýn ebedi antlaþma
nedeniyle neþeleneceksin” (Sforno).
Talmud (Hagiga 4b) Rav Una’nýn bu pasuðu
okuduðunda gözyaþlarýna boðulduðunu anlatýr.
Rav Una bunu þöyle açýklar: “Önceleri efendisi
tarafýndan ziyafete davet edilmiþ olup sonradan
reddedilen bir hizmetkâr aðlamasýn da ne yapsýn?
Tanrý, Bene-Yisrael’e önce ‘Þelamim-korbanlarý
kesip orada yiyeceksin ve Tanrýn Aþem’in
Huzuru’nda neþeleneceksin’ (bu pasuk) demiþken,
þimdi bize çýkýþmaktadýr: ‘Sizin çok sayýdaki korbanlarýnýzdan Bana ne?!’” (Yeþayau 1:10) (Meam
Loez).

Bir mizbeah inþa et – Bir görüþe göre bu mizbeah
baþka taþlardan yapýlacaktýr (Malbim). Ancak
diðer görüþe göre mizbeahta kullanýlacak taþlar,
üzerinde yazý olanlardýr (Lekah Tov; Ralbag;
Rabenu Behaye; Abravanel). Her iki görüþ de
Talmudsal kaynaklarda yer almaktadýr (Tosefta –
Sota 8:5; Talmud Yeruþalmi – Sota 7:5, Talmud –
Sota 35b, Tosafot o.a.). Bkz. Yeoþua 8:32.

8. Tora’nýn tüm sözlerini – Saadya Gaon’a göre
bununla kastedilen Tora’nýn tüm metninin aynen
yazýlmasý deðil, içerdiði mitsvalarýn bir listesinin
yazýlmasýdýr. Ýbn Ezra bu görüþü destekler. Bir
baþka görüþe göre ise taþlara Devarim kitabýnýn
bir özeti ya da bazý kýsýmlarý yazýlacaktýr
(Abravanel). Bir görüþe göre buradaki Tora
sözcüðü Tora kitabýnýn tümünü tanýmlamakta
deðildir ve sözcük anlamý olarak “talimat” veya
“öðreti” anlamýndadýr. Bu doðrultuda sadece
sýradaki beraha ve lanet kýsmýndan bahsediliyor
da olabilir (Yeoþua 8:31, Ralbag o.a.). Yine bir
baþka görüþe göre taþlarýn üzerine yalnýzca Þema
(6:4-9), Veaya Ým Þamoa (11:13-21) gibi baþlýca
paragraflar yazýlacaktýr (Rabi Moþe Yitshak
Aþkenazi, Oil Moþe) (Daat Mikra).

Sallamamalýsýn – Yani “taþlarý demir aletlerle
kesmemelisin”. Bkz. Þemot 20:21-22; Yeoþua 8:32.

Öte yandan Ramban, eski bir kaynaða dayanarak
bu kayalara Tora’nýn metninin, Sefer-Tora’da
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Rabenu’nun ölmeden önce, yazmýþ olduðu
Tora’yý Levi kabilesine emanet ettiðini belirtmektedir (bkz. 31:9). Midraþ (Yalkut Þimoni), bunu
gören halkýn Moþe’ye gelip þikâyette bulunduðunu anlatýr. “Moþe Rabenu! Öðretmenimiz
Moþe!” der halk. “Biz de Sinay’da hazýr durduk,
Tora’yý biz de kabul ettik ve Tora bize de verildi.
Öyleyse neden Tora’nýn emanet edilmesi sorumluluðunu kendi kabilene [=Levi kabilesine]
veriyorsun? Yarýn öbür gün [Leviler] bize gelip
‘Tora size verilmedi; bize verildi’ diyebilsinler diye
mi?” Moþe halkýn bu içten tepkisini ve Tora’ya
olan sevgisini görünce son derece mutlu olur ve
bununla ilgili olarak onlara “Dinle Yisrael!” der,
“[Ýþte] Bugün [gerçekten] Tanrýn Aþem’in Halký
haline geldin!” Bu Midraþ’a göre buradaki “bugün”
sözcüðü gerçekten de o günü kasteder þekilde
deðerlendirilebilir. Zira Bene-Yisrael gerçekten de
Tanrý’nýn Halký olmayý hak ettiðini, o günkü bu
samimi talebiyle kanýtlamýþtýr. Bahsedilen gün,
Moþe’nin yaþamýndaki son gündür ve þu anda
okuduðumuz kýsýmdan Tora’nýn sonuna kadar
olan metin de çoðunlukla o gün olan olaylarý ve
Moþe’nin o gündeki konuþmasýný içermektedir.
Aþem’in Halký haline gelmiþ bulunuyorsun –
“Dolayýsýyla Tanrý ile aranda ebedi bir antlaþmanýn gerçekleþtirilmesine hazýrsýn.” Kastedilen
antlaþma, Perek 28 boyunca verilen, Tora’nýn
uygulanýp uygulanmamasýna baðlý olarak halkýn
karþýlaþacaðý olumlu veya olumsuz sonuçlarýn listesidir. Bkz. 28:69.
“Seni bir halk yapan þey, sana, içerdiðin tüm
bireylerle birlikte þu anda yüklenmiþ olan ve hepinizi ortak bir þekilde baðlayan Tora’ya yönelik
yükümlülüðündür. Sen söz konusu yükümlülüðün sana yüklendiði bugün, bir halk haline
geldin. Seni halk yapan þey yakýnda gireceðin
Ülke üzerindeki iyelik deðildir. Yakýnda Ülke’yi
miras edineceðin gibi, ileri bir tarihte onu elinden
kaybedebilirsin de. Ancak Tora ve onu korumaya

yönelik ebedi taahhüdün, seni bir halk olarak birleþtiren bað olmayý sürdürecek ve bu bað ebediyen kopmayacaktýr.” Bu durum Yisrael ile diðer
uluslar arasýndaki derin farklýlýðý ortaya koymakta ve Yisrael’in ebedi niteliðinin sýrrýný teþkil
etmektedir. Diðer uluslardan farklý olarak, BeneYisrael’i halk yapan þey, üzerinde hep birlikte
yaþadýklarý bir yurt deðil, Tora’dýr ve her ne kadar
Erets-Yisrael Bene-Yisrael’in ebedi yurdu ise de,
halkýn onun üzerindeki hakký Tora’ya olan
baðlýlýðý ile bire bir iliþkilidir. Ve diðer uluslar için
kendi vatanlarýna ihanet nasýl bir tehlike teþkil
ederse, Bene-Yisrael için de Tora’ya ihanet ayný
tür bir tehlike anlamýna gelir. Sýradaki pasukta da
Tanrý’nýn Emirleri’nin ve Hükümleri’nin yerine
getirilmesi konusunda uyarý yapýlýrken, normalde
“Hukim – Hükümler”le beraber anýlan [ve
medeni kanunu düzenleyen türdeki mitsvalarý
tanýmlayan] “Miþpatim – Kanunlar”dan
bahsedilmemiþtir. Bunun amacý, bir ülkenin
düzgün iþleyiþinin ve huzurunun yalnýzca
Miþpatim sýnýfýndaki kanunlara baðlý olduðu, ama
insan mantýðý ile açýklanamayan Hukim sýnýfýndaki kanunlarýn buna bir etki etmediði þeklindeki genel düþünceyi kökten yalanlamaktýr
(Hirsch).
10. Dinlemeli … yerine getirmelisin – Tam
çeviriyle “… yapmalýsýn”. Alternatif olarak
“dinleyecek … yapacaksýn”. Yani “Eðer bu konuyu
hayalinde canlandýrýp üstünde iyice düþünürsen,
doðal olarak Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyecek,
Emirleri’ni ve Hükümleri’ni yapacaksýn” (Sforno;
bkz. ö.p. açk.).
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27:9-11

[123. Tanrý’nýn Halký]
9

Moþe ve Levi-Koenler tüm Yisrael’e þöyle konuþtu: Dikkat kesil ve dinle
Yisrael! Bugün, Tanrýn Aþem’in Halký haline gelmiþ bulunuyorsun.
10
[Bu nedenle] Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinlemeli ve [O’nun] sana bugün
emretmekte olduðum Emirleri’ni ve Hükümleri’ni yerine getirmelisin.
[124. Berahalar ve Beddualar]
11

Moþe o gün halka þöyle emretti:

9. Levi-Koenler – Aþaðýdaki lanetleri dile getirecek olanlar onlardýr (Ýbn Ezra). Ayrýca p. 1’de
halkýn ileri gelenlerine benzer þekilde Moþe’nin
buradaki sözlerini halka yüksek sesle iletme görevi Koenler’e aittir (Ramban).
Sforno’ya göre Koenler’in konuya katýlmasýnýn
sebebi, sýradaki pasukta geçen “Tanrýn Aþem’in
Sözü’nü dinlemeli ve [O’nun] sana bugün emretmekte olduðum Emirleri’ni ve Hükümleri’ni yerine
getirmelisin” sözleridir. Koenler’in baþlýca görevi
Tora’yý halka öðretmek olacaktýr (bkz. 33:10). Bu
nedenle Tora’nýn kuvvetli bir þekilde öðrenilmesine nezaret edecek olan Koenler de konuya katýlmaktadýr.
Dikkat kesil – Saadya Gaon; Radak, Þeraþim;
krþ. Talmud – Berahot 16a. Ýbranice Asket. Ya da
“kulak ver” (Targum Onkelos; Raþi; bkz. 32:1,
Targum Onkelos o.ç.). Sforno bu sözcüðü “Saha –
Bakmak; Görmek; Gözlemek” fiiliyle iliþkili görür
(krþ. Bereþit 11:29 açk.): “[Söyleyeceklerimi] hayalinde canlandýr.”
Talmud eðitsel bir talimat verme amacýyla, aradaki ses benzerliðini vurgulayarak Asket sözcüðünü,
“Asu Katot Katot – Grup Grup Olun” ifadesi ile
açýklar. Böylece pasuk “[Tora sözlerini] Gruplar
halinde dinle Yisrael” demektedir. Baþka bir deyiþle Tora öðrenimi gruplar halinde yapýlmalýdýr
(Talmud – Berahot 63b). Tora sessiz bir
kütüphanede deðil, ancak keskin bir tartýþma
ortamýnda öðrenilebilir. Bu nedenle herhangi bir
Yeþiva’daki Bet-Midraþ’ta sessizlik diye bir þey söz
konusu deðildir. Tora öðreniminde daima sorular
sorulmalý, zorluklar göz ardý edilmeyip, aksine ön
plana çýkarýlýp cevaplar aranmalýdýr. Bu da öðrenimi daha saðlam ve köklü hale getirecektir.
Talmud bu öðretisine þöyle devam eder: “Tora’yý
tek baþýna çalýþanlarýn baþlarýnýn üstünde bir
kýlýç asýlý durur … Bu kiþiler aptallaþýr … ve
günah tuzaðýna düþer.”

Diðer alternatiflere göre: “Þunu kabul et” (Ýbn
Canah); “sessiz ol” (Septuaginta; krþ. Talmud –
Berahot 63b; Daat Mikra); “sýnýrlarýný zorla” (a.y.).
Talmud’daki Hahamlar’dan Reþ Lakiþ þöyle der:
“Tora yalnýzca, onu öðrenme uðruna hayatlarýný
ortaya koyanlar tarafýndan elde edilebilir”
(Talmud – Berahot 63b; krþ. Bamidbar 19:14
açk.).
Asket sözcüðü ayný zamanda “As – Sessiz Ol” ve
“Katat – Öðüt” fiillerinin birleþimi olarak deðerlendirilir. Bu da Tora öðreniminde nasýl bir sýralama izleme gerektiðini öðretir. Kiþi öncelikle aðzýný
hiç açmadan sessizce her þeyi dinlemeli ve
özümsemelidir. Bu bittikten sonra ise elindeki bilgileri iyice ezip öðütmeli, çözümleyip analiz
etmelidir (a.y.; Meam Loez).
Dinle – “Ve üstünde düþün” (Sforno). Ramban’a
göre “Dikkat kesil ve dinle Yisrael!” sözlerini
Moþe’nin yanýndaki Koenler söylemiþ, halk dinlemeye hazýr olunca da Moþe “Bugün Tanrýn
Aþem’in Halký haline gelmiþ bulunuyorsun” sözleriyle konuþmasýna baþlamýþtýr.
Bugün – Ya da “Bugün Tanrýn Aþem’in Halký
oldun”. Tanrý Bene-Yisrael’in Kendi Halký
olduðunu daha önce Þemot 3:7’de söylemiþti.
Dolayýsýyla bu yeni ve “bugün olmuþ” bir durum
deðildir. Buradaki ifade farklý bir ima içermektedir: “Hayatýn boyunca, içinde bulunduðun her
günü, Tanrý’nýn Halký haline geldiðin günmüþ
gibi görmelisin” (Talmud – Berahot 63b; Raþi).
Tanrý ile Bene-Yisrael arasýnda yapýlmýþ olan
Antlaþma’nýn parlaklýðý günlük rutinle solmamalýdýr. Her Yahudi, her gün, bu Antlaþma sanki
o gün yapýlmýþ gibi hissetmeli ve Tanrý’ya olan
hizmetini o þevkle yapmalýdýr (Divre David). Krþ.
26:16 açk.
Raþi, 29:3’teki açýklamalarýnda, buradaki ifadeyi
konu alan bir Midraþ aktarýr. Biraz aþaðýda Moþe
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Tanrý’nýn mübarek kýlma konusundaki istekliliði
karþýsýnda lanetleme konusundaki isteksizliðini
de ima eder (Meam Loez).
Hazýr duracak – Veya “ayakta duracak”. Önceki
pasukta da ayný þekilde.
Reuven – Bu kabilenin, Leviler’in lanetleri
okuduklarý sýrada dönecekleri Eval daðýna çýktýðýný görmekteyiz. Hahamlarýmýz bunun,
kabilenin atasý Reuven’i temize çýkarma amaçlý
olduðunu öðretirler. Tora daha önce Reuven’in,
babasý Yaakov’un özel hayatýna müdahale ediþini,
sanki babasýnýn karýsýyla iliþkiye girmiþ gibi bir
ifadeyle sunmuþtu (bkz. Bereþit 35:22). Reuven
bu olay nedeniyle behorluk hakkýný yitirmiþ, ama
yine de Yaakov tarafýndan evlatlýktan reddedilmemiþti. Gerçekten babasýnýn karýsýyla
iliþkiye girmiþ olsa durumun böyle olmayacaðý
açýktýr. Ancak Tanrý, yüksek düzeyli kiþilerin
hatalarýna müsamahakâr deðildir ve bunlarý son
derece ciddi deðerlendirir. Bu nedenle Reuven’in
yaptýðýný da babasýnýn karýsýyla iliþkiye girmekle
eþdeðer tutmuþtur. Reuven Teþuva yapmýþ, ama
Yaakov onu affetmesine raðmen, kendisine, bu
olay hakkýndaki tam onarýmýn ancak Tora verildikten sonra gerçekleþeceðini ima etmiþtir [Bu
ima Yaakov’un Reuven’e vermiþ olduðu berahada
kullandýðý “Ala – [Döþeðime] Çýktý” sözcüðündedir (Bereþit 49:4). Bu sözcüðün aynýsý,
Moþe’nin Tanrý’yla konuþmak üzere Sinay daðýna
çýkýþýný anlatmak için de kullanýlmýþtýr (Þemot
19:3). Böylece Yaakov, Reuven’in hatasýnýn
onarýmýnýn, Moþe zamanýnda olacaðýný belirtmiþtir]. Ýþte bahsedilen onarýmýn gerçekleþtiðinin
müjdelendiði yer burasýdýr. Aþaðýda sayýlan lanetler arasýnda “babasýnýn karýsýyla yatan” kiþiler de
lanetlenmektedir. Böylece Moþe, söz konusu lanetin hedeflendiði gruba Reuven kabilesini de
yerleþtirmekle, Reuven’in bu günah karþýsýndaki
lanetten korkacak bir þeyi olmadýðýný vurgulamýþtýr (Rabenu Behaye).
14. Leviler – Daha önce Levi kabilesi Gerizim
daðýna çýkanlar arasýnda sayýlmýþtý. Burada ise

beraha ve lanetleri Leviler’in dile getireceði
söylenmektedir. Bu nedenle Yeoþua zamanýnda
gerçekleþtirilen seremoni sýrasýnda Leviler iki
kýsma ayrýlmýþtýr. Bu kabilenin ileri gelenleri veya
yaþlarý gereði kutsal görev almaya yetkili olanlar
(bkz. Bamidbar 4:47; Talmud – Sota 37a) ile
temelde bu kabileye mensup olduklarý için
Koenler, iki daðýn arasýndaki vadide durmuþlar,
geri kalan Leviler ise Gerizim daðýna çýkmýþlardýr
(Talmud – Sota 37a). Vadide en ortada Aron
Aberit yer almýþ, onun çevresine Koenler geçmiþ,
onlarýn çevresine de Levi kabilesi ileri gelenleri
yerleþmiþtir.
Leviler buradaki beraha ve lanetleri halk adýna
dile getirecek ve halk da bunu “Amen”
sözcüðüyle tasdik edecektir. Baþka bir deyiþle,
Leviler’in sözleri, halkýn kendi sözleridir. Böylece
beraha ile lanet gerektiren durumlarýn ve bunlarýn sonuçlarýnýn kabulü halkýn tümü tarafýndan
ilan edilecektir. Sonuçta halk, ulusal selametinin
temel þartýnýn Tora’ya baðlýlýk olduðunu tüm
nesilleri için kabul ve beyan edecektir (Hirsch).
Konuþmaya baþlayýp – Ýbranice Veanu. Ya da
“ilanda bulunup” (Daat Mikra). Kullanýlan bu fiil,
burada bahsi geçen konuþmalarýn aynen Tora’daki
metinde olduðu þekilde ve Ýbranice olarak yapýlmasý gerektiðine iþaret eder (Talmud – Sota 33a;
Meam Loez; krþ. 26:5 açk.).
Yüksek sesle – Ýbranice Kol Ram. Ýfadenin basit
anlamý bellidir. Ama bunu söylemek çok da
gerekli deðildir. Halkýn cevap vermesi için
Leviler’i duymasý, bunun için de Leviler’in beraha ve lanetleri yüksek sesle söylemeleri gerektiði
açýktýr. Bu nedenle Talmud bu ifadeye farklý bir
açýklama getirir: “Kolo Þel Ram – Yüce Olan’ýn
Sesi”. Bu da söz konusu seremonide Leviler’in
söylediði her cümleye Tanrý’nýn da eþlik ettiðine
iþaret eder (Talmud Yeruþalmi – Sota 7:2). [Bu
mutlaka Tanrý’nýn Sesi’nin Sinay’da olduðu gibi
herkesçe duyulduðu anlamýna gelmek zorunda
deðildir. Ama Tanrý’nýn eþlik etmesi, beraha ve
lanetlere Bizzat onay verdiðini gösterir.] Alternatif
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Yarden’i geçtiðiniz zaman halký mübarek kýlmak üzere Gerizim daðýnýn
üstünde þu [kabileler] hazýr duracak: Þimon, Levi, Yeuda, Yisahar, Yosef ve Binyamin.
13
Þu [kabileler] de beddua için Eval daðýnda hazýr duracak: Reuven, Gad, Aþer,
Zevulun, Dan ve Naftali.
14
[Sonra] Leviler konuþmaya baþlayýp Yisrael’in her bireyine [hitaben] yüksek
sesle [þöyle] diyecekler:
12. Mübarek kýlmak üzere – Mübarek kýlma
iþlemini daða çýkanlar deðil Leviler yapacaktýr
(bkz. p. 14). Dolayýsýyla burada kastedilen,
“Leviler’in halký mübarek kýldýklarý zaman yüzlerini dönecekleri daða çýkacak kabileler þunlardýr” anlamýdýr (Gur Arye).
Tora burada mübarek kýlmaktan bahsetmesine
raðmen, aþaðýdaki listede (p. 15-26) sadece lanet
sözleri yer almaktadýr. Ýbn Ezra, basit anlama göre
bunun 28:3-13’te verilen berahalarla, onun sonrasýnda 28:15-68’de verilen uzun lanetler listesini kastediyor olabileceðini yazar. Öte yandan
yukarýda (11:29 açk) belirtildiði üzere, her lanet
cümlesinden önce, ona paralel bir mübarek kýlma
cümlesi söylenecektir. Buna göre buradaki
“mübarek kýlmak” sözleri, bahsedilen mübarek
kýlma cümlesini ima etmektedir. Bkz. Yeoþua
8:34. Böylece burada tanýmlanan seremoni þöyle
yapýlacaktýr:
Bu pasukta sayýlan altý kabilenin mensuplarý
Gerizim daðýna, sýradaki pasukta sayýlanlar ise
Eval daðýna çýkacaklardýr (Talmud – Sota 32a)
[Bazý kaynaklara göre kabileler bu daðlara çýkmamýþlar, yalnýzca onlarýn eteklerinde konum
almýþlardýr (a.k. 37a)]. Levi kabilesinin ileri
gelenleri ve Koenler ise Aron Aberit ile birlikte iki
dað arasýndaki vadide duracaklardýr. Sonra
vadidekiler yüzlerini Gerizim daðýna dönerek
[burada yazýlý olmayan] “Tanrý’nýn nefret ettiði
[þeyler olan,] usta elinden çýkmýþ oyma ya da
dökme [put] yapmayan … kiþi mübarektir” sözlerini söyleyeceklerdir. Ardýndan yüzlerini Eval
daðýna dönerek [burada yazýlý olduðu þekilde]
“Tanrý’nýn nefret ettiði [þeyler olan,] usta elinden çýkmýþ oyma ya da dökme [put] yapýp gizli [bir yere]
yerleþtiren kiþi lanetlidir” (p. 15) diyeceklerdir. Bu
þekilde aþaðýdaki Koen ve Leviler, her lanetten
önce, o lanete paralel gelen bir mübarek kýlma
cümlesi kuracaklar, bu cümleyi Gerizim daðýna,
laneti ise Eval daðýna dönerek söyleyecekler; her
iki daðýn tepesindekiler de hem berahalara hem
de lanetlere “Amen” cevabý vereceklerdir
(Talmud – Sota 32a ve 37b; Raþi).
Buna raðmen Tora sadece lanetleri listelemiþtir,
zira burada ön plandaki amaç, bahsedilen
günahlarý iþleyenleri kiþisel olarak lanetlemektir.

Halkýn tümü, bu laneti dile getirmekle, söz
konusu günahlardan herhangi birini iþleyen bir
bireyin tek baþýna lanetli olacaðýný ve halkýn geri
kalanýnýn o kiþiye kefil olmayacaðýný vurgulamaktadýr. Bunun bir sebebi, söz konusu
günahlarýn halk içinde yaygýn olmayýp, genellikle
sadece yönetici tabakasýnda görülmesi ve halkýn
bunu engelleyecek gücünün olmamasýdýr.
Böylece halk þimdiden kendisini bu sorumluluktan muaf tutmaktadýr. Peygamber Yehezkel de bu
konuyu Yehezkel 22:6-7’den itibaren vurgulamakta, burada lanetlenen günahlarýn çoðunluðunu veya tümünü orada saymaktadýr (Sforno).
Berahalarýn açýkça yazýlmamasýnýn bir baþka
amacý, mitsvalarý uygulamanýn ödüllerinin bu
dünyadaki bereketle yeterli olamayacaðý mesajýný
vermektir. Mitsvalarýn gerçek ödülleri ancak
Gelecek Dünya’nýn manevi ortamýnda verilecektir (Keli Yakar). Bir baþka alternatife göre bunun
sebebi “Kötüden ayrýl ve iyiyi yap” (Teilim 34:14)
prensibidir. Böylece Tora sadece lanetleri listeleyerek, günahý terk etmenin, doðru bir yaþam ve
onun getireceði berahalarýn ön þartý olduðu
mesajýný vermiþtir (a.k.) (Meam Loez).
Gerizim daðýnýn – Bkz. 11:29.
Þimon… – Gerizim daðýnda bulunacak olanlar
Lea ile Rahel’in çocuklarý iken, Eval daðýndakiler, cariyeler Bila ve Zilpa’nýn çocuklarýdýr. Ancak
bu ikisinin toplam 4 oðlu varken Lea’nýn 6 oðlu
olduðu için, bunlarýn ikisi – Reuven ve Zevulun
– cariyelerin çocuklarýnýn grubunda yer almýþtýr
(Ýbn Ezra). Bu seçimin nedeni olasýlýkla seçilenin
belirli bir olumsuz nedenle seçildiðini düþündürmemektir. Dolayýsýyla, Lea’nýn çocuklarýnýn
içinde en büyük olan Reuven ve en küçük olan
Zevulun seçilmiþtir (Daat Mikra).
Yosef – Yani Efrayim ve Menaþe kabileleri.
13. Beddua için – Önceki pasukta berahadan
bahsedilirken “mübarek kýlmak için” denmesine
raðmen burada aktif bir fiil belirten “lanetlemek
için” sözleri kullanýlmamýþ, onun yerine daha
dolaylý olan “beddua için” ifadesine yer verilmiþtir.
Baþka bir deyiþle Moþe’nin dili, Yisrael’i lanetleme gibi bir ifadeyi dile getirmeye varmamýþtýr
(Daat Mikra). Bu kullaným ayný zamanda,
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yaþamýnda Tanrý’ya baðlýymýþ gibi bir yaþam sürerken, gizliden gizliye oyma ve dökme putlara
tapýnarak Tanrý’ya küfretmektedir (p. 15).
Dýþarýya karþý ebeveynini onurlandýrýr görünmekte, ama onlarla kaldýðý zaman kendilerine karþý
aþaðýlayýcý bir davranýþ içine girmektedir (p. 16).
Baþkalarýnýn gözünde dürüst bir insan olarak iyi
isim sahibi bir kiþidir; ama kimse görmediði
zaman, kendisine avantaj saðlamak üzere,
komþusunun arazisini iþaretleyen sýnýrý öteye
itmekte sorun görmemektedir (p. 17). Bilge ve
akýllý kiþilerin karþýsýnda yardýmseverlikten dem
vururken, görmeyenleri ve rehberliðe ihtiyaç
duyanlarý felakete sürüklemekten sinsi bir zevk
duymaktadýr (p. 18). Büyük ve kuvvetlilerin
önünde boynunu eðmektedir, ama yardýma muhtaç ve korunmasýz kiþilerin karþýsýndaki insani
yükümlülüklerini yerine getirmek söz konusu
olduðunda aslan kesilmektedir (p. 19). Sosyal
yaþamda ahlak bayraðýný göndere çekmektedir,
ama kimse görmediði zaman kendisini en iðrenç
cinsel sýnýrsýzlýklara teslim etmektedir (p. 20-23).
Kýlýcýný akranýna karþý çekmemektedir, ama
dostça sohbetler maskesi altýnda dedikodular,
iftiralar ve kötü konuþmalarla baþkasýnýn mutluluðunu, huzurunu ve onurunu katletmektedir (p.
24). Toplumda ona sýnýrsýz bir güven duyulmaktadýr; ama kendisi bu güveni kötüye kullanarak
yozlaþma basamaklarýnda koþar adým çýkmaktadýr (p. 25). Ama iþte – “lanetlidir” – tüm bunlar ona hiçbir kazanç getirmeyecektir. Kanunun
elinden kaçabildiðini düþünse de, Tanrý’dan kaçamayacaktýr (Hirsch).
15. Usta elinden çýkmýþ – Ya da “Tanrý’nýn, usta
elinden çýkmýþ [nadide bir sanat parçasý bile olsa,
yine de] nefret ettiði [bir put]…” (The Living Torah).
Oyma ya da dökme [bir put] – Ýbranice Pesel ve
Maseha. Pesel taþtan [ya da baþka bir maddeden]
oyularak, Maseha da metalden dökülerek yapýlan
putu tanýmlar. Bunlarýn ikisi de açýk olarak
yasaklanmýþtýr (bkz. 5:7, Þemot 34:17, Vayikra
19:4 ve 26:1).
Yapýp – Dolayýsýyla bir Yahudi, bir put yaptýðý
andan itibaren lanetlidir. O puta henüz tapmamýþsa bile. Benzer þekilde Moþe de Altýn

Buzaðý olayýndan “Tanrýnýz Aþem’e karþý günah
iþlemiþ, kendinize dökme bir buzaðý yapmýþtýnýz”
(9:16) sözleriyle bahsetmiþtir. Yani sadece putu
yapmýþ olmalarý bile günahtýr (Rabenu Behaye).
Buna karþýlýk, bir Yahudi tapma amacýyla bir put
yapmýþsa bile, o put, kendisine fiilen tapýnýlmadýðý sürece, henüz yok edilmeyi gerektirmez.
Hahamlarýmýz bunu, pasuðun devamýndaki “gizli
[bir yere] yerleþtiren” sözlerinden öðrenirler. Bu
sözler puta tapmayý belirtir; zira onu gizli yere
yerleþtirmenin amacý budur. Yine de bu kural
sadece bir Yahudi tarafýndan yapýlan put için
geçerlidir. Ama Yahudi olmayan biri put yaparsa,
o put yapýldýðý andan itibaren imha edilmeyi
gerektirir bir konumdadýr (bkz. 7:25 açk.).
Putperestlik bu listenin en baþýnda yer almaktadýr, çünkü bu günah, Tora’nýn tümünün ihlaline eþdeðerdir (Rabenu Behaye). Belirli bir perspektiften deðerlendirildiðinde, gizli putperestlik
açýkça iþlenene göre daha da aðýr bir yan içerir,
zira bunu yapan kiþi, baþkalarýnýn gözünden ýrak
kalmanýn yeterli olduðunu düþünmekte,
Tanrý’nýn onu izlediðini göz ardý etmektedir.
Baþka bir deyiþle, insanlara olan korkusu Tanrý’ya
yönelik korkusundan büyük demektir (Meam Loez).
Tüm halk – Hem Gerizim daðýndakiler hem de
Eval daðýndakiler (Talmud Yeruþalmi – Sota 7:4).
“Amen” – Bu bir kabul sözüdür. Bkz. Bamidbar
5:22 açk. Halk hem berahalar hem de lanetlere
bu sözle onay verecektir (a.y.; Meam Loez).
16. Hakaret eden – Ya da “küçük düþüren”,
“hafife alan”, “horlayan”, “utandýran”, “alçaltan”.
Ýbranice Makle (krþ. 25:3) Genel olarak anneye
veya babaya onlarýn onuruna yakýþmayacak
saygýsýzca davranýþtan bahsedilmektedir. Bu,
ebeveyni onurlandýrmanýn tam tersidir (bkz.
Þemot 20:12, 21:17 ve Vayikra 19:3). “Kavod –
Onur” sözcüðü “Kaved – Aðýr” ile ayný köktendir;
bir kiþiyi onurlandýrmak, onun aðýrlýðýný teslim
etmek anlamýna gelir. Bunun karþýtý ise “Kal –
Hafif” ile ayný köke sahip olan “Makle –
Hafifseyen” [=hafif görüp arsýzca davranan]
sýfatýdýr (krþ. Hirsch).
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27:15-16

[125. Ýlk Beddua]
15

“Tanrý’nýn nefret ettiði [bir þey olan,] usta elinden çýkmýþ oyma ya da dökme
[bir put] yapýp gizli [bir yere] yerleþtiren kiþi lanetlidir.” Tüm halk cevap verecek
ve “Amen” diyecekler.
[126. Ýkinci Beddua]
16

“Babasýna veya annesine hakaret eden lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.

olarak Kol Ram ifadesi “uygun tonda” anlamýna
da gelebilir. Leviler buradaki sözleri herkesin
duyabileceði yükseklikte, ama ayný zamanda
yumuþaklýðý bozulmayan bir ses tonuyla dile
getireceklerdir (a.y.).
15-26. [Berahalar ve] Lanetler. Bu noktada
Moþe, daha önce 11:26-30’da sözünü ettiði berahalar ve lanetler seremonisi hakkýndaki emri vermektedir.
Tora burada toplam 12 tane lanet cümlesi vermektedir. Bunun en sonuncusu, Tora’nýn emirlerine yönelik olumsuz tavrý lanetlediði için genel
bir kapanýþ cümlesidir. Ayrýca diðer lanetler aktif
günahlardan bahsederken, en son cümle pasif bir
günah karþýsýndaki laneti dile getirmektedir.
Sonuç olarak aslýnda listede 11 tane lanet vardýr
(Ýmre Þefer). Raþi, Rabi Moþe Adarþan’dan yaptýðý
alýntýyla bunun, Þimon dýþýndaki kabilelere denk
geldiðini aktarýr. Moþe Rabenu, ölümünden önce
Þimon kabilesi dýþýnda tüm kabilelere beraha vermiþ (bkz. Perek 33), ancak Þitim’deki ahlaksýzlýk
olayýnda ön planda olan Þimon kabilesine beraha
vermek istememiþtir (bkz. Bamidbar 25:1-15).
Buna baðlý olarak, her kabileyi mübarek kýlacaðý
için her birine denk olarak birer lanet dile getirmiþ olmasýna raðmen, Þimon kabilesine beraha
vermeyeceði için, ona denk gelecek bir lanet vermeyi ve böylece bu kabileyi tamamen bir çýkmaza
sokmayý istememiþtir. [Aslýnda Hahamlarýmýz,
Moþe’nin Þimon kabilesine açýkça beraha vermemesine karþýn, Yeuda’ya verdiði berahada
onunla ilgili imada bulunduðunu öðretirler. Buna
baðlý olarak Þimon kabilesi de Erets-Yisrael’de,
Yeuda kabilesine ait topraklar içinde bir bölgede
yaþamýþtýr (bkz. 33:7 açk.; Rabenu Behaye).]
Rabenu Behaye burada sayýlan 11 günahýn hepsinin ihlalinin sürgün cezasýný gerektirdiði ve
Erets-Yisrael’e girer girmez bu þekilde vurgulanmalarýnýn sebebinin de bu olduðu görüþündedir.
Ýbn Ezra’ya [ve Raþbam, Hirsch gibi baþka
otoritelere] göre, buradaki lanet listesinde sözü
edilen günahlarýn ortak yaný, gizlilik içinde iþlenmeleridir. [Bu gizlilik nedeniyle kanun bu
günahlara nezaret edemeyip gereken cezayý vere-

meyeceðinden, konu Tanrý’ya havale edilmektedir (Hirsch).] Sayýlanlarýn ikisinde bu gizlilik
açýkça belirtilmektedir (p. 15 ve p. 24) [Raþbam’a
göre bunun sebebi, bu ikisinde günahýn normal
þartlarda hem gizli hem de açýk olarak iþlenebileceðidir. Ancak diðer günahlarýn normal iþleniþ
þekli gizlicedir]. Diðerleri de normalde baþkalarýnýn kolayca fark etmeyeceði durumlarý tanýmlamaktadýr. Ebeveyne hakaret etmek ve listelenen ensest iliþkiler genelde aile içinde meydana
gelen olaylardýr. Hayvanla iliþki de alenen yapýlan
bir þey deðildir. Kaldý ki bu sayýlanlarda þahit olsa,
idam cezasý devreye girecektir. Sýnýr iþaretlerini
komþusunun aleyhine yerinden oynatan kiþi
bunu gizlice yapar. Görmeyen biri, kendisini
yanýltaný tanýmadýðý için bu durum ortaya çýkmayacaktýr [kaldý ki yanýltan kiþi daima kendisini “ben doðrusunun bu olduðunu düþünüyordum” diye savunabilir ve kimse onun gerçek
niyetini bilemez (Daat Mikra)]. Yine, Ger, yetim
ve dul genelde sahipsiz kiþilerdir ve yargýlarý saptýrýlsa bu konuda onlarýn hakkýný savunmak için
itiraz edecek kimse yoktur. [Ayrýca kimse bu saptýrmanýn ardýndaki niyeti kesin olarak bilemez,
kiþi daima “Ben bunun doðru olduðunu düþünüyordum” diye kendini savunabilir ve böylece
niyet gizli kalýr (Daat Mikra).] Rüþvet de normal
olarak gizlice verilir. Bunlarýn yanýnda, Ýbn
Ezra’ya göre ilk 11 lanet, sayýlan yasaklarýn çiðnenmesinin karþýlýðýyken, 12. lanet Tora’nýn
“yap” þeklindeki emirlerinin gizlice göz ardý
edilmesinin karþýlýðýdýr. Nitekim orada “Tora’nýn
sözlerini … yapmayan lanetlidir” denmektedir.
Tüm bunlarýn verdiði mesaj açýktýr. Sayýlan
günahlarýn laneti gerektirmesinin sebebi, gizli
nitelikleridir. Tora burada, dýþarýya kanunlara
uygun sürüldüðü izlenimi verirken aslýnda ahlaki
ve sosyal çürümüþlük içinde sürülen yaþamý
lanetlemektedir. “Arur – Lanetli” sözcüðü, bir
kiþinin, kanunun cezasýndan kaçabilse bile,
Tanrý’nýn nihai yargýsýndan kaçamayacaðýný vurgular. Baþka bir deyiþle, bu listedeki günahlardan
herhangi birini iþleyen kiþi, bunlardaki gizlilik
niteliðine güvenip kendisi için her þeyin yolunda
gideceði yanýlgýsýna düþmemelidir. Günlük
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17
18
19
20
21
22
23
24

arasýnda Þimon ilk sýrada listelenmiþtir (bkz. p.
12). Þimon için lanet olmadýðýna göre buradaki
11 laneti bire bir denklersek, buna, listedeki Levi
ile baþlayacaðýz demektir. Ýlk lanet Levi’ye
denkse, “babanýn karýsýyla yatan” konulu altýncý
lanet Reuven’e denk gelmektedir. Bu da, ilginç
bir paralelliktir, zira Reuven, Tora tarafýndan
babasýnýn karýsý olan Bila ile yatmakla suçlanmýþtýr (Bereþit 35:22). Hahamlarýmýz’ýn açýkladýðý üzere aslýnda Reuven böyle bir þey yapmamýþ, ama Yaakov’un en sevdiði karýsý Rahel
öldükten sonra, Yaakov’un özel ilgisine kendi
annesi Lea’nýn layýk olduðu düþüncesiyle,
Bila’nýn yataðýný Yaakov’un çadýrýndan dýþarý
taþýyarak babasýnýn özel hayatýna müdahale
etmiþtir. Gerçekte Bila ile yatmýþ deðildir, ama
Tora, babasýnýn özel hayatýna yönelik bu müdahalesini babasýnýn karýsýyla yatmakla eþdeðer bir
ciddiyette addetmiþtir. Ancak bu olayda sadece
Reuven ve Yaakov yoktur. Olay Bila’nýn ta kendisiyle de ilgilidir. Bila bir cariye olduðu için zaten
normalde ezik bir ruh halindeydi ve Yaakov’un
onun yataðýný kendi çadýrýna yerleþtirmiþ olmasý
onun için önemli bir onurdu. Reuven ise bu yaptýðýyla Bila’yý daha da küçük düþürmüþ, bir
anlamda onun cariye olduðunu yüzüne vurmuþ,
Bila’nýn kederine keder eklemiþtir. Ýþte bu açýdan
bakýldýðýnda, toplumsal olarak korunmasýz ve
düþük konumda olanlara haksýzlýk etmeyi lanetleyen p. 19’la, babanýn karýsýyla yatmayý lanetleyen ve Reuven’e denk gelen p. 20’nin, bu listedeki bariz bir istisna olarak ayný peraþa içinde
birlikte verilmesi Reuven’le ilgili bu olaya da gönderme yapar niteliktedir (Daat Mikra). [Ýki
konunun ayný peraþa içinde verilmesine dair bir
diðer açýklama için bkz. p. 26 açk., Sonuç k.b.]

21. Herhangi bir hayvanla – Ýster diþi isterse
erkek olsun (Ýbn Ezra). Bkz. Vayikra 18:23 ve
20:15-16.
22. Kýz kardeþiyle yatan – Bkz. Vayikra 18:9 ve
20:17.
23. Kayýnvalidesiyle yatan – Bkz. Vayikra 18:17
ve 20:14. Ýbranice Hotenet. Bir kaynak, çeviriyi
“geliniyle yatan” þeklinde yapar (Septuaginta).
24. Akranýný gizlice öldüren – Tam çeviriyle
“akranýna gizlice darbe indiren”. Ama bu ölümcül
bir darbeyi kastetmektedir. Þahitlerin gördüðü ve
katili uyardýðý bir cinayette katil idamla cezalandýrýlýr. Ama bir cinayet gizlice iþlendiyse
bunun cezasýný Tanrý verecektir. Talmud’da belirtildiði gibi, idamýn uygulamasý artýk yoktur; ama
idamý gerektiren günahlarýn ciddiyeti geçerliliðini sürdürmektedir [ve Tanrý bunun karþýlýðýný
mutlaka verecektir].
Hahamlarýmýz, bir baþkasýna gizlice darbe indirmenin Laþon Ara günahýný tanýmladýðýný vurgularlar. Bu günahý ilk iþleyen yýlandýr ve Tanrý onu
bu yüzden lanetlemiþtir (bkz. Bereþit 3:5 ve 3:14;
Pirke DeRabi Eliezer; Targum Yonatan; Raþi; Meam
Loez). Ne de olsa kurbanýn bile farkýnda olmadýðý
türdeki [“gizli”] tek darbe Laþon Ara’dýr (Ýmre
Þefer); zira Laþon Ara hem konuþana, hem
dinleyene hem de hakkýnda Laþon Ara yapýlan
kiþiye zarar verir (bkz. Vayikra 14:2 açk.).
Ancak burada lanetlenen, Laþon Ara günahýnýn
özellikle bir alýþkanlýk haline getirilmesidir
(Hirsch). Bu günah insanýn her gün her an düþebileceði bir günah olduðundan son derece
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27:17-24

[127. Üçüncü Beddua]
17

“Akranýna ait sýnýrý öteye iten lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[128. Dördüncü Beddua]

18

“Görmeyeni yolda yanýltan lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[129. Beþinci ve Altýncý Beddualar]

19

“Ger, yetim ve dulun yargýsýný saptýran lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
“Babasýnýn karýsýyla yatan lanetlidir; zira babasýnýn örtüsünü açmýþtýr.” Ve
tüm halk “Amen” diyecek.
20

[130. Yedinci Beddua]
21

“Herhangi bir hayvanla yatan lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[131. Sekizinci Beddua]

22

“[Sadece] Babasýnýn kýzý veya [sadece] annesinin kýzý [ise bile,] kýz kardeþiyle
yatan lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[132. Dokuzuncu Beddua]
23

“Kayýnvalidesiyle yatan lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.
[133. Onuncu Beddua]

24

“Akranýný gizlice öldüren lanetlidir.” Ve tüm halk “Amen” diyecek.

Tora burada da anne-babaya saygýyý üst düzeyde
önemli saymýþtýr. On Emir’de de anne ile babayý
onurlandýrma emri, Tanrý’ya yönelik yükümlülüklerin yer aldýðý ilk beþ emir arasýndadýr; zira
anne ile baba, bir insanýn oluþumunda Tanrý ile
ortaklýk içine girmiþtirler. Buna paralel olarak
Tora burada da putperestlik günahýyla Tanrý’yý
saymazlýk eden kiþiyi lanetledikten sonra,
ebeveyni saymayan için de benzer bir laneti dile
getirmektedir (Rabenu Behaye; Meam Loez).
Rambam bu günahla ilgili olarak þöyle yazar:
“Annesini veya babasýný utandýran ya da onlara
hakaret eden kiþi, bunu yalnýzca sözlerle yaparsa
bile Tanrý tarafýndan lanetlenir… Bet-Din, bu
günahý iþleyenlere uygun gördüðü þekilde
bedensel ceza verme yetkisine sahiptir” (Yad –
Mamrim).
17. Akranýna ait sýnýrý öteye iten – Bkz. 19:14.
Baal Aturim, simgesel olarak bu emrin, zina
günahýný da içerdiðini belirtir; zira baþkasýnýn eþi
olan bir kadýnla iliþkiye girmek, o kiþiye ait sýnýrlarý ihlalle eþdeðerdir.

18. Görmeyeni yolda yanýltan – Sadece gerçekten görmeyen bir kiþiyi deðil, belirli bir konuda
bilgisi olmadýðý için olaylarý her yönüyle görüp
deðerlendiremeyen kiþiyi yanýltmaktan da
bahsedilmektedir (Raþi). Bkz. Vayikra 19:14 açk.
19. Yargýsýný saptýran – Bkz. 10:18, 24:17 ve
Þemot 22:21-22. Burada genel olarak toplumsal
açýdan korumasýz ve düþkün durumdakilerin
haklarýný ellerinden alma günahýndan bahsedilmektedir.
20. Babasýnýn karýsýyla yatan – Bkz.Vayikra
18:8 ve 20:11.
Babasýnýn örtüsünü açmýþtýr – Bkz. 23:1.
Bu listede her günah ve lanet ayrý bir peraþa
[=kýsa paragraf] içinde verilmiþtir. Tek istisna p.
19-20’dir ki bu iki pasuk tek bir peraþa içinde birlikte yer almaktadýr. Aktav Veakabala [Rabi Y.
Yodel’den alýntý yaparak] buna þöyle bir açýklama
getirir. Giriþte belirtildiði üzere burada 11 tane
lanet vardýr ve her biri, Þimon kabilesi haricinde
bir kabileye denk gelmektedir. Ýki daða çýkanlar
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26

ideal son derece önemli ve hayatýn tüm amacý
niteliðindeyse de, Tora’nýn tüm emirlerini eksiksiz ve hatasýz olarak uygulama hedefine eriþmek
elbette kolay deðildir. Tanrý, Roþ Aþana ve Yom
Kipur gibi günleri ve Teþuva emrini, tam olarak bu
gibi baþarýsýzlýklar nedeniyle vermiþtir. Hasidizm
akýmýna mensup bir üstadýn belirttiði gibi: “Tanrý,
bir kiþiyi günah iþlediði için deðil, teþuva yapmadýðý için cezalandýracaktýr”. Sonuç olarak,
herkes samimi bir þekilde yapabildiðinin en iyisini yaptýðýndan emin olmak ve tüm emirleri titizlikle yerine getirme gayretini göstermekle
yükümlüdür, ama bunu çok istemesine ve yapýlmasý gerektiðini kayýtsýz þartsýz kabul etmesine
raðmen, isyan amacýyla deðil ama Yetser Ara’nýn
etkisine karþý direnç gösterememesi nedeniyle
bazý durumlarda baþarýsýzlýða düþen kiþi, teþuva
yaptýðý ve hep ilerlemeyi, eski hatalarýný tekrarlamamayý gayretle hedeflediði ve gerçekten
ilerlediði sürece laneti hak etmez.
Burada lanetlenen kiþi, Tora’nýn sözlerinden herhangi birinin Tanrý kaynaklý, gerçek, geçerli,
yerinde, daima yürürlükte ve uygulanmasý
gereken nitelikte olduðunu kendi kalbinde ve
zihninde kabul etmeyen kiþidir. Sonuç olarak
uygulama söz konusu olduðunda “ya hepsi, ya
hiç” prensibi geçerli deðildir. Yapýlan her mitsva
deðerlidir ve iþlenen her günah, samimi teþuva
yapýldýðý takdirde, kolay ama zor, bir þekilde
affolur ve onarýlýr. Yeter ki insan, Tora’nýn eksiksiz olarak doðru ve gerçek olduðunu, mitsvalarý
yerine getirenleri ödülün, ihlal edenleri ise
cezanýn beklediðini bilsin. Nitekim pasuk
“Tora’nýn sözlerini uygulamayan” deðil, “Tora’nýn
sözlerini uygulamak üzere el üstünde tutmayan”
demektedir.
Böylece Tora’nýn emirlerini ve sözlerini özümseme
ve gerçekliðini, Tanrýsallýðýný, uygulanmasýnýn
gerekli olduðunu, modasýnýn hiçbir zaman
geçmediðini kalpten kabullenme söz konusu
olduðunda, “ya hep, ya hiç” prensibi geçerlidir.
Kimse Tora’nýn bir kýsmýnýn iyi, baþka bir kýsmýnýn ise kendisini ilgilendirmeyen, yararsýz,
uydurma, eskimiþ vs. nitelikte olduðunu söyleme
ya da düþünme cüretini gösteremez. Bunu yapan
kiþi, bu pasukla lanetlenmektedir (krþ. Ramban;
Rabenu Behaye; Sforno; Hirsch).

œ Sonuç. Burada listelenen günahlarýn sýralamasý biraz þaþýrtýcý niteliktedir. Listedeki p. 1719’da sosyal günahlardan bahsedilmiþken, p. 2023’te Tora cinsel ahlaksýzlýk konusuna geçmekte,
sosyal günahlara ancak p. 24’te devam etmektedir. Oysa p. 24-25’teki akraný öldürme ve rüþvet
alma günahlarýnýn, yargýyý saptýrma günahýndan
bahseden p. 19’dan sonra gelmesini beklerdik!
Anlaþýlan, buradaki sýralama önemli bir ders
verme amacýndadýr.
Bu iki sýnýftaki – yani sosyal ve cinsel alandaki –
günahlar, ciddiyet açýsýndan birbirlerine denktir
ve Tora’nýn sosyal günahlara ara verip, onlara
ancak cinsel günahlardan bahsettikten sonra
devam etmesinin amacý buna iþaret etmektir.
Tora bu þekilde, iki yönde oluþabilecek yanlýþ ve
yersiz düþünceleri kökten yalanlamaktadýr. Bir
yandan insanlar, sýnýr iþaretlerinin yerlerinden
oynatýlmasý, rehberliðe ihtiyaç duyan insanlarýn
yanýltýlmasý, yargýnýn saptýrýlmasý gibi günahlarýn
topluma zararlý hareketler olduklarý için tamamen ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini, ama cinsel
ahlaksýzlýk konusundaki günahlarýn olsa olsa
kiþisel seçeneðin birer sonucu olup toplumsal
huzuru etkilemediðini, bu yüzden onlarýn o kadar
da ciddiye alýnmasýnýn yersiz olduðunu iddia edebilirler. Ya da aksine, cinsel ahlaksýzlýðýn Yahudi
vicdaný ile uyuþmasýnýn mümkün olmadýðýný,
ama sýnýr çizgisini oynatmak ya da Laþon Ara gibi
günahlarýn o kadar da üst düzeyde ciddiye alýnmasýna gerek olmadýðýný düþünebilirler. Ýþte
Tora’nýn bu konularý iç içe vermesi, her iki
görüþün de kökten yanlýþ olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu günahlarýn hepsi ayný düzeyde ciddidir ve laneti gerektirmektedir.
Bu bakýþla, yukarýdaki listede dikkati çeken bir
nokta da açýklýða kavuþacaktýr. Verilen listede
her günah kendisine ait tek cümlelik bir peraþa
[=küçük paragraf] içinde yer almaktadýr. Bunun
tek istisnasý, p. 19-20’dedir ve orada iki günah –
korumasýzlarýn yargýsýnýn saptýrýlmasý ve babanýn
eþiyle iliþki günahlarý – ayný peraþa içinde birlikte
verilmiþtir. Bu özellikle önemlidir; zira Tora’nýn
sosyal günahlardan cinsel ahlaksýzlýk günahlarýna
geçiþ noktasý tam olarak buradadýr ve bu yapý,
ciddiyet açýsýndan sosyal günahlarla cinsel ahlaksýzlýk günahlarý arasýnda herhangi bir fark olmadýðý prensibini görsel bir þekilde de vurgulamaktadýr.
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27:25-26

[134. On Birinci Beddua]
25

“Masum birinin öldürülmesini saðlamak için rüþvet alan lanetlidir.” Ve tüm
halk “Amen” diyecek.
[135. On Ýkinci Beddua]
26

“Bu Tora’nýn sözlerini, uygulamak üzere el üstünde tutmayan lanetlidir.” Ve
tüm halk “Amen” diyecek.
dikkatli davranmak, bu konudaki kanunlarý
öðrenip, neyin Laþon Ara sýnýfýnda olduðunu
neyin de olmadýðýný iyi bir þekilde öðrenmek
gerekir. Kiþi konuþmalar sýrasýnda ara sýra bu
ciddi hataya düþebilir. Bunu gördüðü anda
hemen gereken önlemleri almalý ve bunun
tekrarlanmamasý için elinden gelen çabayý ve
dikkati göstermelidir. Aksi takdirde durum kökleþmiþ bir sorun halini alýr ve ortaya çýkan
alýþkanlýk, buradaki laneti üzerine çeker.
25. Masum birinin öldürülmesini saðlamak
için – Tam çeviriyle “temiz [=masum] kanýn
canýný vurmak için”. Krþ. Yehezkel 22:12.
Rüþvet alan – Bkz. 10:17, 16:19 ve Þemot 23:78. Bazýlarýna göre burada rüþvet alan bir yargýçtan, bazýlarýna göre ise rüþvet alan bir yalancý
þahitten bahsedilmektedir (Ýbn Ezra).
26. Tora’nýn sözlerini – Buradaki lanette Moþe,
Tora’nýn tüm emirlerini bir tutmuþ, onlarý el
üstünde tutup yerine getirmeyenin lanetli
olduðunu dile getirmiþ, halk da “Amen” cevabýný
vermekle söz konusu laneti onaylamýþtýr. Böylece
halk Tora’yý hem Sinay’da ettiði yeminle hem de
buradaki bedduayla kabul etmiþ ve üstlenmiþtir
(Talmud – Sota 37b; Talmud – Þevuot 36a; Raþi).
El üstünde tutmayan – Ýbranice Aþer Lo Yakim.
Tam çeviriyle “kaldýrmayan; yükseltmeyen”.
Kanuni bakýmdan, sinagogdaki özel dolabýnda
duran Sefer-Toralar’ýn düþmeyecek þekilde
saðlamca ayakta tutulmasý konusunda bir uyarý
söz konusudur (Talmud Yeruþalmi – Sota 7:4).
Tora okunduðu zaman Sefer-Tora’nýn kaldýrýlýp
herkese gösterilmesi, yani Agbaa veya [buradaki
sözcükle ayný kökten gelen] Akama adý verilen
mitsvanýn kaynaðý da bu pasuktur (Ramban; krþ.
Masehet Soferim 14:14). Sefarad cemaatleri bu
iþlemi Tora’nýn okunuþundan önce yaparlarken,
Aþkenaz cemaatleri bunu Tora’nýn okunuþunu
takiben yaparlar.
Ancak bu teknik konularýn yanýnda, bu, Tora’nýn
tümünün gözetilmesi yönünde bir yemin içerir
(Talmud – Þevuot 27a). Bunun yanýnda Talmud

(a.y.) bu sözlerin özellikle Bet-Din’e yönelik
olduðunu vurgular. Tora’nýn el üstünde tutulmasý
her þeyden önce yöneticilerin sorumluluðu altýndadýr ve Bet-Din bunu temin etmekle yükümlüdür. Benzer bir yükümlülük diðer yöneticileri
ve özellikle krallarý da baðlar. Halk içinde Tora
uygulamasýnýn zayýfladýðýný gören yöneticiler,
kendi otoritelerini tekrar Tora uygulamasýný
güçlendirme yönünde kullanmalýdýrlar. Ve eðer
bir kral, bunu yapmazsa, kendisi kusursuz bir
tsadik olsa bile, buradaki lanet onu da baðlar
(Ramban). Tora’nýn belirlediði yükümlülüklerini
kendi baþýna titizlikle uyguluyor olsa bile, kendi
söz sahibi olduðu çevrede Tora’ya yönelik
sadakatin düþüþ göstermesi karþýsýnda kayýtsýz
kalýyorsa – “lanetlidir” (Hirsch). Talmud’da belirtildiði gibi: “[Bir kiþi Tora] Öðrenmiþ, öðretmiþ,
gözetmiþ ve uygulamýþsa ve Tora’nýn [baþkalarý
tarafýndan] el üstünde tutulmasý için yeteri kadar
otoritesi varsa, ama bunu yapmazsa – bu kiþi ‘lanetli’ kategorisindedir. Buna karþýlýk, öðrenmemiþ, öðretmemiþ, gözetmemiþ ve uygulamamýþ
bir kiþi Tora’nýn el üstünde tutulmasý için kurabileceði bir otoritesi de olmamasýna raðmen bu
konuda gayret gösterip Tora’yý kuvvetli kýlmýþsa –
bu kiþi ‘mübarek’ kategorisindedir” (Talmud
Yeruþalmi – Sota 7:4). Baþka bir deyiþle, Tora’nýn,
hem bireysel hem de toplumsal düzeyde, gerektiði þekilde uygulanmasý için herkes elinden gelen
tüm çabayý göstermekle yükümlüdür.
Talmud (a.y.) bu konuda Yeuda kralý Yoþiyau’yu
örnek gösterir. Yoþiyau bu pasuktan kuvvetli bir
þekilde etkilenerek “Tora’yý el üstünde tutacaðým” demiþ, ülkenin dört bir yanýna görevliler
göndererek putperestliðe dair her þeyi yok
etmelerini emretmiþtir. Tanah’ta belirtildiði gibi,
Tanrý’ya onun gibi tüm kalbiyle, tüm canýyla ve
tüm varlýðýyla dönen bir baþka kral olmamýþtýr
(Melahim II 23:24-25).
œ Tora Uygulamasýnda “Ya Hep, Ya Hiç”
Bir noktayý vurgulamakta fayda vardýr. Burada
söylenen, Tora’nýn eksiksiz olarak tüm sözlerini
uygulamayan kiþinin lanetli olacaðý deðildir.
Ýnsanlar mükemmel deðildir ve her ne kadar bu
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saðlamanýn bireylerin de yükümlülüðü dâhilinde
olduðunu vurgulayan 27:26 pasuðu için de uygun
bir devam niteliðindedir. Böylece Tora bu noktada, “Kol Yisrael Arevim Ze Baze – Tüm Yisrael
Birbirine Kefildir” prensibini vurgulamaktadýr. Bu
prensip doðrultusunda her birey, ulusunun diðer
bireylerine yönelik sorumluluðunun önemini,
bilincinde ve hissiyatýnda özümsemelidir. Eðer
baþkalarýný da Tora’ya sadýk olmalarý yönünde
teþvik ederse, kendi selametini de teminat altýna
almýþ olacaktýr. Ve eðer kardeþlerinin Tora’ya
ihanet etmeleri karþýsýnda kayýtsýz kalýrsa, kendi
varlýðýný da tehlikeye atmýþ olacaktýr (Hirsch).
Tora, Tora’ya ihanet durumunda halký bulacak
olan felaketleri anlatan Toheha kýsmýna geçmeden önce, Tanrý’ya ve Tora’ya baðlý kalmalarý
halinde Bene-Yisrael’i bekleyecek olan berahalarý
listeleyecektir.
1-14. Beraha. Tora, günahýn ciddi sonuçlarýndan
bahsetmeden önce, mitsvalara sadýk kalmanýn
Bene-Yisrael’e getireceði bereketi sýralamaktadýr.
Bu berahalar geniþ bir yelpazeyi kapsamakta ve
maddi yaþamýn her alanýna yayýlmakta, bu þekilde halka, manevi baþarýlarýnýn kendilerine
hayatýn tüm alanlarýnda avantajlar saðlayacaðýný
vurgulamaktadýr. Mitsvalara baðlýlýk insanýn iþ ve
aile hayatýnda zenginlik saðlama gücüne sahipse,
þüphesiz, manevi düzeyde de sýnýrsýz avantaj
getirebilecektir.
1. Mutlak bir þekilde dinler – Krþ. Vayikra 26:313. Ýbranice Þamoa Tiþma. Bu ikileme kesin
itaati belirtir. Ayrýca krþ. 11:13.
Ýkilemenin verdiði bir baþka mesaj da þudur:
Tanrý’yý bir kez dinlemek, daha fazla dinlemeyi de
beraberinde getirecektir. Tora uygulamasý kendi
kendini besleyen, insanýn ilerledikçe daha
kuvvetli bir þekilde gerçekleþtirdiði bir süreçtir.
Baþlarda Tora’yý bilmeyen ve uygulamayan biri
için Tora’nýn mantýðýný anlamak ve emirlerini
yerine getirmek zor olabilir, çeliþkileri
beraberinde getirebilir. Ama o ilk adýmý cesurca
ve önyargýsýz bir þekilde attýktan sonra her þey
gittikçe daha kolay bir hal alacaktýr. Samimi bir
çaba gösteren kiþiye Tanrý Bizzat yardýmcý olur ve

karþýlaþacaðý zorluklarý azaltýr (Meam Loez).
Hahamlarýmýz’ýn, teþuva konusunda söyledikleri
bir söz vardýr. Þöyle demiþtir Tanrý: “Siz Benim
için bir iðnenin ucu kadar bir açýklýk yapýn; Ben
de size büyük salonun giriþi kadar bir açýklýk
hazýrlayacaðým” (krþ. Midraþ – Þir Aþirim Raba
5:3).
Tora öðreniminin aþamalarýnda ilerlemek, her
þeyden önce dinlemekle baþlar. Kiþi en baþta duyduklarýný anlamayabilir. Hahamlarýmýz þöyle
demiþlerdir: “Sinagoga düzenli olarak gelen ve
Tora sözleri dinleyen kiþi, Maþiah Dönemi’nde
büyük bilgelerin arasýnda oturmaya hak
kazanacaktýr”. Midraþ (Tanhuma 4), Maþiah
Dönemi’nde herkesin Tora’yý Bizzat Tanrý’dan
öðreneceðini belirtir. Öyleyse, Tora neden þimdiki ortamda verilmiþtir? Ýleride Tanrý öðrettiði
zaman bize yabancý olmamasý için. “Eðer bu
dünyada Tora sözlerini dinlerseniz, Gelecek
Dünya’da Tora’yý Tanrý’dan öðrenmeye hak
kazanýrsýnýz”. Buradaki ikilemenin verdiði bir
baþka mesaj da budur (Meam Loez).
Yüce bir konuma getirecek – “Eðer Tanrý’nýn
Ýsteði uðruna kendi arzularýndan vazgeçersen ve
halkýnýn içinde yalnýzca O’nun Ýsteði gerçekleþirse, Tanrý da seni salt fiziksel ve doðal düzenin
tüm sonuçlarýndan baðýmsýz kýlýp bunlarýn üzerine çýkaracak ve seni, bu açýdan, yeryüzünün
diðer tüm uluslarýndan farklý bir konuma yerleþtirecektir. Zira diðer uluslar doðanýn normal
iþleyiþi sonucunda, iþleyiþ kurallarý sürekli
karþýlarýnda olan dünya ile mücadele etmek
durumunda olacakken, Tanrý’nýn doðaüstü
bereketini hak eden sen, bunlardan tamamen
baðýmsýz olacaksýn” (Hirsch).
Bene-Yisrael’in temel görevi Tanrýsallýðý dünyaya
indirmektir. Kendilerine verilen bu özel görev,
onlarý diðer uluslardan farklý bir konuma sokmaktadýr. Ancak Tora bunun ancak, Tanrý’ya
itaat etmeleri halinde doðru olacaðýný vurgulamaktadýr. Bu olmazsa, kendi aralarýndaki
yabancýlar bile onlarýn üstüne çýkacaktýr (bkz. p.
43) (Meam Loez).
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28:1

[136. Ýtaatin Ödülleri]
1

Tanrýn Aþem’in Sözü’nü mutlak bir þekilde dinler, [O’nun] sana bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni titizlikle yerine getirirsen, Tanrýn Aþem seni
yeryüzünün tüm uluslarýnýn üzerinde yüce bir konuma getirecek;
Konuyu kapatmadan önce önemle vurgulanmasý
gereken bir baþka nokta da, yukarýda sayýlan her
günah için, Leviler’in “X günahýný iþleyen kiþi
lanetlidir” demeden önce “X günahýný iþlemeyen
kiþi mübarektir” ilanýnda bulunacak olmasýdýr
(bkz. p. 12 açk.). Baþka bir deyiþle, bir kiþinin
sadece günah iþlemekten imtina etmesi bile berahayý hak eder niteliktedir! Tanrý, alenen deðil de
sadece gizli olarak bile putperestlik safsatasýna
teslim olmayan, kalbinin derinliklerinde bile
ebeveynlerine karþý hafifseme duygusuna yer vermeyen, kimsenin görmediði bir ortamda bile
akranýna haksýzlýk yapýp baþkalarýna karþý kabahat iþlemeyen, cinsel ahlaksýzlýklardan gizli
ortamlarda bile kaçýnan vs. kiþiler için de beraha
ve baþarýyý garanti etmektedir. Hiç þüphe yoktur
ki, bu, insanlýk için büyük bir tesellidir, zira bu,
berahaya, [Tanrý korusun] lanetten daha yakýn
olduðumuz anlamýna gelmektedir. Lanet, yalnýzca günahý aktif bir þekilde iþlersek gelecektir, ama
laneti gerektiren hareketlerin hepsinden sadece
kaçýnmamýz bile beraha için yeterlidir.
Ancak bu tesellinin ardýndan, bu listeyi kapatan
12. cümle gelmektedir. Orada Tora, “Bu Tora’nýn
sözlerini uygulamak üzere el üstünde tutmayan
lanetlidir” (p. 26) diyerek, önceki cümlelerden
farklý yapýda bir ifade kullanmýþtýr – ki bundan
önce Leviler’in söyleyeceði cümle “Bu Tora’nýn
sözlerini uygulamak üzere el üstünde tutan
mübarektir” þeklinde olacaktýr. Bu pasuðun söz
konusu ettiði durumda, sadece aktif bir
davranýþta bulunmamak bile laneti getirmeye
yetecekken, berahayý elde edebilmek için, aktif
davranýþ, Tora’nýn sözlerini el üstünde tutmak
þartý vardýr. Zira burada çözümlenmeyi bekleyen
soru, Tora’nýn egemenliðinin tanýnýp tanýnmayacaðý, Tora’nýn sýkýca tutulup tutulmayacaðýdýr.
Tora’nýn el üstünde tutulmasý söz konusu
olduðunda, hiçbir olumsuz davranýþta bulunmaksýzýn sadece kayýtsýz kalmak bile laneti davet
etmeye yeterlidir ve beraha, yalnýzca, ebedi olan
Tora’nýn ebediyen öðrenilip uygulanmasý için de
elini taþýn altýna sokup üzerine düþeni en iyi
þekilde yapan kiþilerin hakký olacaktýr (Hirsch).

28.
œ Berahalar ve Ýhtarlar. Önceki kýsýmda halk,
Tora’nýn bekçileri olarak atanmýþ ve bunun bir
gereði olarak kendisine bir görev verilmiþtir:
Ülke’ye girer girmez, burayý ele bile geçirmeden
önce, Tora’yý, önce mizbeah sonra da anýt olarak
dikilecek taþlarýn üzerine yazacaklar ve bu þekilde Ülke’yi amacýna adayarak, Erets-Yisrael’in
“Tora Ülkesi” olduðunu ilan edeceklerdir. Halkýn
farklý kesimleri bundan böyle kendilerine ait bölgelere ve topraklara daðýlýp bireyler halinde
yaþayacaðý zaman, her “birey” Tora’yý yerine
getirme konusundaki kiþisel yükümlülüðünü bilecek ve bununla birlikte duruma göre beraha veya
lanet verecek olan Tanrý’nýn yakýn nezareti altýnda olacaðýný kavrayacaktýr.
Þimdi ise, Moþe, “halkýn bütününün” geleceðine
yoðunlaþacaktýr. Halkýn bütününün Tora’yý yerine
getirmesi veya getirmemesi durumunda halkýn
bütününün baþýna nelerin geleceðini, halkýn
bütününün Tora’ya sadýk kalmasý ya da ihanet
etmesi durumunda halkýn bütününün ne tipteki
“ulusal” berahalarý veya lanetleri bekleyeceðini
tanýmlayacaktýr.
Aslýnda Vayikra kitabýnýn sonunda da buna benzer bir bölüm okumuþtuk (bkz. Vayikra Perek 26).
Ýki kýsmý dikkatli bir þekilde karþýlaþtýrdýðýmýzda
aralarýnda belirgin bir fark olduðunu görürüz:
Tora, Vayikra kitabýnda, ulusal berahayý ve laneti,
temel olarak halkýn bütününün durumunu
resmeden genel hatlar þeklinde vermiþtir. Burada
ise, Moþe’nin gelecek hakkýndaki bilgilendirmesi
ve uyarýsý, halkýn bireyler halinde Ülke’ye daðýlmasý arifesinde verilmektedir ve buna baðlý
olarak, ulusal beraha ve lanet, halkýn kaderinde
“bireylerin” aldýklarý rol temel alýnarak tanýmlanmaktadýr. Bu þekilde her birey, ulusun
bütününün geliþiminde ve bereketinde pay sahibi
olduðu gibi, ulusun bütününün çekeceði sýkýntýlarda da bu bütünün ayrýlmaz bir parçasý olacaðýný bilecektir. Bu durum, halkýn birbirinden
sorumlu ve birbirine kefil olduðu konusunu
iþleyen Devarim kitabýnýn genel temasýna uygun
olduðu gibi, Tora’nýn herkesçe uygulanmasýný
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diðer uluslar arasýnda güvenle yaþamasýnýn
anahtarýdýr. Lanetlerde ise öncelikle diðer konulardaki felaketlerden bahsedilmiþ, düþmana karþý
yenilgi ve sürgün ise en sonda verilmiþtir
(Ramban).
Bereketli – Ya da “mübarek”.
5. Sepetin – Ýbranice Tene. Krþ. 26:2. Bu ifade
[normalde sepetlerle toplanan] meyvelerin
bereketli olacaðýný belirtir: “Sepetin meyvelerle
dolu olacak” (Raþbam). “Sepetle getirilen
Bikurim mitsvasý sayesinde, meyvelerin bereketli
olacak” (Daat Zekenim).
Alternatif olarak sepet, bazý meyvelerin özlerinin
süzülmesinde de kullanýlýr. Dolayýsýyla þarap ve
zeytinyaðýnýn bereketli olacaðý kastediliyor da
olabilir (Raþi; Mizrahi).
Hamur teknen – Raþbam. Ýbranice Miþarteha.
Bkz. Þemot 7:28. Alternatif olarak “Hamurla
yapýlan Hallâ mitsvasý konusunda dikkatli olman,
sana hamur teknende de bereket getirecek”
(Daat Zekenim). Önceki pasukta verilen alternatif açýklamaya göre bunun anlamý [“Niþar –
Arta Kalmak” fiiliyle baðlantýlý olarak, özlerin
süzülmesinin ardýndan sepetin içinde kalan]
“posa” þeklinde de olabilir (Raþi; krþ. Mizrahi;
Sifte Hahamim).
6. Geldiðinde … çýktýðýnda – Eðer bu eve
gelmek ve evden çýkmak anlamýna geliyorsa,
sýralama ters olmalýdýr; zira mantýken ev
baþlangýç noktasýdýr ve bu nedenle önce “çýktýðýnda”, sonra “geldiðinde” denmesi daha doðru
olurdu. Sýralamanýn ters olmasý, baþka bir
konunun kastedildiðine iþaret eder: “Bu dünyaya
geldiðinde nasýl mübarek idiysen, ölüp bu
dünyadan çýktýðýnda da ayný þekilde mübarek ol”
(Mizrahi). Baþka bir deyiþle, “dünyaya geldiðinde
nasýl günahsýz idiysen, çýktýðýnda da ayný þekilde

günahsýz ol” (Midraþ – Devarim Raba 7:5; Talmud
– Baba Metsia 107a; Raþi). Bu bakýþ açýsýyla biraz
aþaðýdaki “Geldiðinde lanetli olacaksýn ve çýktýðýnda
lanetli olacaksýn” (p. 19) sözleri de “Dünyaya
geldiðinde nasýl mitsvalarý yerine getirmenin
saðladýðý liyakatten yoksun idiysen, ölüp bu dünyayý terk ettiðinde de ayný þekilde liyakatten yoksun olacaksýn” þeklinde anlaþýlabilir (Zihron Moþe).
Basit anlamda deðerlendirildiðinde ise “gelmek”
ve “çýkmak” fiilleri farklý þekillerde açýklanýr.
Midraþ’a göre (Tanhuma 4) burada sinagog ve
Bet-Midraþ’a (=Tora öðrenim yeri) girip çýkmaktan bahsedilmektedir. Ýbn Ezra, iþ amaçlý seyahatlerin kastedildiði görüþündedir. Baþka kaynaklara
göre ise askeri seferlerden söz edilmektedir.
7. Bozguna uðramasýný saðlayacak – Yaklaþýk
çeviriyle “darbe yemiþ hale getirecek”. Krþ. Vayikra
26:8.
Tek koldan ilerleyecekler – Tam çeviriyle “bir
yoldan çýkacaklar”.
Yedi yönde kaçacaklar – Tam çeviriyle “yedi
yolda kaçacaklar”. Buradaki “yedi” sayýsý, tam
olarak bu sayýyý belirtme amaçlý deðildir ve “çok
sayýda” anlamýnda bir deyim niteliðindedir (Ýbn
Ezra). Kýsacasý düþmanýn panik ve bozgunla dört
bir yana daðýlýþýndan bahsedilmektedir (Raþi).
Böylece Moþe, “Tanrýn Aþem seni yeryüzünün tüm
uluslarýnýn üzerinde yüce bir konuma getirecek” (p.
1) dedikten sonra, düþman uluslarýn bir olup
saldýrmasý durumunda bile korkacak bir þey
olmayacaðýný vurgulamaktadýr (Ýbn Ezra). Bu
pasuðun hemen ardýndan ambarlarda bereketten
bahsedilmesi, kaçan düþmanýn arkasýnda birçok
ganimet býrakacaðýný da ima eder (Baal Aturim).
Tora burada Yisrael’in yabancý uluslarla olan
iliþkilerinde de özel bir ulusal dýþ politika üretmesine gerek olmadýðýný, yalnýzca Tora’ya baðlý
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þu berahalarýn tümü sana gelecek ve seni yakalayacak; [yeter] ki Tanrýn
Aþem’in Sözü’nü dinle.
3
Þehirde mübarek olacaksýn ve kýrda mübarek olacaksýn.
4
Rahminin meyveleri, topraðýnýn meyveleri, hayvanlarýnýn meyveleri, sýðýrýnýn
yavrularý ve davarýnýn seçkinleri bereketli olacak.
5
Sepetin ve hamur teknen bereketli olacak.
6
Geldiðinde mübarek olacaksýn ve çýktýðýnda mübarek olacaksýn.
7
Tanrý, sana karþý kalkan düþmanlarýnýn [senin] önünde bozguna uðramasýný
saðlayacak. [Düþmanlarýn] Sana karþý tek koldan ilerleyecekler, ama önünden yedi
yönde kaçacaklar.
2. Þu berahalarýn – Buradan p. 15’e kadar yazýlý
olan berahalar (Daat Mikra).

misvalarý titizlikle yerine getirmenin karþýlýðýnda
kýrda mübarek olacaksýn” (Daat Zekenim).

Sana gelecek – “Kendiliklerinden” (Ýbn Ezra).

Normal þartlarda þehir hayatýndaki refahý
saðlayan, kýrdaki, yani tarýmsal alandaki berekettir. Ancak pasukta durum ters ifade edilmiþtir:
“[Önce] Þehirde mübarek [olacaksýn ve sonra] kýrda
mübarek [olacaksýn]. Normal ekonomik iþleyiþin
üzerine çýkacaksýn. Þehirdeki bereket kýrdaki
bereketin bir sonucu olmayacak, aksine, kýrdaki
bereket, þehirdeki bereketin bir sonucu olacak.
Halkýn þehirdeki toplumsal ve bireysel ahlaki
temizlik ile bunun ardýndan gelen mitsva uygulamasý, adalet ve iyilikseverlik, kýrdaki bereketin de
kaynaðý olacaktýr” (Hirsch).

Seni yakalayacak – “Sen istemesen bile” (a.k.).
Ya da “Berahanýn peþinde koþmana gerek olmayacak. O kendiliðinden gelip seni yakalayacak
(Rabenu Behaye). Ama bunun þartý, Tora’yý esas,
diðer uðraþlarýný tali yapmandýr (Sforno)”.
Biraz aþaðýda benzer ifadeler, Tora’ya sýrt çevirmenin karþýlýðýnda gelecek lanet için de kullanýlmaktadýr. Ama orada “yakalayacak” denmesi
kolayca anlaþýlmaktadýr; zira normalde insan laneti
istemez, ondan kaçar. Beraha için neden böyle bir
sözcük kullanýlmýþtýr? Ýnsan bereketten kaçar mý?
Evet! Çoðu zaman insanlar hayatýn yoðun akýþý
içinde neyin gerçekten iyi neyinse kötü olduðu
konusundaki perspektiflerini kaybedebilirler.
Birçok olumsuz þeyi þevkle kucaklarken, doðru ve
yararlý olanlara sýrtlarýný döner, onlardan sanki
birer lanetmiþ gibi kaçarlar. Ýþte Tora, BeneYisrael berahayý hak ettikleri zaman, Tanrý’nýn
böyle bir duruma meydan býrakmayacaðýný vurgulamaktadýr. Onlar deðerini bilmeseler bile
Tanrý, o berahanýn onlarýn peþinden koþup kendilerini yakalamasýný temin edecektir.

Midraþ (Tanhuma 4), þehir ve kýrda mübarek
olma konusunun ayný pasuk içinde verilmesinden, kanuni bir çýkarýmda da bulunur: Kiþi tarým
ürünlerinden belirli paylarý ayýrmak ve gereken
yerlere ulaþtýrmakla yükümlüdür. Ayný þekilde
þehirdeki tarýmsal olmayan her türlü kazancýndan da maaser ayýrýp fakirlere, Tora öðrenimi ve
uygulamasýna, hayýr iþlerine vermelidir (Meam Loez).

Mübarek – Ýbranice Baruh.

4. Rahminin meyveleri… – Bkz. 7:13. Tora
burada berahalarý verirken insanýn bedenine baðlý
berahalarý, yiyeceklere yönelik berahalara (s.p.)
göre öncelikli kýlmýþtýr. Ancak aþaðýda bunlara
paralel lanetler verilirken, önce yiyeceklere yönelik lanetten bahsetmiþ (p. 17), sonra bedene
yönelik laneti dile getirmiþtir (p. 18). Bu da
Tanrý’nýn merhametine iþaret eder. Tanrý ceza
vermeye doðrudan insanýn kendisinden baþlamaz. Ona teþuva fýrsatý vermek için öncelikle
mallarýna zarar verir. Kiþi teþuva yaparsa bu
devam etmez; ama yapmazsa, lanet bu kez doðrudan onu hedefleyecektir (Sforno). Ayrýca krþ.
Vayikra 13:2 açk., Getirilmelidir k.b.

Kýrda – Ya da “tarlada”. Bu da tarým iþlerindeki
bereketi kastetmektedir (a.k.). Alternatif olarak
“tarla iþlerini ilgilendiren, Leket, Þihha, Pea gibi

Benzer þekilde, beraha kýsmýnda düþmanlara karþý
üstünlüðe, diðer konulardaki bereketten önce yer
verilmiþtir, zira savaþlarda muzaffer olmak halkýn

[Yeter] Ki – Tam çeviriyle “çünkü Tanrýn Aþem’in
Sözü’nü dinleyeceksin”.
3. Þehirde – Ticaret ve diðer þehir içi iþlerin
bereketli olacak (a.k.). Alternatif olarak “þehir
içinde yaptýðýn, Suka, Mezuza, çatý korkuluðu gibi
mitsvalar sayesinde, þehir içindeki günlük
faaliyetlerinde de mübarek olacaksýn” (Midraþ –
Devarim Raba 7:5; Daat Zekenim).
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uygulamasýnýn deðil, Tora öðreniminin ödülleri
olduðunu, uygulamanýn ödüllerinin ise bundan
sonraki pasuklarda açýklanacaðýný ileri sürer.
O’nun yollarýnda yürü – “O’nun gözünde doðru
olan yollarý takip et” veya “O’nu kendine örnek
al”. Ýbn Ezra’ya göre “gözet” sözcüðü Tora’nýn
emirlerini kalpte kabullenme, özümseme ve
korumayý, “yollarýnda yürü” ifadesi ise fiili uygulamayý belirtir.
10. Tanrý’nýn Ýsmi’nin senin üzerinde anýldýðýný
görecekler – Basit anlamda bu, “Tanrý ile aranda
özel bir bað olduðuna kani olacaklar” anlamýna
gelmektedir. Tanrý’nýn Bene-Yisrael’in O’na
baðlýlýðý karþýlýðýnda onlarýn tüm isteklerini yerine getirmesi, diðer uluslarýn hayranlýðýný
uyandýrmak için yeterlidir (krþ. Raþbam). Ayrýca
her þeyin temel amacý diðer tüm uluslarýn,
“Tanrý’nýn Halký” olmanýn ne demek olduðunu
görmesidir. Yisrael kendisine verilen görevi yerine
getirdiði zaman tüm uluslar, bir halkýn küçükten
büyüðe kadar tümüyle kendi isteklerini Tanrý’nýn
Ýsteði’ne tabi kýlmasýna tanýk olacaktýr –
“Tanrý’nýn Kutsal Halký” iþte budur (Hirsch).
Dahasý, Bene-Yisrael’in kutsal yaþamý, onlarýn dýþ
görünümüne de yansýyacaktýr. Talmud bunun bir
örneði olarak, Büyük Ýskender’in, Anþe Keneset
Agedola’nýn en son hayatta kalan üyesi olan Koen
Gadol Þimon Atsadik’i görünce onun önünde
eðilme gereði hissettiðini anlatýr (Talmud – Yoma
69a) (Sforno).
Talmud ise bunun özellikle baþa takýlan tefiline
gönderme yaptýðý açýklamasýnda bulunur
(Talmud – Menahot 35b). Tefilin, Tanrý’nýn Ýsmi’ni
içerir ve baþa yerleþtirildiðinde “Tanrý’nýn Ýsmi
senin üzerinde” olur. Baþka uluslarýn Tanrý’ya
baðlýlýlýðýnýn bu simgesini görmeleri, BeneYisrael’e saygý duymalarý için yeterli olacaktýr.
Baþ ve kol tefilinleri, içerdikleri peraþalardaki
Tanrý’nýn Ýsimleri’nin yanýnda, fiziksel yapýlarýnda da Tanrý’nýn Ýsmi’ni içerirler. Baþ tefilinindeki
kutucuðun üstünde [biri üç kollu diðeri de dört

kollu olan iki tane] Þin harfi bulunur. Baþ tefilininin ense köküne gelen düðümü Dalet harfi þeklindedir. Kol tefilininin kutucuðunun yanýndaki
düðüm ise Yod harfi þeklindedir. Bu üç harf, birlikte Tanrý’nýn Þa-Da-Y Ýsmi’ni oluþturur. Raþi,
(Talmud – Menahot 35b o.a.), baþ tefilininin bu
haliyle Tanrý’nýn Ýsmi’nin çoðunluðunu içerdiðine
iþaret eder ve bu pasukta bahsedilen de budur.
Ayný yerde Tosafot’un açýklamasý ise, þekillerine
raðmen, düðümlerde kullanýlan harflerin sadece
sembol olduðunu, her ne kadar Alaha LeMoþe
Misinay sýnýfýnda uygulamalar olsalar da (bkz.
Talmud – Þabat 62a), gerçek birer harf olarak
kabul edilmediðini belirtir. Dolayýsýyla burada
kastedilen, baþ tefilinindeki deri kutuya iþlenmiþ
kabartma Þin harfleridir. Nitekim buradaki “Þem
Aþem Nikra – Tanrý’nýn Ýsmi [Senin Üzerinde]
Anýlýyor” ifadesinde sözcüklerin baþ harfleri (ÞinYod-Nun) birlikte Þin sözcüðünü oluþturur (Baal
Aturim; Meam Loez).
Rabenu Behaye, Þin harfinin tek baþýna Tanrý’nýn
Ýsmi’ni nasýl temsil ettiðini Gematriya ile açýklar.
[Gematriya’da, At-Baþ adlý bir hesaplama yöntemi vardýr. Buna göre harfler, alfabedeki simetrikleriyle yer deðiþtirebilirler. Baþka bir deyiþle ilk ve
son harfler olan Alef ve Tav (yani “At”), baþtan
ve sondan ikinci harfler olan Bet ve Þin (yani
“Baþ”), baþtan ve sondan üçüncü harfler olan
Gimal ve Reþ vs. birbirleriyle yer deðiþtirebilir.]
Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi (Yod-E-Vav-E) AtBaþ’a göre, Mem (40), Tsadik (90), Pe (80) ve
Tsadik (90) ile denktir. Bu harflerin sayýsal deðerlerinin toplamý 300’dür – ki bu, Þin harfinin
sayýsal deðeridir. Bunun tefilinle olan bir baðlantýsý daha vardýr. Yýl içinde [Diaspora’da, Hol
Amoed haricinde] tefilin takýlmayan [yani Þabat
ve bayram olan] günlerin sayýsý toplam 65’tir
[Pesah’ýn ilk iki ve son iki günleri (4), Þavuot (2),
Roþ Aþana (2), Yom Kipur (1), Sukot’un ilk iki
günü (2), Þemini Hag Aatseret’in iki günü (2) ve
Þabat günleri (52); toplam 65]. Bir güneþ yýlý 365
günden oluþtuðuna göre, tefilin takýlan gün sayýsý
300’dür – yani Þin harfinin sayýsal deðeri kadar.
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Tanrý, bereketi [senin] yanýna atayacak – ambarlarýnda ve tüm giriþimlerinde
[bereket göreceksin] – ve Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu ülkede seni
mübarek kýlacak.
9
Tanrý, sana yemin etmiþ olduðu þekilde, seni Kendi Kutsal Halký olarak atayacak – [yeter] ki Tanrýn Aþem’in emirlerini gözet ve O’nun yollarýnda yürü.
10
Yeryüzünün tüm halklarý Tanrý’nýn Ýsmi’nin senin üzerinde anýldýðýný görecekler ve sana saygý duyacaklar.
kalmasýnýn, Tanrý’nýn Sözü’ne itaat etmesinin
yeterli olduðunu vurgulamaktadýr: “Evlerinde ve
þehirlerindeki mutluluðunu, tarlalarýndaki bolluðu ve sürülerindeki bereketi sana veren nasýl
Tanrý ise, dýþarýdan gelebilecek her türlü saldýrýda
sana güvence veren de O’dur” (Hirsch).
8. Bereketi [senin] yanýna atayacak – Tam
çeviriyle “bereketi/ berahayý seninle emredecek”. Ya
da “Tanrý bereketi senin için emredecek” (The
Artscroll Chumash – Stone Edition); ya da “Tanrý
sana, ambarlarýnda vs. bereket bahþedecek” (The
Living Torah). Krþ. Vayikra 26:10.
Çevirimiz Rabi Samson Raphael Hirsch’in açýklamasýný takip etmektedir. Bu doðrultuda Tora,
tarýmsal bereket için ek bir beraha veriyor
deðildir, zira bu konudaki berahayý p. 4-5’te zaten
vermiþtir. Burada, þu noktaya kadar sözü geçen
tüm berahalara fazladan bir yüksek nitelik eklenmektedir: “Tanrý, berahayý sürekli olarak sana
eþlik etmekle görevlendirecektir. Ne yaparsan
yap, sýrf bunu sen yaptýn diye baþarýya ulaþacaktýr.” Bu, bir insanýn istek ve eylem dünyasýnda
ulaþabileceði en üst noktadýr ve kiþi buna, sýrf
Tanrý’nýn O’na özel bir yakýnlýk göstermesi
sayesinde ulaþacaktýr. O bu noktaya geldiði
zaman, baþkalarýnýn gözünde de, Tanrý’nýn yakýnlýðýna layýk ahlaki bir þahsiyet olarak takdir görecektir. Bunun bir örneði Yosef’tir (bkz. Bereþit
39:3-5). Hatta Lavan bile Yaakov’da böyle bir
nitelik olduðunu görebilmiþtir (bkz. Bereþit
30:27). Ýþte Yisrael, tüm bireyleriyle birlikte berahanýn bu düzeyine eriþecektir – yeter ki Ülkesi’nde Tanrý’ya sadýk kalsýn (Hirsch).
Ambarlarýnda – Ya da “depolarýnda”. Ýbranice
Asam. Bu tahýl ambarlarýný olduðu kadar þarap
ve yað depolarýný da belirtir (Raþbam).
Ambar ve depolar kapalý ve gözden ýrak yerlerdir;
içlerinde depolanan þeyler dýþlarýdan görülmez
[Asam sözcüðü de “Samuy – Gizli” ile ayný kökten gelir]. Tora bereketi ambarlarda vereceðini
söylemektedir. Hahamlarýmýz buradan bir ders
çýkarýrlar: “Bereket yalnýzca gözden ýrak þeylerin
üzerine yerleþir” (Talmud – Taanit 8b). Bu neden-

le insan malýný mülkünü gösteriþ yaparcasýna
sergilememeli, aksine, mümkün olduðu kadar
gözden ýrak tutmaya gayret etmelidir.
Keli Yakar, “gizli depo”nun, bu dünyadaki
yaþamýmýzda bizim algýmýzýn eriþemediði Gelecek
Dünya’yý kastettiðini açýklar. Tanrý’nýn gerçek ve
nihai berahasýnýn asýl ifade bulacaðý yer ve zaman
orasýdýr (Meam Loez).
Ülkede seni mübarek kýlacak – Tanrý EretsYisrael’e bolluk berahasý getirecek, böylece tüccarlar ve giriþimciler para kazanmak için yurt
dýþýna gitmek zorunda kalmayacaklardýr (Aamek
Davar).
9. Sana yemin etmiþ olduðu þekilde – Bkz.
Þemot 19:6. Ayrýca krþ. Vayikra 26:11-12.
Önceki pasuk maddi bereketten bahsetmiþti. Bu
pasukta ise manevi berahadan söz edilmektedir
(Meam Loez).
Kendi Kutsal Halký – Ya da “Kendisi’ne Özel
Kýlýnmýþ Halký”. Kullanýlan Kadoþ sözcüðü hem
“kutsal” hem “özel ve farklý” anlamý taþýr. Söz
konusu kutsiyet veya “özel”lik, mitsvalarýn
gözetilmesiyle gerçekleþecektir (Ýbn Ezra).
Yisrael bireysel ve ulusal amaçlarýna ulaþmak için
yalnýzca Tanrý’nýn kendisi için çizdiði yollarý takip
etmelidir. Ýþte o zaman Tanrý, insanlýk için
niyetlendiði hedefin doðal yollarla gerçekleþmesi
için Yisrael’i Kendisi’ne ait Kutsal Halký olarak
sabit kýlacaktýr (Hirsch).
Atayacak – Tam çeviriyle “kaldýracak” ya da
“ikame edecek”. Alternatif olarak “onaylayacak”,
“sabitleyecek”, “resmileþtirecek” vb.
[Yeter] Ki – Krþ. p. 2. Veya “eðer… yürürsen”
(Hizkuni). Tam çeviriyle “çünkü … yürüyeceksin”;
yani bu gelecek hakkýnda kesin bir bilgi olabilir
(Daat Mikra).
Emirlerini gözet – Bu kýsýmda, emirlerin
gözetilmesi konusundan ilk kez burada bahsedilmektedir. Bu durum nedeniyle Or Ahayim bu
noktaya kadar sözü edilen berahalarýn, Tora

KiTavo_vayikra.qxd 18.06.2012 15:07 Page 48

622 Ki Tavo

11

12

13

14

Birçok kredi kuruluþu, baþkalarýna kredi verebilmek için kendisi de kredi alýr. Tora burada
Yahudiler için böyle bir ihtiyacýn olmayacaðýný
vurgulamaktadýr (Meam Loez).

da olabilir: “Sana bugün emretmekte olduðum sözlerin herhangi birinden saða veya sola sapýp
baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek onlara
ibadet etme!”

13. Baþ … ve kuyruk deðil – Bu sözcüklerle
kastedilen “yöneten ve yönetilen” veya “güçlü ve
zayýf” (Targum Onkelos) olabilir.

Saða sola sapma – “Tanrý’nýn emirlerini
deðiþtirme. Yargýya dair emirlerde en ufak sapmada bulunma. Diðer emirleri de birer gelenek veya
alýþkanlýk düzeyine indirme” (Sforno).

Burada gereksiz bir kullaným yoktur. Baþ olan
biri, ayný zamanda baþkalarýnýn emri altýnda, yani
“kuyruk” da olabilir. Moþe, Tanrý’ya baðlý
kalýndýðý takdirde böyle bir durumun bile olmayacaðýný belirtmektedir. Bene-Yisrael, baþka
hiçbir ulusun emri altýnda olmaksýzýn lider konumunda olacaktýr (Ramban).
“Sadakatin karþýlýðýnda hak edeceðin bereket
diðer uluslarýn senden etkilenerek gözlerini senin
rehberliðine dikmesini saðlayacak. Senin yaþantýn onlar için örnek alýnmaya deðer olarak
görülecek ve ahlaki yaþam konusunda bir öncü
olacaksýn; ama sen hiçbir zaman baþkalarýný taklit etme gereði duymayacaksýn” (Hirsch).
Yalnýzca üstte olacaksýn ve altta olmayacaksýn
– “Her türlü insani konuda, gerek fiziksel gerekse
manevi ve ahlaki alanlarda, bireysel, ailesel ve
ulusal yaþamda, tüm insani hedeflerde en üst
düzeye eriþeceksin ve düþük, aþaðýlýk, kötü, geçici ve anlamdan yoksun hiçbir þeyle ilgili olmayacaksýn” (a.k.).
14. Ve … – Çevirimiz bu pasuðun önceki pasukta verilen þartýn devamý olduðu görüþünü takip
etmektedir (Ramban). Ancak baþka bir görüþe
göre bu pasuk kendi baþýna bir emir teþkil ediyor

Baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan – “Tanrý’yý ve
Tora’yý terk edip baþka inanç ve felsefelere kapýlma. Zira her þeyin temeli Tanrý’ya baðlýlýk ve bu
baðlýlýðýn temeli de Tora’nýn emirlerini gözetip
uygulamaktýr” (Ýbn Ezra).
“Bu mitsvalardan en hafif þekilde bile olsa
saparak atacaðýnýz her adýmla sizi baþkalarýnýn
boþ ve anlamsýz ilahlarýna yönelmiþ olacaksýnýz;
zira insanýn Tanrý’nýn yollarýndan saparak attýðý
her adým, onun yabancýlarýn sanal tanrýlarýnýn
sanal þefkatlerine sýðýnmasý anlamýna gelir. Bizleri
Tanrý’nýn Ýsteði’ne karþý gelme yönünde baþtan
çýkaran her türlü mal-mülk, her türlü zevk ve
yarar, her türlü hedef, kelimenin basit anlamýyla
‘yabancý ibadet” kapsamýndadýr ve bunlarýn her
birinde, ruhumuzu ve isteklerimizi þekillendiren
bir ilaha dönüþtürdüðümüz farklý bir kuvvete
boyun eðme temasý vardýr. Bir geometrik doðrunun üzerinden sapan herhangi birinin yolu, bu
sapma gözle görülmeyen sadece küçük bir açýyla
bile olsa, söz konusu doðruyla bir daha ebediyen
kesiþmeyecektir. En baþta küçük görülen sapma,
ilerledikçe asýl doðrudan sürekli uzaklaþmak
anlamýna gelecektir ve böylece Tanrý’nýn Yolu’ndan
en hafif bilinçli sapýþ, ileride büyük ve sürekli
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Tanrý’nýn sana vereceðine dair atalarýna yemin etmiþ olduðu topraðýn
üzerinde, Tanrý seni, iyiliðin için, hem rahminin meyvelerinde hem hayvanlarýnýn
meyvelerinde hem de topraðýnýn meyvelerinde avantajlý kýlacak.
12
Tanrý, sana ülkenin yaðýþýný vaktinde vermek ve seni elinin tüm iþlerinde
mübarek kýlmak üzere, senin için iyi hazinesini, gökleri açacak. Çok sayýda ulusa
borç vereceksin, ama sen borç al[mak zorunda kal]mayacaksýn.
13
Tanrý seni baþ konumuna getirecek – ve kuyruk deðil. Yalnýzca üstte olacaksýn ve altta olmayacaksýn – [yeter] ki Tanrýn Aþem’in bugün sana gözetmeni ve
uygulamaný emretmekte olduðum emirlerine itaat et
14
ve sana bugün emretmekte olduðum sözlerin herhangi birinden saða veya sola
sapýp baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek onlara ibadet etme.
Sana saygý duyacaklar – “Ahlaki büyüklüðün ve
tarihi yüceliðin diðer uluslara o kadar ulu bir
parýltý saçacaktýr ki, büyük kuvvetlerine ve
görkemli þöhretlerine raðmen kendilerini fakir ve
yoksulmuþ gibi göreceklerdir. Tarihte alacaðýn
sahnenin insanoðlunun idraký üzerindeki etkisi
büyük olacak – ki zaten senin tarihi görevinin
hedefi de budur” (Hirsch). Ya da “senden
çekinecekler / korkacaklar”. “Sana kötülük etmekten uzak duracaklar” (Daat Mikra).
11. Topraðýn üzerinde – Berahalarýn tümü
halkýn Erets-Yisrael’de yaþadýðý dönemi konu
etmektedir; zira Yahudiler için ideal durum kendi
ülkelerinde yaþamalarýdýr. Sürgünde yaþam ise
beraha olmaktan çok uzaktýr. Orada iyi kalpli
uluslarýn konukseverliði altýnda yaþadýklarý zamanlarda bile bu Yahudiler için beraha deðildir ve söz
konusu iyi hal kusursuz deðildir (Daat Mikra).
Ýyiliðin için – Tam çeviriyle “iyi için”.
Rahminin meyvelerinde… – Krþ. 7:13.
Avantajlý kýlacak – “Seni her þeyde baþkalarýna
karþý avantajlý kýlacak” (Hirsch). Ýbranice
Veotireha. Bu sözcük, “Leotir – Artýrmak / Arta
Býrakmak” anlamýndadýr ve farklý þekillerde
anlaþýlabilir. “Sana bolca iyilik bahþedecek” (Rashi –
The Sapirstein Edition). “Normalin üstünde ürün
verecek” (The Living Torah). “Senin maddi konulardaki baþarýn, baþkasýnýn baþarýsýndan üstün
olacak” (Sforno). Veya “Dünyada bir felaket
gerçekleþirse bile, sen, iyiliðine olacak þekilde
arta kalacaksýn” (Ýbn Ezra).
12. Ülkenin yaðýþýný vaktinde vermek – Bol
yaðmur, ihtiyaç duyulan zamanýn dýþýnda yaðarsa
cezadan farksýzdýr. Aksine, ekinlerin ihtiyaç duyduðu zaman yaðan birkaç damla bile bereket
anlamýna gelebilir (The Artscroll Chumash – Stone
Edition). Krþ. 11:14 ve Vayikra 26:4.
Ýyi hazinesini – Ya da “iyi deposunu”. Moþe’nin

yalnýzca “deposunu” deðil de “iyi deposunu”
demesi, Tanrý’nýn göklerde iyi olmayan depolarýnýn da bulunduðuna ve bunlarý da gerektiðinde ceza vermek için kullandýðýna iþaret eder
(Talmud – Hagiga 12b; krþ. Bereþit 19:23).
Talmud, Kral David’in, “Çünkü kötülüðü arzu eden
Tanrý deðilsin Sen; kötülük Seninle barýnmayacaktýr”
(Teilim 5:5) sözleri sonrasýnda Tanrý’nýn bu kötü
depolarý yeraltýna indirdiðini belirtir. Bu nedenle
David Tanrý’yý överken þöyle demektedir:
“Tanrý’yý yeryüzünden övün, deniz canavarlarý ve
tüm derinlikler, ateþ, dolu, kar ve pus, O’nun
Sözü’nü yerine getiren þiddetli rüzgâr…” (Teilim
148:8). Bunun yanýnda Talmud’da BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþýndan beri yaðmurlarýn artýk
Tanrý’nýn iyi deposundan yaðmadýðýný belirtir. Bu
pasukta belirtildiði gibi: “Tanrý, sana ülkenin
yaðýþýný vaktinde vermek … üzere, senin için iyi hazinesini, gökleri açacak”. Dolayýsýyla Yahudiler kendi
ülkelerinde olduklarý sürece yaðmurlar iyi depodan yaðacaktýr; ama sürgüne gittikten sonra
buradan yaðmayacaktýr (Talmud – Baba Batra 25b).
Alternatif olarak yaðmur hazinesinin “iyi hazine”
olarak adlandýrýlmasýnýn sebebi, hem iyilere hem
de kötülere, hem insanlara hem de hayvanlara
bereket getirmesi olabilir (Daat Mikra).
Açacak – “Yaðmurun anahtarý Bizzat Tanrý’nýn
elindedir ve bunu herhangi bir elçiye [devamlý
olarak] teslim etmez” (Talmud – Taanit 2a; Tosafot
o.a.). Tanrý, Yisrael’e yönelik bereketi normal yollarla verecektir. Bunun için iklim þartlarýný söz
konusu bereketi en azami noktaya çýkaracak
þekilde düzenleyecektýr (Hirsch).
Vereceksin … almayacaksýn – Krþ. 15:6. “Tanrý
sana bu büyük bereketi verdiði zaman, baþka bir
yerde sýkýntý olduðu takdirde elindeki bereketin
fazlasýyla oradakilere yardým elini uzatmakla
yükümlü olacaksýn, ama sen hiçbir zaman böyle
bir yardýma ihtiyaç duymayacaksýn” (Hirsch).
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çýkacaktýr. Vayikra kitabýndaki Toheha’ya
bakýldýðýnda halkýn tümüne yönelik çoðul bir
hitap söz konusu iken, Moþe’nin buradaki sözlerinin tekil þahsa hitaben söylemesi de buna bir
dayanak olarak görülebilir. Böylece Perek 28’e giriþteki Berahalar ve Lanetler baþlýklý açýklamalarda deðinildiði üzere Tora’nýn bu kýsmý, bireylerin
toplumun çektiði genel ýstýraptaki payýný tanýmlamaktadýr. [2] Bir konu göz önünden kaçýrýlmamalýdýr: Tüm bu felaketler hakkýndaki genel
bildiri belirli bir varsayýma dayanmaktadýr – bunlarýn hepsinin gerçekleþmesi, yalnýzca, Tanrý’nýn
Torasý’na yönelik kati ve tüm ulusu kapsayan bir
ihanet durumu içindir. Ama çok þükür ki, Yisrael
hiçbir zaman bu denli büyük bir yozlaþma
düzeyine eriþmemiþtir. Peygamberlerin sözlerinden þunu çok iyi bilmekteyiz ki, Tanrý’ya ve
Tora’ya sýký sýkýya baðlý kalmýþ olan bir çekirdek
kitle daima varolmuþtur. Bunun ötesinde, söz
konusu sadýk çekirdek, azýnlýkta olduðu bazý
dönemlerde bile, gözle görülür, elle tutulur bir
azýnlýktý. Tora’ya sýrt çevirme ve yozlaþma temel
olarak toplumun yüksek tabakalarýnda görülmüþ,
ama halk, saf ve saðlam bir çekirdeði korumayý
bilmiþtir. Nitekim, yozlaþmanýn çok belirgin ve
yaygýn olduðu dönemlerde bile – örneðin hâkimler ve krallar çaðýnda – yüksek ruh ve ahlaki
asalet sahibi erkek ve kadýnlar ön plana çýkmýþ,
Tanrý’nýn elçileri olarak halký kendine getirmeyi
bilmiþlerdir. Ýhanet tüm halký kapsamadýðýndan
ve hiçbir zaman doruk noktasýna ulaþmadýðýndan, ayný þekilde buradaki lanetler de en yüksek
þiddetinde gerçekleþmemiþtir (Hirsch).
Yine de, ne yazýk ki bu lanetlerin belli bir kýsmý,
aynen burada yazýlý olduðu þekilde gerçekleþmiþtir. Aþaðýdaki açýklamalarýmýzda, o dönemden elimize ulaþan neredeyse tek tarihi kaynak
olan, tarihçi ve komutan Josephus Flavius’un
yazýlarýndan, burada söylenen lanetlere paralel
bazý kýsýmlara da yer vereceðiz. Bu alýntýlarla birlikte, [çalýþmamýzýn sadece bu kýsmýnda alýntýlanan diðer eserlerden yapýlan] diðer baþka alýntýlar, Yahudiler’in Yahudilik hakkýndaki bilincini
arttýrmayý amaçlayan bir seminerde kullanýlan
Pathways to the Torah adlý kitapçýktan alýnmýþtýr
(www.arachim.org).
15. Emirleri’ni ve Hükümleri’ni – Tora beraha
kýsmýna girerken þu sözleri kullanmýþtý: “Tanrýn

Aþem’in Sözü’nü mutlak bir þekilde dinler, [O’nun]
sana bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni
titizlikle yerine getirirsen…” (p. 1). Baþka bir deyiþle orada Tora’nýn tüm kanunlarý yalnýzca
“Emirler” sözcüðüyle özetlenmiþti; zira Tanrý’nýn
Ýsteði’ni yerine getiren kiþi için, emirlerin türleri
arasýnda herhangi bir fark yoktur. Tanrý bir emir
vermiþse bunun – o anlasa da anlamasa da – kendisine verilmiþ olan görevin bir parçasý olmanýn
yanýnda, ona büyük beraha getireceðinin de bilincindedir. Anlamadýðý, hatta kendi istediði þekilde
hareket etmesini kýsýtlayan emirler bile onun
kalbini bir yücelme ve neþeyle doldurmaya ve
ona, Tanrý’ya yönelik sadýk bir hizmet bilinci vermeye yeterlidir. Ancak Tora, Tanrý’nýn Sözü’ne
itaat edilmemesi olasýlýðýndan bahsettiði bu noktada, tüm emirler içinde “Hukim – Hükümler”
olarak adlandýrýlan, insan mantýðýnýn genelde
açýklayamadýðý mitsvalar sýnýfýný özellikle
belirtme gereði görmüþtür; çünkü Tanrý’nýn
Yolu’ndan sapmýþ ve Tanrý’nýn egemenlik boyunduruðunu üzerinden kýrýp atmayý amaçlamýþ
kiþiyi bunu yapmaya sevk eden mitsvalar, ayný
zamanda insanýn arzularýný ve tenselliðini kontrol
altýna almayý telkin eden bu sýnýftaki emirlerdir
(Hirsch).
Titizlikle yerine getirmezsen – “Ve buna mukabil bu emirlerin ruhunu bir kenara býrakýp yerine
baþka uygulamalarý benimsersen ve kanunlar da
bu nedenle çözümler üretmek zorunda kalýrsa…”
II. Bet-Amikdaþ döneminde halk içinde belirgin
bir düzey düþüþü yaþanmýþtýr. Artýk insanlarýn
maaserleri gerektiði gibi ayýrýp ayýrmadýklarý bile
bilinemiyordu. Bu nedenle Koen Gadol Yohanan
zamanýnda, çiftçilerden alýnan ürünlerden, her
ihtimale karþý maaser çýkarýlmadan bu ürünleri
yeme yasaðý getirildi [Ýçinden maaser ayrýlýp ayrýlmadýðý bilinemeyen ürünlere Demay adý verilir].
Ayrýca insanlar Þemita mitsvasýnýn gerektirdiði
þekilde, yýl sonunda borçlarýndan feragat etmek
zorunda kalmamak için fakirlere borç vermekten
kaçýnýyorlar, böylece onlarý zor durumda býrakýyorlardý. Bu nedenle Ýllel Azaken prozbol adlý
çözümü üretmek zorunda kaldý (bkz 15:2 açk.).
Ahlaksýzlýk ve cinayet suçlarý arttýðý için Sota
testi (Vayikra 5:12 v.d.) ve Egla Arufa seremonisi
(bkz. 21:1 v.d.) artýk bir anlam taþýmamaya
baþladýðýndan iptal edildi. Maddi ve fiziki güçleri
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[137. Ýtaatsizliðin Getireceði Lanetler]
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Olur da, Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinlemeyip O’nun, sana bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni ve Hükümleri’ni titizlikle yerine getirmezsen, þu beddualarýn hepsi üzerine gelip seni yakalayacaktýr:
artan bir uzaklaþmayý beraberinde getirecek, bu
kati bir ihanete kadar ulaþabilecektir. Bu nedenle, ‘sana bugün emretmekte olduðum sözlerin herhangi birinden saða veya sola sapma, [zira bu]
baþkalarýnýn ilahlarýnýn ardýndan giderek onlara
ibadet etme[n anlamýna gelebilecektir]’” (Hirsch).
Moþe burada putperestlik günahýný özellikle ayrý
bir þekilde vurgulamaktadýr, zira bu günah
Tanrý’yý doðrudan inkâr anlamýna gelir ve böylece
bir kiþi tüm mitsvalarý yerine getirse bile, bu
günaha kapýldýðý takdirde, olasý en büyük tezat
içine düþmüþ olur. Buna baðlý olarak Tanrý, bir
putperestin yaptýðý tüm mitsvalarý, o teþuva
yapana kadar görmezden gelir (Meam Loez).
15-68. Toheha. Þimdi Moþe Rabenu, Tanrý’ya ve
Tora’ya sýrt çevirmeleri durumunda BeneYisrael’i bekleyen ve aþaðýda p. 15’ten itibaren
okuyacaðýmýz, insanýn tüylerini ürpeten dehþet
kehanetlerini sýralayacaktýr. Söz konusu kýsým
“Toheha – Ýhtar” olarak bilinir.
Vayikra kitabýnýn sonunda da buna benzer bir
Toheha kýsmý yer almýþtý. Tora’daki iki Toheha
kýsmý arasýndaki ilk bakýþta görülen fark þudur:
Vayikra kitabýndaki Toheha, Tanrý tarafýndan dile
getirilmiþ ve Tanrý halka doðrudan birinci tekil
þahýsla hitap etmiþtir; zira orada Tanrý halka,
Kendisinin ne yapacaðýný söylemektedir. Buradaki
ikinci Toheha ise Moþe Rabenu’nun sözleridir ve
üçüncü tekil þahýs kullanmaktadýr, zira Moþe
halka, Tanrý’nýn onlara ne yapacaðýný söylemektedir (p. 23, Raþi o.a.). Moþe’nin Devarim
kitabýný Bene-Yisrael’e verirken açýða çýkan
peygamberlik gücünün yoðunluðu, Tora’nýn diðer
kitaplarýna göre farklýdýr. Diðer kitaplarda Tanrý
Bene-Yisrael’e, Moþe’nin aðzýndan çýkan sözlerle
doðrudan hitap etmiþtir. Devarim kitabýnda ise
iletiþim, Tora’yý takip eden “Neviim –
Peygamberler” kitaplarýndakine benzer þekildedir.
Yani Moþe buradaki sözleri öncelikle Tanrý’dan
almýþ, daha sonra bunlarý halka iletmiþtir. Vayikra
kitabýnda Tanrý’nýn Toheha’yý birinci aðýzdan dile
getirmesine karþýlýk, buradaki Toheha’nýn Moþe
tarafýndan üçüncü þahýs kullanýlarak açýklanmasýnýn bir nedeni budur (Tiferet Yisrael, 43. bölüm).
Burada toplam 98 adet lanet vardýr. Vayikra’daki
Toheha’da ise bunun yarýsý kadar, yani 49 tane
lanet bulunmaktadýr.

Ramban’a göre Vayikra kitabýnda yer alan ilk
Toheha kýsmý I. Bet-Amikdaþ döneminin sonlarýna
doðru gerçekleþecek olan felaketler ve Babil
Sürgünü ile ilgili kehanetleri içerirken, buradaki
Toheha’nýn II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþý öncesindeki
olaylarý ve sonrasýnda günümüze kadar devam
eden sürgünü tanýmlamaktadýr (bkz. Vayikra
26:46 açk., Sonuç k.b.).
Sforno ise burada II. Bet-Amikdaþ döneminin
çeþitli
aþamalarýna
gönderme
yapýldýðý
görüþündedir. Buna göre, Toheha üç kýsýmdan
oluþmaktadýr: [1] p. 36’ya kadar olan kýsým II.
Bet-Amikdaþ döneminde Hanuka olaylarýnýn
ardýndan kurulan Haþmonai krallýðý zamanýný
kastetmektedir. Bu dönem boyunca Eski Yunan
etkisi bu krallýða etki etmiþ, Haþmonai hanedaný
mensuplarý arasýnda iç çekiþmeler baþ gösterdikten sonra da halkýn bir kýsmý, bu çekiþmeye
hakem olarak davet edilen Romalý lider
Pompei’nin emriyle Roma’ya sürülmüþtür. [2]
Toheha’nýn p. 36-63 arasýndaki kýsmý II. BetAmikdaþ’ýn Romalýlar tarafýndan yýkýlýþ dönemini
tanýmlarken [3] geri kalan pasuklar da sürgünde
çekilecek acýlarý açýklamaktadýr.
Ramban, sürgüne çýkýldýktan sonra bazý dönemlerde Yahudiler’in rahat yaþayýp, cömert ve iyiliksever devletlerin evsahipliðinde huzur bulabileceðini, ama sürgün yine de sürgün olduðu için
böyle zamanlarýn da geçici olacaðýný, genel olarak
Yahudiler’in farklý ülkelere saçýlmýþ halde
evsahiplerinin merhametine muhtaç durumda
yaþamak zorunda kalacaklarýný ekler.
Bu kýsma geçmeden önce iki temel noktanýn
altýný çizmek önemlidir. [1] Tora’nýn, bu kýsýmda
listelediði lanetlerin hepsinin ulusun tümünü
hedefleyeceðini söyleme amacýnda olduðunu ileri
sürmek mümkün deðildir. Bu durum, Toheha
boyunca birkaç kez tekrarlanan “ta ki seni imha
edene kadar” ve benzeri ifadelerden bellidir.
Halkýn tümü, söz gelimi bir salgýn hastalýk
nedeniyle imha olmuþsa, daha sonra bir de düþman saldýrýsýyla imha olmasý, sonra bir de baþka
uluslarýn arasýna saçýlmasý mümkün deðildir.
Dolayýsýyla þunu kabul etmek gerekir ki burada
sayýlan lanetler ulusun tümünü birden deðil, ya
bireyleri ya da bazý kesimleri etkileyecektir.
Bazýlarý hastalýktan, bazýlarý düþman saldýrýsýndan
vs. hayatýný kaybedecek, kalanlar da sürgüne
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Alternatif olarak sözcük “Gaar – Paylamak”
köküyle olan baðlantýsý nedeniyle “suçluluk
duygularý” anlamýna da gelebilir (krþ. Bereþit
37:10). Tanrý’ya baþkaldýrmýþ kiþinin içinde vicdaný onu sürekli olarak rahatsýz edecek, kendi
kendini paylayýp suçlayacaktýr (Hirsch).
21. Tüketene kadar – Ya “Tanrý tüketene kadar”
(Septuaginta) ya da “salgýn hastalýk tüketene
kadar” (Saadya Gaon).
22. Veremle – Ýbranice Þahefet. Genel anlamý
“yýpranma” þeklindedir. Ýnsanýn eriyip gitmesine
neden olan bir hastalýðý tanýmlamaktadýr (Midraþ
Agadol). Birçok otoriteye göre bu tüberkülozdur;
yani verem (Saadya Gaon; Ýbn Canah; Radak,
Þeraþim; The Living Torah). Baþka alternatiflere
göre “akut ateþ” (Ralbag); “depresyon” (Vayikra
26:16, Hirsch o.a.). Diðer açýklamalar için bkz.
Vayikra 26:16 açk. Ayrýca bkz. Vayikra 11:15 açk.
Hummayla – Ya da “yüksek ateþ” (Raþi; Ýbn
Canah; Septuaginta). Ýbranice Kadahat. Krþ.
32:22, Yeþayau 3:11, 64:1, Yirmeyau 17:4. Ayrýca
bkz. Vayikra 26:16. Özel olarak kronik ateþi
belirtmektedir (Saadya Gaon; Ýbn Ezra; Ralbag).
Diðer alternatiflere göre “enflamasyon” (Radak,
Þeraþim) veya “telaþ” (Vayikra 26:16, Hirsch o.a.).
Ortaçað metinlerinde bu sözcük genel olarak sýtmayý tanýmlar ve günümüzde de Ýbranice’de kullanýlan anlamý budur.
Ateþli hummayla – Radak, Þeraþim; krþ. Ralbag.
Pasuktaki diðer sözcükler gibi bu da tahmini bir
çeviridir. Ýbranice Daleket. Günümüz Ýbranicesi’ndeki anlamý “iltihap” olan bu sözcüðün
buradaki anlamý yine bedensel ateþe neden olan

bir hastalýktýr. Raþi’ye göre bundaki ateþ, Kadahat
(humma; ö.a.) ateþinden daha yüksektir. Diðer
alternatiflere göre “sürekli tekrarlayan ateþ”
(Saadya Gaon), “titreme” (Septuaginta) [olasýlýkla
sýtma], “göðüste enflamasyon” (Midraþ Agadol).
Bazý kaynaklara göre bu sayýklamalara ve
hezeyanlara da yol açacak düzeydeki ateþi tanýmlar (Targum Yonatan). Bu doðrultuda “deliryum”
da olasýlýklar dâhilindedir (The Living Torah). Bir
baþka alternatife göre “telaþ; heyecan; hýrs” (Ýbn
Canah, krþ. Bereþit 31:36).
[Bedensel] Kavrukluk – Ýbranice Harhur. Raþi
bunu insan bedeninin içinin sürekli olarak ýsýnmasýna ve devamlý susuzluða neden olan bir
hastalýk olarak tanýmlar. Bu, karahumma, ya da
tifo ateþi olabilir. Çevirimiz yaklaþýktýr. Diðer
olasýlýklara göre “ateþli humma” (Radak, Þeraþim),
“enflamasyon” (Septuaginta), “anjin” (Targum
Yonatan) veya “felç” (Saadya Gaon; The Living Torah).
Kurulukla – Ýbranice Herev. Bu sözcük çoðunlukla “kýlýç” anlamýndadýr. Raþi buradaki anlamýn
da bu yönde olduðu ve Tanrý’nýn iþgalci ordularý
halkýn üstüne göndermesini belirttiði kanýsýndadýr (ayrýca Targum Yonatan). Öte yandan, düþman saldýrýsý aþaðýda p. 25’te söylenmektedir.
Ayrýca pasukta sayýlanlarýn hepsi bedensel ýsý ve
yüksek ateþ ifade ettiði için burada da anlamýn
“Horev – Kuruluk” ile baðlantýlý olarak “kuruluk”
þeklinde olma olasýlýðý yüksektir (Saadya Gaon;
Ýbn Ezra; Hizkuni; Hirsch; Daat Mikra). Bir
olasýlýða göre kuraklýk kastediliyor da olabilir
(The Living Torah). Sýradaki iki lanetin bitkilerin
kuruyup solmasýný konu etmesi de buna baðlý olabilir.
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16

Þehirde lanetli olacaksýn ve kýrda lanetli olacaksýn.
Sepetin ve hamur teknen lanetli olacak.
18
Rahminin meyveleri, topraðýnýn meyveleri, sýðýrýnýn yavrularý ve davarýnýn
seçkinleri lanetli olacak.
19
Geldiðinde lanetli olacaksýn ve çýktýðýnda lanetli olacaksýn.
20
Eylemlerinin kötülüðü – beni[m öðretilerimi] terk etmiþ olman – yüzünden,
Tanrý, sen hýzla imha olup yitene kadar, yerine getireceðin tüm giriþimlerinde,
talih-sizliði, paniði, hüsraný, sana karþý salýverecek.
21
Tanrý salgýn hastalýðý sana yapýþtýracak – ta ki seni, miras edinmek üzere
gelmekte olduðun topraðýn üzerinden tüketene kadar.
22
Tanrý seni, veremle, hummayla, ateþli hummayla, [bedensel] kavrukluk ve
kurulukla, [bitki örtüsünün] kavrulmasý ve solmasýyla vuracak ve [bu felaketler]
seni, [sen] yok olana kadar kovalayacak.
17

olanlar kendilerini kanunun üstünde görmeye
baþladýlar. Sonuç olarak Tora’nýn kanunlarýnýn
ideal bir þekilde uygulanma ortamý II. BetAmikdaþ döneminde bozulmuþtu ve yýkýmý
getiren ortam buydu (Sforno).
Ýfade “gözetip uygulamazsan” þeklinde de
çevrilebilir. Böylece bir Yahudi’nin üç görevi bu
pasukta zikredilmektedir: [1] “Tanrýn Aþem’in
Sözü’nü dinlemek”: Tora öðrenimi; [2] Emirleri
“gözetmek”: Yasak davranýþlardan kaçýnmak; [3]
Emirleri “uygulamak”: Yapýlmasý emredilen
eylemleri yapmak (Or Ahayim).
Yakalayacaktýr – Ýbranice Veisiguha. Ayný
sözcük berahalar için de kullanýlmýþtýr. Ancak
ikisi arasýnda bir fark vardýr: Burada sözcük
diðerine göre fazladan bir Vav harfi kullanýlarak
yazýlmýþtýr. Bu harf Tanrý’nýn Ýsmi’ndeki harflerden biridir: Rabenu Behaye bunun, “Sýkýntý
zamanýnda onunlayým” (Teilim 91:15) prensibinin
bir yansýmasý olduðunu belirtir. Bene-Yisrael
sürgünde olduðu ve acý çektiði zaman, Tanrý
onlarý yalnýz býrakmaz ve sözün geliþi, onlarýn
acýsýný paylaþýr (bkz. Bereþit 46:4).
16. Þehirde … kýrda – Krþ. p. 3.
Lanetli – Ýbranice Arur. “Beraha – Bereket” bolluk belirtir. Lanet bunun aksi olduðuna göre,
eksiklik, yetersizlik ve azalma ifade eder (Daat
Mikra).
19. Geldiðinde… çýktýðýnda – Bkz. p. 6 açk.
20. Beni[m öðretilerimi] – Bunlar Moþe’nin
sözleridir ve Moþe’nin “beni terk etmiþ olman
yüzünden” demesi mantýklý deðildir. Büyük
olasýlýkla Moþe bu noktada Tanrý’nýn sözlerini
olduðu gibi aktarmaktadýr: “Beni [=Tanrý’yý] terk
etmiþ olman yüzünden”. Çevirimiz Moþe’nin bura-

da kendi sözleriyle devam ettiði görüþündeki The
Living Torah çevirisini takip etmektedir ve
ekleme de buna göre yapýlmýþtýr.
Yerine getireceðin tüm giriþimlerinde – Tam
çeviriyle “yapacaðýn, elinin uzandýðý her þeyde”.
Talihsizliði – The Living Torah. Ýbranice Meera.
Bu sözcük “lanet” anlamýndadýr ve yýpranmayý
(Raþi; Ýbn Ezra), eksikliði, bozulmayý, aþýnmayý
(Daat Mikra), kaybý, yoksunluðu (Septuaginta),
baþarýsýzlýðý (Saadya Gaon), yýkýmý (Ýbn Canah)
veya acýyý (Radak, Þeraþim; bkz. Vayikra 13:51
açk.) belirtebilir. Targum Yonatan maddi durumun
bozulmasýndan bahsedildiði görüþündedir. Buradaki kullaným tüm bu olasýlýklar hakkýndaki bir
genelleme ifade ettiði için yaklaþýk bir çeviriyi
tercih ettik: “Hiçbir iþiniz yolunda gitmeyecek”
(Daat Mikra).
Paniði – Ýbranice Meuma. Bkz. 7:23. Raþbam bu
paniðin baþlýca sebebinin olaðandýþý gökgürültüleri ve dolu olaylarý olduðu görüþündedir (krþ.
Þemuel I 7:10). Diðer olasýlýklara göre, “zihin
karýþýklýðý” (Raþi; Raþbam), “telaþ”, “huzursuzluk”
(Saadya Gaon; Hirsch), “hiçbir iþi bitirememe”
(Ýbn Ezra), “sarsaklýk”, “ne yaptýðýný bilememe”,
“niyetlenmediði þeyleri yapma” (Daat Mikra). Farklý
bir görüþe göre “kýtlýk” (Septuaginta).
Hüsraný – Saadya Gaon; The Living Torah. Ýbranice Migeret. Diðer bir olasýlýða göre bu endiþe
belirtebilir (The Artscroll Chumash – Stone
Edition). Ýnsanýn, yaptýðý hiçbir iþin tadýna varamamasý ve bol çaba göstermesine raðmen
sonuçlarýndan hep endiþe duymasý (Ýbn Ezra). Ya
da “yýkým” (Radak, Þeraþim; Daat Mikra; Malahi
2:3, Radak o.a.), “yýpranma” (Septuaginta; Ýbn
Canah), “kýtlýk” (Raþbam).
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26

olarak “buna ilgi gösteren kimse olmayacak”
(Hizkuni). Krþ. Yirmeyau 7:33.
Tarihten bir kesit: 3828 (MS 68) [bazý kaynaklara
göre 3830 (MS 70)] yýlýnda, Roma Ýmparatoru
Espasyanos
(Vespasian),
oðlu
Titus’u
Yeruþalayim’e karþý yürütülen kuþatmanýn komutasýyla görevlendirir. Titus, askerlerine, þehrin
çevresini taþtan bir çitle kapatmalarýný ve tüm
çýkýþlarý mühürlemelerini emreder. Gizlice dýþarý
çýkmaya çalýþan Yahudiler yakalanýp, içeridekilerin görecekleri þekilde çarmýha gerilirler.
Josephus Flavius þöyle yazmaktadýr: “Ölümden
önce kýrbaçlanan ve her türlü iþkenceye maruz
býrakýlan [bu kiþiler] sonunda surlardan
görülebilecek þekilde çarmýha gerildiler. … her
gün beþ yüz – bazen de daha fazla – kiþi ellerine
düþüyordu…. Askerler öfke ve nefretle, kurbanlarýný gaddarca bir þaka gibi farklý þekillerde mýhlýyorlardý – bu, büyük sayýlar nedeniyle çarmýhlara ve çarmýhlarda bedenlere yer kalmayana
kadar devam etti” (Josephus Flavius, Yahudi
Savaþlarý 5:11:1). “Ana caddeler büyük sayýda
ceset yýðýnlarýyla doluydu ve orayý bir an önce
terk etmek isteyenler Yeruþalayim’de ölmeye
karar vermiþlerdi, zira gömülebilme ümidi, kendi
þehirlerinde ölmekten daha az kötü bir fikir
olarak görülüyordu” (a.k. 4:6:3).
80.000 askerden oluþan Roma kuvvetinin kuþatmasý altýndayken bile, Yeruþalayim’in içindeki
çekiþmeler devam ediyordu. Yahudiler içindeki
farklý fanatik þiddet gruplarý, halký Romalýlar’la
silahlý bir yüzleþmeye zorlamak için þehrin içinde
kalan son un, yað ve odun depolarýný da yakmýþlardý: “Kanaim [adlý fanatik grubun üyeleri] o
kadar büyük bir barbarlýk düzeyine eriþmiþlerdi
ki, ister Þehrin içinde isterse de yollarda ölmüþ
olsun, kimsenin toprakta bir çukur sahibi olmasýna bile izin vermiyorlardý. Sanki ülkelerinin ve
doðanýn kanunlarýný yok etmeye yemin etmiþ gibi
ve insanlýða karþý iþledikleri suçlara ek olarak

Tanrýsallýðý da kirletircesine, cesetleri güneþ
altýnda çürümeye býraktýlar. Bir akranýný gömmeye kalkanýn cezasý ölümdü ve bir baþkasýný
mezara ulaþtýran kiþi, kýsa süre sonra kendisi de
buna ihtiyaç duyuyordu” (a.y.). “Namus ve
þereften o kadar yoksundular ki, Yahudiler
normalde cenaze törenlerine, mahkûm edilip
daraðacýna asýlmýþ birini bile gün batmadan
indirip gömecek kadar önem vermelerine raðmen
(bkz. 21:22-23), onlar cesetleri cenazesiz olarak
öylesine etrafa atýyorlardý. … Sadece kýsa bir süre
önce kutsal giysiler giyerek dünya çapýnda ünlenmiþ ibadetlerini gerçekleþtiren, yeryüzünün tüm
diyarlarýndan gelen konuklarca saygý gören kiþiler bile, herkesin gözü önünde köpekler ve vahþi
hayvanlar tarafýndan yenmek üzere çýplak bir
þekilde etrafa atýlýyordu…” (a.k. 4:2:5).
“Çatýlar, açlýktan tükenen kadýnlar ve çocuklarla
doluydu, yaþlý adamlarýn cesetleri ise sokaklarda
üst üste yýðýlmýþtý. Kýtlýktan þiþmiþ gençler, yere
yýkýlana kadar, Pazar yerinde birer gölge gibi amaçsýzca dolaþýyordu. Kimse ölüler için yas tutmuyordu,
çünkü açlýk her türlü duyguyu köreltmiþti” (a.k.).
II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýndan altmýþ yýl kadar
sonra da, Ýmparator Adrianos’un (MS 117-132)
acýmasýz baskýsý altýnda Yahudiler için yaþam
dayanýlmaz bir hal almýþtý. Bunun tepkisi Bar
Kohba ayaklanmasýydý. Ancak 9 Av tarihinde
Bar Kohba’nýn son kalesi olan Betar þehri
düþünce buradaki kehanet tekrar gerçekleþmiþtir: “Kötü yürekli Adrianos’un Teverya’dan
Tsipori’ye kadar olan mesafeye eþit olarak 18x18
millik bir bahçesi vardý. Bunun etrafýný tümüyle,
Betar’da öldürülen Yahudiler’in cesetlerinden
oluþan 2,5 metre yüksekliðinde bir duvarla çevirdi ve gömülmelerini yasakladý. Yalnýzca Antonius
Pius (138-161) imparator olduktan sonra Betar
ölülerinin gömülmesine izin verildi” (Talmud –
Taanit 31a). Bu izin, 15 Av’ýn özel bir gün (Tu
Beav) olarak kutlanma sebeplerinden biridir
(bkz. Bamidbar 36:12 açk.).
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23

Baþýnýn üstündeki gökyüzün bakýr, altýndaki toprak da demir [gibi] olacak.
Tanrý, ülkenin yaðýþýný toz ve toprak haline sokacak; [bu yaðýþ, sen] imha
olana kadar gökyüzünden [senin] üstüne yaðacak.
25
Tanrý senin düþmanlarýnýn önünde bozguna uðramaný saðlayacak. Ona karþý
tek koldan ilerleyeceksin, ama onun önünden yedi koldan kaçacaksýn. Yeryüzünün
tüm devletleri için, dehþet verici bir örnek haline geleceksin.
26
Leþin gökyüzünün tüm kuþlarýna ve yeryüzünün hayvanlarýna yem olacak ve
[onlarý, kovalamak üzere] korkutan olmayacak.
24

[Bitki örtüsünün] – Sýradaki iki bela bitkilere
yöneliktir (Raþi). Ancak farklý görüþte olanlar da
vardýr.
Kavrulmasý – Ýbranice Þidafon. Bkz. Melahim I
8:37, Amos 4:9. Bu, sýcak doðu rüzgârýnýn neden
olduðu bir kavrulma olarak tanýmlanýr (Saadya
Gaon; Raþi; Radak, Þeraþim; krþ. Bereþit 41:6).
Bir görüþe göre tahýl baþaklarýnýn boþ kalmasý
kastedilmektedir (Ýbn Canah). Baþkalarý ise
bunun insanlarý etkileyen belalar serisinin bir
devamý olduðu görüþündedir: “þiþkinlik” veya
“pörsüme” (Ýbn Ezra); “eriyip gitme” (Ralbag;
Hirsch; Daat Mikra). Septuaginta’nýn kullandýðý
erithismo sözcüðü “mahvolma” veya “ajitasyon”
anlamýna gelebilir.

demire dönüþeceði söylenmekte deðildir ve bu bir
benzetmedir.
24. Ülkenin – Yani “senin ülkenin”.
Yaðýþýný toz ve toprak haline sokacak – Bu, göklerden toz ve toprak yaðacaðý anlamýna gelmekte
deðildir. Kastedilen þudur: Yaðýþ istenen düzeyde
gerçekleþmeyecek ve yeryüzündeki toz topraðý
iyice ýslatýp çökmesini saðlamaya yetmeyecektir.
Sadece ürünlerin nemlenmesine neden olacaktýr.
Sonra rüzgâr gelip tozu kaldýrýp nemli bitkilerin
üzerine yapýþtýracak ve böylece onlarý toz toprakla kaplayacaktýr. Bitkiler bu halde kuruyacak,
sonra da çürüyecektir (Raþi; Mesiah Ýlemim;
Miþmeret Akodeþ).

Solmasýyla – Ýbranice Yerakon. Bitkilerin
kuruyup sararmasýný tanýmlar (Saadya Gaon;
Raþi; Ýbn Canah). Bunun da insanlarý etkileyen
rahatsýzlýklar arasýnda olduðu görüþündekilere
göre “sarýlýk” (Ralbag; krþ. Talmud – Berahot 25a;
Talmud – Þabat 33a) veya “dehþet” (Radak,
Þeraþim; krþ. Yirmeyau 30:6).

Baþka bir olasýlýða göre rüzgârýn, yaðmursuzluk
nedeniyle kuru ve çorak olan tepelerden toz ve
toprak söküp yaðdýrmasýndan bahsediliyor da
olabilir (Raþbam).

Seni … kovalayacak – Yani “yakaný býrakmayacak, bir türlü kurtulamayacaksýn” (Daat Mikra).

Dehþet verici bir örnek – Tam çeviriyle “titreme
sebebi”. Ama bu titremenin sebebi halkýn çok
kuvvetli ve tehditkâr olmasý olamaz (krþ. Þemot
15:14), zira bu bir lanet deðil, olsa olsa bir beraha
olurdu (Miþmeret Akodeþ). Anlam farklýdýr:
“Baþýna gelen felaketleri duyanlar dehþete düþüp
titreyecekler ve ‘Aman onlarýn baþýna gelen bizim
baþýmýza da gelmesin!’ diyecekler” (Raþi). Benzer
þekilde “Düþmanlarýnýn saldýrýsýndan doðacak
savaþ ýstýrabýn o kadar büyük olacak ki, böyle bir
þeyin kendi baþlarýna gelme olasýlýðýnýn sadece
düþüncesi bile onlarý þok etmeye yetecek” (Hirsch).

[Sen] Yok olana kadar – “Kendiliðinden tükenip
ölene kadar” (Raþi).
23. Gökyüzün bakýr … toprak da demir – “…
göklerin bakýr gibi dayanýklý olacak ve yaðmur
yaðdýrmayacak, altýndaki topraðýn da demir gibi sert
olacak ve meyve üretmeyecek” (Targum Onkelos).
Vayikra’daki Toheha kýsmýnda da benzer bir ifade
vardýr ama sýralama terstir: “Göklerinizi demir gibi,
topraðýnýzý bakýr gibi yapacaðým” (Vayikra 26:19).
Oradaki açýklamalarýmýzda yer verdiðimiz üzere
buradaki lanet nispeten daha hafiftir (bkz. o.a.).
Yine de, hafif olmasýna raðmen, burada yazýlanlar
da þüphesiz lanet sýnýfýndadýr. Yaðýþlar kesilecek,
toprak da ürün vermeyecektir.
[Gibi] – Ýbn Ezra. Tahmin edileceði gibi, burada
gerçekten gökyüzünün bakýra, topraðýn da

25. Tek koldan … yedi yönde – Bkz. p. 7.
Devletleri – Ya da tam çeviriyle “krallýklarý”.

26. Leþin… – Bu pasuk, savaþtan bahseden
önceki pasuðun devamý olabilir (Daat Mikra).
[Onlarý] – Yani leþine üþüþen kuþlarý ve hayvanlarý (Ýbn Ezra).
Korkutan olmayacak – Dolayýsýyla ölüleri gömecek kimse olmayacaktýr (Raþbam). Alternatif

KiTavo_vayikra.qxd 18.06.2012 15:07 Page 56

630 Ki Tavo

27

28-29

30

nitelikli olduðunu vurgular. Yani körlükle kastedilen de, fiziksel körlükten çok, doðruyu görmekten yoksunluðu tanýmlamaktadýr (krþ. 27:18
açk.). Sýradaki pasukta yapýlan benzetme de
bunu destekler niteliktedir. Ancak burada fiziksel
körlükten de bahsediliyor olabilir (Daat Mikra).
29. Kör birinin karanlýkta el yordamýyla
yolunu aramasý gibi – Rabi Yosi þöyle dedi:
“Hayatým boyunca þu ifadeyi anlamaya çalýþtým:
‘Kör birinin karanlýkta el yordamýyla yolunu aramasý gibi…’ Kör biri için karanlýkla aydýnlýk
arasýnda ne fark vardýr ki?! Ta ki baþýmdan bir
olay geçene kadar. Bir keresinde gece karanlýðýnda ilerliyordum. Yolda elinde bir meþale taþýyan
kör birini gördüm. Ona ‘Oðlum’ dedim, ‘Bu
meþalenin sana ne yararý var?’ Bana þöyle cevap
verdi: ‘Elimde meþale olduðu sürece [belki bunun
benim görmeme bir yararý yok, ama] baþka insanlar beni görebiliyorlar ve önümde engeller varsa
beni uyarýyorlar.’” (Talmud – Megila 24b). Böylece
burada, sadece kiþinin kendi baþýna mantýklý ve
doðru ilerleyememesinden deðil, ona yol gösterecek baþkalarýnýn bulunamamasýndan da bahsedilmektedir.
Yalnýzca – Veya “mütemadiyen”. Kullanýlan “Ah –
Yalnýz” sözcüðü anlamda bir sýnýrlama belirtir. Bu
sözcük hem burada hem de biraz aþaðýda (p. 33)
kullanýlmaktadýr ve Bene-Yisrael’den baþka
hiçbir ulusun onlarýn [Tanrý’ya sýrt çevirmeleri
durumunda] düþecekleri kadar berbat durumlara
düþmeyeceðini ima etmektedir. Buna karþýlýk
beraha kýsmýnda da bunun ters ifadesi kullanýlmýþtýr: “Yalnýzca üstte olacaksýn ve altta olmayacaksýn” (p. 13). Bu da, Tanrý’ya baðlý kaldýklarý
takdirde hiçbir ulusun Bene-Yisrael’in ulaþacaðý
yüksek düzeye ulaþamayacaðýna iþaret eder
(Rabenu Behaye).
Sömürülüp soyulacaksýn – “Düþmanlarýn seni
hep istismar edecek” (Ýbn Ezra). “Düþmanlarýn

ve özellikle yakýndaki komþu uluslar senin ne
yapacaðýný bilemez halini, haklarýný ve mallarýný
çalmak için bir fýrsat olarak deðerlendirecekler.”
Sýradaki pasuklar (p. 30-32) bu istismarýn ayrýntýlarýna inmektedir (Hirsch).
Tam çeviriyle “sömürülmüþ ve soyulmuþ olacaksýn”.
Ýbranice Aþuk ve Gazul. Ýlk sözcük “Oþek –
Birinin Hakkýný Esirgeme” kökünden gelir (bkz.
24:14 ve Vayikra 19:13). Raþi’ye göre ilk
sözcüðün anlamý [“Esek – Çekiþme” (krþ. Bereþit
26:20) ile baðlantýlý olarak] “yapacaðýn her þeyde
çekiþme ve tartýþma içinde olacaksýn” þeklindedir.
30. Burada, önceki pasukta sözü edilen sömürü
açýklanmaktadýr (Ýbn Ezra). Bu pasukta sayýlan
üç þeyin – yeni evlilik, yeni ev ve yeni bað – bir
kiþiyi aktif askerlik görevinden muaf tuttuðu
hatýrda tutulmalýdýr (bkz. 20:5-7). Baþka bir deyiþle bunlar, askerlik görevini bile ikinci plana itecek kadar önemli nedenlerdir. Ama iþte, Tora’ya
sýrt çevrildikten sonra bu en önemli þeyler bile
istismar edilecek, namus, mal ve iþ güvenliði
yitirilecektir.
20:5-7’de sýralama, ev, bað [=geçim kaynaðý],
evlilik þeklindeydi ve bunun normal bir yaþamda
izlenmesi gereken yol olduðu belirtilmiþti. Burada
ise bu sýralama bozulmuþtur: evlilik, ev, bað. Bu da
bulunulan kötü ortam nedeniyle yaþamýn normal
gidiþatýnýn da sekteye uðramasý ve hiçbir þeyin
olmasý gereken zamanda yapýlamamasýný belirtir;
böylece bu da lanetin bir parçasýdýr (Yad – Deot
5:11; Daat Mikra).
Evlilik baðý kuracaksýn – Ýbranice Teares. Evliliðin ilk aþamasýndan bahsedilmektedir. Bkz. 20:7.
Baþka bir erkek – Ortaçað’da Avrupa’da jus primae noctis (ilk gece hakký) adý verilen bir kanun
olduðu anlatýlýr. Buna göre, derebeyi ya da
yöneticinin, evlenen her genç kýzla, evlendiði
gece birlikte olma hakký vardý. Bu kanunun “en
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28:27-30

27

Tanrý seni Mýsýr çýbanýyla, basurla, irinli ve kuru çýbanlarla vuracak, þifa bulamayacaksýn.
28
Tanrý seni delilikle, körlükle ve sersemlikle vuracak.
29
Kör birinin karanlýkta el yordamýyla yolunu aramasý gibi sen öðle vaktinde el
yordamýyla yolunu arayacaksýn, ama [tuttuðun] yollarý baþarýya ulaþtýramayacaksýn. [Aksine,] Tüm günler boyunca yalnýzca sömürülüp soyulacaksýn ve [seni bu
durumdan] kurtaran olmayacak.
30
Bir kadýnla evlilik baðý kuracaksýn, ama onunla baþka bir erkek yatacak; ev
inþa edeceksin, ama onda oturamayacaksýn; bað dikeceksin, ama onu kutsiyetinden kurtaramayacaksýn.
27. Mýsýr çýbanýyla – Bkz. Þemot 9:8-12.
Mýsýrlýlar’ýn baþýna gelen on beladan biri olan
çýbanlar son derece acý verici nitelikteydi. Ýçten
yakýcý irinle dolu, dýþarýdan ise kuruydu (Talmud
– Behorot 41a, Talmud – Baba Kama 80b; Raþi).
Önceki pasukta “leþini hayvanlar yiyecek” dendikten sonra burada baþka hastalýklardan bahsedilmesi, yukarýda belirtildiði üzere, bu lanetlerin
hepsinin herkesi hedeflemeyeceði konusunu
desteklemektedir. Bu açýdan anlam, “önceki aþamada hayatta kalanlar arasýnda bazýlarý da çýbanlara ve diðer hastalýklara maruz kalacaklar” þeklindedir (Ýbn Ezra).
Basurla – Ýbranice Efolim. Bu sözcük “Afel –
Karanlýk” ile baðlantýlýdýr ve basurun çýktýðý
kapalý yeri doðrudan ifade eden bir sözcük
olduðundan pek hoþ deðildir. Talmud böyle
durumlar için genel bir kural öðretir: “Tora’da
kaba dille yazýlý olan sözcükler [– ki bunlar yalnýzca buradaki lanet kýsmýndadýr (burasý ve p.
30) –] nispeten daha nazik bir sözcük kullanýlarak okunur” (Talmud – Megila 25b). Bu kurala
baðlý olarak geleneksel olarak bu sözcüðün yerine, ayný rahatsýzlýðý tanýmlayan ve nispeten
daha örtmeceli bir sözcük olan Tehorim kullanýlýr
(Talmud – Megila 25b; krþ. Þemuel I 5:9). Þunu
belirtmek gerekir ki, bu geleneksel okuma þekli
Tora’nýn veriliþinden beri süregelen okuma þekildir ve sonradan verilmiþ bir karar deðildir. Krþ.
p. 30 açk.
Çeviri birçok otoritenin görüþünü takip etmektedir (Ýbn Ezra; Radak, Þeraþim; Hizkuni; Ralbag,
krþ. Septuaginta) ve günümüzde de hemoroid için
kullanýlan sözcük Tehorim’dir. Metindeki Efolim
sözcüðü de yükselme ifade eden Leaapil fiiliyle
yakýndýr (krþ. Bamidbar 14:44); dolayýsýyla bir
þiþlik belirtir. Bu rahatsýzlýðýn farelerle baðlantýlý
olduðu görüldüðünden (bkz. Þemuel I 6:4) bazýlarý
bunun veba olduðu görüþündedir (krþ. Abravanel).
Ýrinli ve kuru çýbanlarla – Ýbranice, sýrasýyla,
Garav ve Heres. Bunlardan ikincisi tam olarak

“kil” anlamýna gelir. Bu da söz konusu çýbanýn son
derece kuru oluþunu belirtir, zira kil bir kabýn kullanýlabilmesi için, fýrýna verilerek tamamen kurutulmuþ olmasý gerekir. [Rabenu Behaye’ye göre
bu ismin verilmesinin sebebi, onu kaþýmak için
kilden yapýlmýþ bir kabýn kýrýðýna ihtiyaç duyulmasýdýr (krþ. Ýyov 2:8).] Garav ise genel olarak
çýbaný belirtir. Burada kupkuru nitelikteli Heres
ile birlikte verildiðine göre, nispeten daha nemli
ve irinli bir çýbaný kastetmektedir (Talmud –
Behorot 41a; Raþi; bkz. Vayikra 21:20 açk.). Bu
bir tür egzama olabilir.
“Kil” anlamýndaki Heres sözcüðünün son harfi
aslýnda Sin’dir; ancak burada ses benzerliðine dair
bir deðiþiklikle Sin yerine Sameh harfiyle
yazýlmýþtýr. Tanah’ýn baþka yerlerinde bu sözcük
Sameh ile yazýldýðý zaman “güneþ” anlamýndadýr
(ör. Þofetim 14:18, Ýyov 9:7). Bu nedenle Ýbn
Ezra buradaki anlamýn “güneþ çarpmasý” þeklinde
olduðu görüþündedir. Böylece burada “Tanrý seni
… güneþ çarpmasýyla vuracak” denmesi, Teilim’deki,
Tanrý’nýn sürekli korumasýný belirten kýsýmda
“Gündüz vakti seni güneþ vurmayacak” (Teilim
121:6) sözlerinin tam aksini yansýtmaktadýr.
Tora’ya sýrt çevirme, Tanrý’nýn bu özel korumasýný
kaldýrmasýna ve Bene-Yisrael için de her þeyin
doða kurallarýnýn gerektirdiði þekilde iþler hale
gelmesine yol açacaktýr (Rabenu Behaye; krþ. p.
2 açk.).
Þifa bulamayacaksýn – “Hastalýðý veren Tanrý
olduðuna göre, þifayý kim verebilir?” (Hizkuni).
Tam çeviriyle “þifa bulamayacaðýn [=bir türlü
iyileþmeyecek olan] … çýbanlarla vuracak”.
28. Sersemlikle – Ýbranice Timon Levav. Tam
çeviriyle “kalp týkanýklýðý”. Bu fiziksel bir týkanýklýk deðil, afallama, sersem olma, ne yapacaðýný
bilememe, açýklýk eksikliði, duygusal hissizlik,
halisünasyon gibi anlama sahip bir deyimdir
(Raþi; Hirsch). Ýbn Ezra sadece bunun deðil,
önceki delilik ve körlüðün de zihinsel ve ruhsal
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31

32
33

“Gözlerin tükenmesi”, sonuçsuz hasreti belirten
bir deyimdir (bkz. Vayikra 26:16 açk.): “Hasretle
çocuklarýnýn dönmesini bekleyeceksin, ama dönmeyecekler” (Raþi).
[Bunu engellemeye] – Veya “[onlarý geri getirmeye]” (Daat Mikra).
33. Sömürülüp ezileceksin – Tarihten bir kesit:
MÖ 63 yýlýnda [Haþmonai hanedanýna mensup,
birbiriyle çekiþen iki kardeþ olan] II. Aristobulus
ve II. Hyrkanus, Yeuda topraklarýna dair konulara el koymasý için Romalý etkili lider Pompei’ye
çaðrýda bulundular ve bu egemenlik, II. BetAmikdaþ’ýn MS 68 [bazýlarýna göre 70] yýlýndaki
yýkýlýþýna kadar devam etti. Yahudiler bitmek
bilmeyen bir Romalý imparatorlar, genel valiler,
temsilciler ve yüksek komiserler zincirinin baskýcý
yönetimi altýnda ezildi. Buna ek olarak
Yahudiler’in baþýndaki ya da onlara etki edebilen
konumdaki Roma yanlýsý yöneticiler, örneðin
Antipater ve Herod, Archelaus, II. Agripas ve
son olarak yedi yüksek komiser, halký acýmasýzca
istismar edip mallarýný gaspettiler. Ýstisnasýz
olarak hepsi tek bir amaca odaklanmýþlardý: Bu
amaca ulaþmak için halka ne kadar adaletsizce
davranmak gerekiyorsa gereksin, zenginleþmek.
MS 66’daki son Yahudi isyaný öncesinde son yüksek komiser Florus’tu. “Florus, tahammül edilemez suçlarýný örtbas edebilmek için halký açýk
savaþa kýþkýrtmayý planlýyordu. Sakin bir zaman
geldiðinde Yahudiler’in Roma’ya bir heyet göndererek onun suçlarýnýn bir listesini imparatora
sunacaklarýnýn farkýndaydý. Ama eðer onlarý açýk
bir isyana kýþkýrtabildiði takdirde bu ‘büyük
kötülük’, kendi ‘küçük kötülüklerini’ gölgeleyebilecekti. Ve bu þekilde halkýn çektiði eziyeti her
gün sürekli olarak arttýrdý” (Josephus Flavius,
Yahudi Savaþlarý 2:14:2). “… [Florus’un selefi]
Albinus iþte böyle [acýmasýz] biriydi; ama halefi
Gessius Florus’un yaptýklarý onun bir melek

olarak görünmesini saðlardý. Albinus’un suçlarý,
çoðunlukla, gizli ve üstü örtülü bir þekilde iþlenirdi; Gessius ise, aksine, ulusa karþý iþlediði kabahatleri açýk bir þekilde sergiliyordu ve sanki
mahkûm edilen suçlularý cezalandýrmak için gönderilmiþ bir cellâtmýþ gibi, her türlü soygun ve
þiddetin müptelasý olmuþtu… Ýnsanlarýn sýrtýndan kâr elde etmek onun için çok ehemmiyetsiz
nitelikteydi: O þehirleri bir bütün olarak yaðmalýyor, cemaatleri bir bütün olarak harap ediyor
ve ülkenin tümüne, çapulu kendisiyle paylaþmak
kaydýyla isteyen herkesin haydutluk edebileceðini açýkça ilan ediyordu. Onun servet hýrsýnýn
sonucu, tüm þehirlerde ýssýzlýktý: Birçok insan
kendi atasal evlerini terk etti ve yabancý
eyaletlerde kendine sýðýnak aramaya baþladý”
(a.y.).
“Savaþýn farklý aþamalarýnda büyük sayýda ölümler oldu. Birçok þehir, gerek çatýþmalarýn sonucu
olarak gerekse de Roma lejyonlarýnýn halkýn
kalplerine korku salma amacýyla uyguladýklarý
intikam hareketleri nedeniyle yakýldý ve harap
edildi. Tarým özellikle mahvolmuþ durumdaydý.
Meyve aðaçlarýyla kaplý olan büyük daðlýk ve
vadilik alanlar yok edilmiþti. Birçok yerde Roma
lejyon kuvvetleri dikili bölgelerdeki aðaçlarýn
bütünüyle sökülmesi görevine gönderilmiþlerdi.
Josephus’un tanýklýðýna göre, Yeruþalayim kuþatmasý sýrasýnda ‘Ýþgalcilerin kendi bahçe ve limonluklarýnýn etraflarýna çevirdikleri tüm çitler ve
çalýlýklar yýkýlmýþ, çevredeki tüm aðaçlar
devrilmiþ, kuyular ve sarnýçlar týkanmýþ, kayalýk
çýkýntýlar demir araçlarla yýkýlmýþ, Ar
Atsofim’den (Yeruþalayim’in kuzeyinde þehre
bakan tepe) Herod’un Yýlan Havuzu boyunca
dizili olan anýtlarýna kadar bölgenin tümü çýrýlçýplak hale getirilmiþti’ (Josephus Flavius, Yahudi
Savaþlarý 5:3:2).
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28:31-33

31

Boðan gözünün önünde boðazlanacak, ama ondan yiyemeyeceksin; eþeðin,
önünden gasp edilecek ve sana dönmeyecek; davarýn düþmanlarýna teslim edilecek
ve seni [bu durumdan] kurtaran olmayacak.
32
Oðullarýn ve kýzlarýn baþka halka verilecek ve gözlerin görecek, gün boyunca
onlar için hasret çekecek ama elinin gücü [bunu engellemeye] yetmeyecek.
33
Topraðýnýn meyvelerini ve tüm çabalarýný[n ürünlerini], tanýmadýðýn bir halk
yiyecek ve [sen] tüm günler boyunca yalnýzca sömürülüp ezileceksin.
iyi þekilde uygulanmasýna” titizlik gösteren birçok
kiþi bulunuyordu. Avrupa’da bakire bir gelini ilk
iliþkisi için yerel yöneticiden esirgeyenler aðýr bir
þekilde cezalandýrýlýrdý. Katalonya’da bulunan bir
belge, bunun fiilen uygulandýðýna tanýklýk etmektedir. Bu kanun sadece Avrupa ile sýnýrlý deðildi.
Kuzey Irak’ta da benzeri bir uygulama vardý ve
200 yýl kadar önce bu kanun, yerel yöneticinin
“ilk haklarýndan” feragat etmesinin tazminatý
olarak parasal bir fidye verilmesi þeklinde
deðiþtirilmiþti. Bakire bir gelin, kendisiyle ilk
iliþkiye girmek isteyen bir yerel yöneticiyi öldürmüþtü. Bunun üzerine, bu olayýn örnek alýnabileceði endiþesiyle, “kanunda” bunun bir fidyeyle
kapatýlmasý yönünde bir ödün verilmiþti (Yisrael
ben Yosef Binyamin, The Travels of Israel; Dr. A.
Bruer, Kurdish Jews). Talmud’da da, Romalýlar
zamanýnda bu yönde kararlarýn olduðu ve bunun
önüne geçmek için çeþitli yöntemler denendiði
kayýtlýdýr (Talmud – Ketubot 3b).
Yatacak – Ýbranice Yiþgalena. Metinde yazýlý
olan sözcük, kadýnla erkek arasýnda saygýn bir
evlilik baðý olmadan gerçekleþen salt cinsel
iliþkiyi belirtir (ör. Nehemya 2:6); dolayýsýyla hoþ
bir sözcük deðildir. Yukarýda p. 27 açýklamalarýnda sözünü ettiðimiz kurala baðlý olarak geleneksel
olarak bu sözcük yerine Yiþkavena sözcüðü kullanýlýr. Bu ikinci sözcüðün anlamý “yatmak” þeklindedir. Birçok yerde cinsel iliþkiyi belirtmesine
raðmen cinsel iliþkiden daha geniþ bir anlama
sahip olduðu için nispeten daha naziktir.
Ev inþa edeceksin… oturamayacaksýn – Krþ.
20:5.
Bað dikeceksin, ama onu kutsiyetinden kurtaramayacaksýn – Bkz. 20:6 açk.
32. Oðullarýn ve kýzlarýn baþka halka verilecek
– Tam çeviriyle “verilecekler”. Ramban, Vayikra
kitabýnýn sonundaki ilk Toheha’ya yaptýðý açýklamalarda o Toheha’nýn I. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþý ve
Babil Sürgünü’nü anlattýðýný, Devarim kitabýnda
þimdi okuduðumuz Toheha’nýn ise II. BetAmikdaþ’ýn sonlarýný ve yýkýmýn sonrasýný taným-

ladýðýný belirtir. Bunun için gösterdiði kanýtlardan
biri de buradaki ifadedir. Babil Sürgünü’nde
babalar ve çocuklar birlikte sürülmüþlerdi.
Romalýlar tarafýndan II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýmýný
takiben çýkýlan sürgünde ise [týpký bu pasukta
söylendiði gibi] özellikle çocuklar alýnýp Ülke’den
uzaklaþtýrýlmýþ ve geri gelmemiþlerdir (Vayikra
26:16, Ramban o.a.). “Bu da Romalýlar’ýn II. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþ dönemindeki acýmasýzlýklarýndan bir baþkasýdýr. Gençleri alýp sürmüþler,
babalarý [yani yaþlýlarý] ise geride býrakmýþlardýr”
(Prof. Charles B. Chavel’in Ramban’ýn Tora açýklamalarýna yaptýðý alt açýklamalardan).
Tarihten bir kesit: “Sezar, yalnýzca silahlý direnç
gösterebilecek erkeklerin öldürülmesi, geri kalan
herkesin ise hayatta býrakýlmasý emrini vermiþti
… Gençlerden en uzun boylu ve yakýþýklýlarý
zafer onuruna yapýlacak resmigeçide sakladý.
Kalanlardan, on yedi yaþýnýn üstündekiler zincirlenip Mýsýr’daki madenlerde çalýþmaya gönderilirken (krþ. p. 68), büyük sayýda genç, Titus
tarafýndan tiyatrolarda kýlýçla veya hayvanlar
tarafýndan öldürülmek üzere farklý eyaletlere
hediye edildi. On yedi yaþýnýn altýndakiler ise
satýldýlar” (Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý
6:9:2).
Buradaki kehanet yaklaþýk 2000 yýldýr süren
sürgün boyunca da sürekli olarak gerçekleþmiþ,
Yahudi çocuklar sayýsýz kez yerel güçler tarafýndan, çaresizce seyreden veya karþý geldikleri için
öldürülen ebeveynlerinin önünden alýnýp
götürülmüþtür. Özellikle ortaçað Avrupasý bu gibi
olaylarýn çok sýk görüldüðü bir dönemdi.
Gözlerin görecek – “Onlarýn esarete gidiþini
görecek.”
Gün boyunca – Veya “tüm günlerde” (Targum
Yonatan Ahadaþ); yani “sürekli olarak” (Daat
Mikra).
Onlar için hasret çekecek – Ýbranice Vehalot
Aleem. Tam çeviriyle “onlar için tükenen”.
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34
35
36

37

Baþkalarýnýn ilahlarýna hizmet edeceksin –
Bunun anlamý “baþkalarýnýn ilahlarýna tapacaksýn” olamaz; zira Tora’nýn, putperestliðin cezasýný
yine putperestlik olarak vermesi mantýklý
deðildir. Sürgüne giden halk, putperestlerin
köleleri haline geldikleri zaman, onlarýn kendi
putlarý için gerekli gördükleri iþleri de yapmak
zorunda kalacaklardýr. Onkelos’un çevirisinde
olduðu gibi: “Putlara tapan uluslara hizmet edeceksiniz”. Ayrýca putperest rahiplere de kafa vergisi ödeyeceklerdir (Raþi) ve bu, diðer normal
iþlere göre daha da aþaðýlayýcýdýr (Leket Bahir).
Ayrýca bkz. 4:28 açk.
Ahþap – Ya da “aðaç”.
37. Hayret, misal ve ibret [konusu] – “Seni
görenler durumuna bakýp, nasýl bu kadar
düþülebileceðini düþünerek hayret edecekler, bir
kiþinin baþýna herhangi bir felaket geldiði zaman
seni misal gösterip ‘bu, filancanýn baþýna gelen
felakete benziyor’ diyecekler, insanlar senin durumunu sohbet (Raþi) ve ibret (Hirsch) konusu
haline getirecekler. [Buradaki üçüncü kelime için
kullanýlan Ýbranice Þenina sözcüðünü, Raþi,
Þema’daki Veþinantam sözcüðüyle (bkz. 6:7)
baðlantýlý olarak “sohbet” olarak açýklarken, Rabi
Samson Raphael Hirsch bunun “ibret” anlamýnda
olduðu görüþündedir.]
Yahudiler dünyadaki insan nüfusunun %0,2’sini
oluþturmaktadýr. Buna raðmen, isimlerinin
duyulmadýðý, kendilerinden bahsedilmeyen yer
yok gibidir. Bu sadece iletiþim olanaklarýnýn çok
yüksek olduðu günümüzde deðil, tarih boyunca
böyle olmuþtur. Örneðin: “Eðer istatistikler
doðruysa, Yahudiler insan ýrkýnýn olsa olsa yüzde
birini oluþturmaktadýr. Sanki Samanyolu’nun
parlaklýðý içinde kaybolmuþ bir yýldýz tozunun
bulutsu loþ bir esintisi gibidir. Esasýnda Yahudi,
hakkýnda zar zor bir þeyler duyulmuþ biri olmalýydý; ama iþte hep duyulmaktadýr, hep duyulmuþ

olduðu gibi…” (Mark Twain, Yahudiler Hakkýnda,
1899).
œ Antisemitizm. Burada kullanýlan [“hayret”
þeklinde çevirdiðimiz] Þama sözcüðü, ayný
zamanda korku, dehþet ve þok belirtebilir. Bu da
Yahudiler’in her zaman baþkalarý için yapay bir
korku kaynaðý oluþturduklarýný ve bu korkuyu
uydurup kendisine bahane eden antisemitizmle
yüzleþeceðini ima eder. Antisemitizm Yahudi’yi
korku duyulacak bir þey olarak görür, gösterir ve
bunu Yahudi’ye dehþet salmak için kullanýr (krþ.
26:6 açk.). Antisemitizm için hiçbir saðlam
dayanak olmasýna da gerek yoktur. Varolan
sadece bahanedir. Þu sözlerde güzelce ifade
edildiði gibi: “Ýnsan doðasýnda yýkýma yol açan
aþýrý fanatizm türleri içinde antisemitizm kadar
mantýk dýþý olaný yoktur. Yahudiler ne yapýp etseler, kendilerini bu fanatiklerin gözünde temize
çýkaramazlar. Eðer zengin iseler, hýrsýzlýk ve
sömürünün hedefidirler. Eðer fakir iseler
aþaðýlanma ve horlanmanýn hedefidirler. Savaþta
taraf tutuyorlarsa, mutlaka Yahudi olmayanlarýn
kanlarýnýn dökülmesinden avantaj saðlamayý
arzuladýklarý içindir. Barýþ telkin ediyorlarsa mutlaka korkak ve endiþeli bir doðaya sahip
olmalarýndan veya ülkelerine ihanet içinde
olduklarýndandýr. Yahudi yabancý bir ülkedeyse
ayrýmcýlýða ve eziyete maruz kalýr veya sürülür.
Kendi ülkesine dönmeye kalksa bunu yapmasý
engellenir” (Lloyd George, 1923). “… Ama
Yahudi tarihi konusundaki araþtýrmam
ilerledikçe, Yahudiler’i her ülkede ve yerkürenin
neredeyse her köþesinde kovalayan aralýksýz ve
mantýksýz þiddet karþýsýnda þaþýrdým, moralim
bozuldu ve bir derecede bunaldým. Bu nedenle
eðer [yazdýðým] bu kitabýn sayfalarýna ayrým,
sürgün, iþkence, aþaðýlanma ve toplu katliamlar
musallat olmuþsa, bunun sebebi tüm bunlarýn
Yahudi tarihine de musallat olmuþ olmasýdýr”
(Martin Gilbert, Jewish History Atlas, Oxford
1985).
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28:34-37

34

Gözlerinle göreceðin manzaradan deliye döneceksin.
Tanrý seni, dizlerinde ve bacaklarýnda [çýkacak] kötücül bir çýbanla vuracak
ve þifa bulamayýp ayaðýndan baþýna kadar [çýbanla kaplanacaksýn].
36
Tanrý [bu halinle] seni ve baþýna atayacaðýn kralýný, ne senin tanýdýðýn ne de
atalarýnýn [tanýdýðý] bir ulusa götürecek ve orada baþkalarýnýn ilahlarýna hizmet
edeceksin – ahþap ve taþ.
37
Tanrý’nýn seni güdeceði tüm halklarýn içinde bir hayret, misal ve ibret
[konusu] haline geleceksin.
35

34. Manzaradan – Ya da “görüntüden”. Ýbn
Ezra’ya göre bu, sýradaki pasukta bahsedilen
çýbanlarý kastetmektedir (Piruþ Al Ýbn Ezra).
Deliye döneceksin – Tam çeviriyle “deli olacaksýn”. Bu, p. 28’de bahsedilen delilikten farklýdýr.
Orada Tanrý deliliði aktif olarak bir felaket þeklinde gönderecektir. Buradaki ise içinde bulunulan
felaket ortamý nedeniyle doðal olarak ortaya
çýkan delilikten bahsedilmektedir (Daat Mikra).
35. Dizlerinde ve bacaklarýnda – Anlaþýldýðý
kadarýyla bu gibi çýbanlarýn öncelikle çýktýðý yerler bacaklardýr. Nitekim Mýsýr’daki çýban belasý
sýrasýnda Paro’nun medyumlarýnýn çýbanlarýn
etkisi yüzünden ayakta duramadýklarý söylenmektedir (bkz. Þemot 9:11) (Behor Þor; Daat
Mikra)
Targum Yonatan bu pasuðu þöyle açýklar: “Tanrý,
günahkârca eðildiðin [=diz kýrdýðýn] için dizlerine, günaha koþtuðun için bacaklarýna kötücül
bir çýban gönderecek ve Tora yoluna geri dönmezsen bundan þifa bulamayacak, ayaðýndan
baþýna kadar çýbanla kaplanacaksýn.”
Kötücül bir çýbanla vuracak – Anlaþýldýðý üzere,
bu p. 27’de sözü edilen dehþet verici Mýsýr
çýbanýndan bile daha aðýrdýr.
Þifa bulamayýp – Çýban ve egzamalar tam da
eklem yerlerinde olduðundan iyileþmesi çok zor
olacak, sonunda yayýlýp tüm bedeni kaplayacaktýr
(krþ. Ýbn Ezra).
[Çýbanla kaplanacaksýn] – Krþ. Targum Yonatan
ve Ralbag.
36. [Bu halinle] – Pasukta sözü edilen sürgünler
yabancý diyarlara önceki pasukta belirtilen
hastalýklardan mustarip bir halde götürülecekler,
orada kendilerinden zaten nefret eden düþmanlarýnýn karþýsýna bu þekilde çýkacaklar ve durumlarý son derece çekilmez bir hal alacaktýr
(Hirsch). Yine de, önceki pasukla bu pasuk
arasýnda doðrudan bir bað olmayabilir ve eðer

öyleyse bu eklemeye gerek yoktur.
Baþýna atayacaðýn kralýný – “[Devarim kitabýndaki, yani burada okuduðumuz Toheha’nýn II. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþ dönemini ele aldýðýna dair] Bir
baþka kanýt da buradaki ifadedir. Nitekim o
dönemde Yahudiler’in baþýnda olan [Yahudiler’in
son kralý olan, Roma’da yetiþmiþ, öðretmenleri ve
arkadaþlarý Romalý olan] Kral Agripas II. BetAmikdaþ [döneminin] sonunda Roma’ya gitmiþti
ve Bet-Amikdaþ bu gidiþin bir sonucu olarak
yýkýlmýþtý. Bu arada Tora’nýn ‘sizin üstünüzde
hükmedecek olan kral’ deðil, ‘baþýna atayacaðýn
kral’ demekte olduðu gözden kaçmamalýdýr.
Böylece Kutsal ve Mübarek Tanrý, söz konusu
kralýn bu mevkiye uygun biri olmayacaðý imasýnda bulunmuþtur. Gerçekten de [Edomlu
Antipater’in oðlu Herod’un soyundan geldiði ve
Tora açýkça ‘kardeþin olmayan yabancý bir adamý
üzerine yerleþtiremezsin’ (17:15) dediði için,]
Agripas’ýn Tora kanununa göre Yisrael üzerinde
kral olmasý yasaktý; ancak halk, Talmud’da belirtildiði gibi (Sota 41b), kanuna karþý gelerek onu
ve babalarýný ‘kendi baþýna atamýþtý’” (Vayikra
26:16, Ramban o.a.).
Ramban’ýn burada sözünü ettiði, Roma’nýn sadýk
bir hizmetkârý olan II. Agripas’týr. Yeuda krallýðýnýn en son hükümdarý oydu. Yeruþalayim’in
kuþatýlmasý sýrasýnda Titus’un yanýndaydý ve
þehrin düþmesinin ardýndan Romalýlar’ýn
Keysarya’daki (Ceasarea) zafer kutlamalarýnýn
düzenlenmesinde de rol almýþtý. Ramban, burada
anlattýklarýnda Yosifon (Josippon, 65. Bölüm)
kitabýndan alýntý yapmaktadýr. Orada þöyle
yazýlýdýr: “Kral Agripas, Roma Ýmparatoru
Nero’ya gitti ve tüm bunlarý [=Yahudiler’in
Roma’ya karþý isyan hareketinin bilgilerini] anlattý ve bunun üzerine Nero Yahudiler’e karþý Roma
generalini görevlendirdi…” Baþka bir deyiþle,
Yeruþalayim’in düþüþü ile sonuçlanan savaþý
tetikleyen olay buydu (Prof. Charles B. Chavel’in
Ramban’ýn Tora açýklamalarýna yaptýðý alt açýklamalardan).
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Fakirleþtirecek – “Meyvelerinden yoksun
býrakacak” (Raþi). Ýbranice Yeyareþ. Çeviri
Raþi’nin açýklamasý doðrultusunda, fiilin “Raþ –
Yoksul” ile baðlantýlý olduðu görüþünü takip
etmektedir. Diðer bir alternatife göre fiil “Leoriþ
– Sürmek; Kovmak” ile baðlantýlý olabilir:
“Meyvelerini yerinden edecek ve seni onsuz
býrakacak” (krþ. Ýbn Ezra). Bir baþka alternatife
göre “Lareþet – Miras Almak / Mülk Edinmek” ile
baðlantýlý olarak “meyvelerinin sahibi olacak” (krþ.
Targum Onkelos). Bu üç fiilin her biri Yaraþ
kökünden gelir ve hepsinin temasý ortaktýr.
43. Arandaki yabancý – Ýbranice Ger. Yani Ger
Toþav – Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva’yý üstlenmiþ ve Erets-Yisrael’de yaþayan Yahudi olmayan
kiþi (krþ. Targum Onkelos). “Ayný yerde yaþamanýza raðmen, sen felaketle yüzleþirken o baþarý
ve yükseliþ gösterecektir. Böylece tüm bu lanetler
özellikle senin üzerine gelecek (p. 45) – ve seninle
ayný toprakta yaþayan yabancýya gelmeyecek. Bu
da hem sende hem de ebediyen soyunda, tüm bunlarýn, baþýna, Tanrý’ya sýrt çevirmen nedeniyle
geldiðine dair bir iþaret ve kanýt teþkil edecek (p.
48)” (Hirsch).
Gittikçe yükselecek – Tam çeviriyle “senin üzerine çýkacak – yukarý, yukarý”. Benzer þekilde
pasuðun devamýnda “ve sen ineceksin – aþaðý,
aþaðý”. Bu tekrarlar iki anlama gelebilir: “O daima
yükselecek ve sen daima alçalacaksýn” veya “O,
olasý en yüksek konumu elde edecek ve sen en
aþaðýya ineceksin” (Ýbn Ezra).
“MÖ 63 yýlýnda, hýrslý ve entrikacý bir Edomlu
olan Antipater, Romalý lider Pompei ile ilk iþbirliðine baþlar. Pompei’nin fethine raðmen
Yahudiler’deki birlik ve baðýmsýzlýk ruhu zayýflamamýþtýr. Antipater Yisrael’in en büyük manevi
merkezinin Sanedrin olduðunu farkeder. Sanedrin’in
gücünü ortadan kaldýrdýðý takdirde halkýn, Roma

hâkimiyeti altýndaki diðer halklar gibi uysal ve
itaatkâr hale geleceðinden emindir. Antipater bu
fýrsatý kendi konumunu güçlendirmek için kullanmaya karar verir. Pompei’ye, tüm otoriteyi
Hahamlar’dan alýp onlarýn gücünü [Haþmonai
lider] Hyrkanus’a aktarmasýný salýk verir.
Fiiliyatta bunun anlamý, Hyrkanus’u kontrol eden
Antipater’in Romalýlar’ýn Yahudi ellerinde býraktýklarý yetkileri eline geçirmesidir. Daha sonra
MÖ 48’de Antipater, Pompei’ye karþý Sezar’ýn
yanýný tutar ve imparatorluktan belli çýkarlar ve
sýnýrsýz güç talep eder. Bir Edomlu’nun gerçek
yönetici olamayacaðý þeklindeki acý gerçeði gizlemek için, Sezar Hyrkanus’a Nasi [=Sanedrin
baþkaný] ünvanýný ve bu ünvaný çocuklarýna
aktarabilme yetkisini verir. Ayrýca onun Koen
Gadol olarak statüsünü de onaylar. Böylece, her
ne kadar görünüþte Yeuda’nýn lideri Hyrkanus
idiyse de, gerçekte ipler, Yahudi olmayan
Antipater’in elindedir” (Ebner ve Goldwurm,
History of the Jewish People – 2nd Temple Era;
Artscroll Yayýnlarý 1982, s. 123-125 ve 130).
Antipater’in oðlu Herod (Hordus), II. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþýndan yaklaþýk 105 yýl
öncesinde Yeuda üzerinde tam güç sahibi olmuþtur. Bet-Amikdaþ’ý dillere destan bir ihtiþama
sahip olacak þekilde restore etmiþ olmasýna ve bu
konuda övülmesine raðmen, 32 yýl süren uzun
yönetimi boyunca (MÖ 36-4), Yahudiler bu
tirandan çok büyük baský görmüþtür. Hýzlý bir
karþýlýk görme korkusuyla durumdan yakýnýp
protesto etmekten bile korkuyorlardý. Herod’un
yönetimi, II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýna ve uzun acý
sürgüne giden yolun tohumlarýný atmýþtýr.
Yahudiler, Roma Senatosu’na bir heyet gönderip
onun verdiði eziyeti anlatma cesaretini ancak
Herod öldükten sonra gösterebilmiþlerdir. “[Bu
heyete mensup] Suçlayýcýlar, kendilerine söz verildiðinde öncelikle Herod’un suçlarýný sýraladýlar
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38

Tarlaya bol [miktarda] tohum ekeceksin, ama az [ürün] toplayacaksýn, zira
onu çekirgeler tüketecek.
39
Baðlar dikip emek vereceksin; ama þarap içemeyecek, [hatta üzümü bile]
toplayamayacaksýn, zira onu kurtçuklar yiyecek.
40
Tüm bölgelerinde zeytinler olacak, ama yaðý süremeyeceksin [bile], zira
zeytinlerin [aðaçtan] dökülüp gidecek.
41
Oðullar ve kýzlar getireceksin dünyaya; ama senin olmayacaklar, çünkü tutsaklýða gidecekler.
42
Tüm aðaçlarýný ve topraðýnýn meyvelerini cýrcýr böceði fakirleþtirecek.
43
Arandaki yabancý senin üzerinde gittikçe yükselecek ve sen gittikçe alçalacaksýn.
38. Tarlaya – Önceki pasukta halkýn sürgüne
çýkacaðýndan bahsedilmiþti. Burada ise tekrar
Yisrael’in kendi topraðýndaki sorunlar ele alýnmaktadýr. Bunun bir açýklamasý, yine, sürgüne
tüm halkýn deðil, yalnýz bir kesimin çýkmasý,
kalanlarýn ise topraktaki verimsizlikle mücadele
etme durumunda kalmasýdýr. Ýbn Ezra’nýn
getirdiði diðer açýklamaya göre ise burada, önceki pasukta bahsi geçen sürgünün öncesinde meydana gelecek ve dayanma gücünü yok edeceði
için söz konusu sürgünün kapýsýný açacak sorunlardan bahsediliyor da olabilir.
Ramban bahsi geçen sürgünün kýsmi olduðu ve
yukarýda belirtildiði üzere Agripas’ýn Roma’ya
gelmesinin kastedildiði görüþündedir. Ancak bir
olasýlýða göre Agripas’tan önceki baþka bir aþama
da kastediliyor olabilir. Nitekim Roma kumandaný, Aristobulus’u (p. 33 açk.) yakalayýp onu
zincirlerle Roma’ya götürmüþtür. Sonraki bir aþamada Agripas, Roma temsilcisiyle iþbirliði
yaparak Yeuda topraklarýnda geniþ alanlarý ele
geçirmiþtir ve p. 48’de sözü edilen düþmanlar
bunlardýr ve p. 49’da bahsi geçen asýl yabancý
düþmanýn – Vespasian ve Titus komutasýndaki
Roma ordusunun – öncüleridir (bkz. p. 49 açk.).
Romalýlar’ýn neden olduðu sürgünle birlikte p.
64’teki dünyaya saçýlma kehaneti gerçekleþmiþtir.
p. 66’dan itibaren de sürgündeki sýkýntýlar ele
alýnmaktadýr.
Ekeceksin – Tam çeviriyle “[ekmek üzere] çýkaracaksýn”.
Tüketecek – Raþi. “kesip atacak” (Ýbn Ezra).
Ýbranice Yahselenu. Bu özelliði nedeniyle çekirge
cinslerinden biri Hasil olarak adlandýrýlýr (bkz.
Yoel 1:4) (Talmud Yeruþalmi – Taanit 3:6; Raþi).
Bu pasukla ilgili bir açýklama için bkz. Bamidbar
35:33 açk.
39. Emek vereceksin – Tam çeviriyle “çalýþacaksýn”.

[Hatta üzümü bile] Toplayamayacaksýn – Ya da
“depolayamayacaksýn”. Ýbranice Agar kökü; saklama amacýyla toplamayý belirtir. Baþka bir alternatife göre: “… þarap içemeyecek ve [elbette]
depolayamayacaksýn” (Hirsch).
40. Zeytinlerin olacak – Önceki pasuktan farklý
olarak burada emekten bahsedilmemektedir, zira
zeytin yetiþtirmek, bað veya tarladakine benzer
özel bir çalýþma gerektirmez (Daat Mikra).
Yaðý süremeyeceksin [bile] – “Yemeye yetecek
kadar elde etmek bir yana, vücudunun bir noktasýna sürmek için ufacýk bir miktar yað bile elde
edemeyeceksin” (Daat Mikra; krþ. Miþna – Þabat
8:1). Krþ. Þemuel II 12:20.
Dökülüp gidecek – Ýbn Ezra. Ýbranice Yiþal.
Alternatif olarak “zeytin aðaçlarý [meyvelerini]
dökecek” (Raþi). Krþ. 19:5 açk.
Son iki pasukta söylenenlerin benzerleri
Peygamber Miha’nýn kehanetlerinde de yer
almaktadýr (Miha 6:15). Peygamber Hagay’ýn
sözlerinde de burada tanýmlanan türdeki bir lanetin gerçekleþtiði görülmektedir (Hagay 1:6).
41. Senin olmayacaklar – “Sana bir yararlarý
olmayacak (Targum Yonatan), Yaþlýlýðýnda senin
ihtiyaçlarýný karþýlayamayacaklar (Ramban),
Yaptýðýn iþlerde onlarýn yardýmýný alamayacaksýn
(Daat Mikra); zira tutsaklýða gidecekler.” Krþ. p. 32.
Ayrýca bkz. Eha 1:18.
42. Cýrcýr böceði – Bu tahmini bir çeviridir.
Ýbranice Tselatsal. Bu, ses çýkaran bir çekirge
türüdür ve ismi de “Tsiltsul – Çýnlama” ile
baðlantýlýdýr (Raþi; Radak, Þeraþim; Rabenu
Behaye; krþ. Talmud – Taanit 8b). Krþ. Yeþayau
18:1, Ýyov 40:31. Baþkalarýna göre “güve” (Saadya
Gaon), “týrtýl” (Ralbag). Ramban ise, gürültülü bir
þekilde gelen düþman ordularýndan bahsedildiði
görüþündedir (krþ. Talmud – Baba Kama 116b).
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düzene baðlý kurallarý vardýr. Bu kurallarýn yerine
getirilmesi de ibadetin bir parçasýdýr. Ancak
sadece þekille kalmamak, ibadete içten bir ruh
katmak, Tanrý ile kurulan ve güçlendirilen baðýn
varlýðýndan, Tanrý’ya olan yakýnlýktan haz alýp
samimi bir neþe ile dolmak da büyük önem taþýr.
Rabenu Behaye’nin belirttiði üzere, insanýn,
mitsvalarla meþgul olduðu zaman neþeli olmasý
da bir yükümlülüktür ve mitsva yaparken
hissedilen bu neþe, baþlý baþýna bir mitsvadýr.
Mitsvayý yerine getirmenin ödülünün yanýnda bu
neþe için de ek bir ödül vardýr ve aksine, mitsvayý
neþesiz yerine getirmek ters bir karþýlýða davet
çýkarabilir (ayrýca bkz. Yad – Lulav 8:15).
Hatam Sofer buradaki ifadeyi biraz farklý deðerlendirir: “Her þeyin bol olduðu bir ortamda Tanrýn
Aþem’e hizmet etmemekten mutluluk ve kalpten bir
neþe duyduðun için!”
48. Her þeyden yoksunluk – Tanrý’ya, “her þeyin
bol olduðu bir ortamda” neþeyle hizmet
edilmemesinin karþýlýðýnda, “her þeyden yoksun bir
halde” düþmanlara hizmet edilecektir. Bu bir
“Mida Keneged Mida – Kýsasa Kýsas” örneðidir
(Rabenu Behaye). Bu pasuk, Miþna’daki iki
öðretiye de dayanak gibi görünmektedir: [1]
“Her kim Tora’yý fakirlik içinde yerine getirirse,
sonunda onu zenginlik içinde yerine getirecektir
ve her kim Tora’yý zenginlik içinde boþlarsa,
sonunda onu fakirlik içinde boþlayacaktýr
[=boþlamak zorunda kalacaktýr]” (Miþna – Pirke
Avot 4:9). [2] “Her kim üzerine Tora’nýn boyunduruðunu kabul ederse, [Gökler’den gelen
yardýmla,] onun üzerinden devlet boyunduruðu
ve dünyevi meþgaleler boyunduruðu kaldýrýlýr.
Her kim üzerinden Tora’nýn boyunduruðunu sökerse, [Gökler’den verilen kararla,] onun üzerine

devlet boyunduruðu ve dünyevi meþgaleler
boyunduruðu yüklenir” (a.k. 3:6) (Rabenu
Meyuhas) (Daat Mikra).
Pasuk açlýk, susuzluk ve çýplaklýktan bahsettikten sonra “her þeyden yoksunluk” ile neyi kastetmektedir? Talmud’da bu konuda farklý görüþler
vardýr: Rav’a göre “kandil ve masadan [bile] yoksun”, Rav Hisda’ya göre “bir eþten yoksun”, Rav
Þeþet’e göre “güneþten yoksun”, Rav Nahman’a
göre “bilgiden yoksun”. Baþka bir Miþna dönemi
kaynaðýna göre “tuz ve yaðdan yoksun” (Talmud –
Nedarim 41a). Baþka bir kaynaða göre burada
özellikle Tora bilgisi ve öðreniminden yoksun
kalmaktan bahsedilmektedir (Mehilta, Yitro
19:1). Sürgün boyunca halkýn genelinin kaybettiði en önemli zenginlik budur.
Sana karþý salývereceði – Kullanýlan fiil önemlidir: Tanrý düþmanlarý “salýverecektir”; onlarýn
gelmesine izin verecek, Yisrael’i egemenlik altýna
almalarýna engel olmayacaktýr. Böylece BeneYisrael’in Asur, Babil, Roma gibi kendi dönemlerinin süper güçleri karþýsýnda aldýðý yenilgi
kadar doðal bir þey yoktur. Ne de olsa Yisrael ne
kadar cesurca savaþsa da bu süper güçler karþýsýnda fazla bir þansý yoktur. Tanrý’ya baðlý kaldýðý
dönemlerde de onu yenilmez kýlan, Tanrý’nýn
düþman uluslara engel olmasýdýr. Ama Tanrý’ya
isyan ettikleri zaman Tanrý da ipleri býrakmýþ ve
doðanýn en basit kanunu gereði güçlü, zayýfý
ezmiþtir (Hirsch).
Öte yandan bu fiili “kýþkýrtacaðý” þeklinde çeviren
kaynaklar da vardýr (Targum Onkelos). Bu durumda
Tanrý, düþmanlarýn içine Bene-Yisrael’e saldýrma
istek ve motivasyonu verecektir (Daat Mikra).
[Bu düþmanlarýn her biri] – Ýbn Ezra.
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44

O sana borç verecek, ama sen ona borç vermeyeceksin. O baþ olacak ve sen
kuyruk olacaksýn.
45
Tüm bu lanetler senin üzerine gelecek ve [sen] imha olana kadar seni takip
edip yakalayacak – [hepsi,] Tanrý’nýn Sözü’nü dinlemediðin, sana emretmiþ olduðu
Emirleri’ni ve Hükümleri’ni gözetmediðin için!
46
[Bu lanetler] Hem sende hem de ebediyen soyunda birer iþaret ve kanýt teþkil edecek.
47
Her þeyin bol [olduðu bir ortamda] Tanrýn Aþem’e mutlulukla ve kalpten bir
neþeyle hizmet etmediðin için,
48
Tanrý’nýn, açlýk, susuzluk, çýplaklýk ve her þeyden yoksunluk [ortamýnda]
sana karþý salývereceði düþmanlarýna hizmet edeceksin. [Bu düþmanlarýn her biri,]
Boynuna demir bir boyunduruk geçirecek – ta ki seni imha ediþine kadar.
ve tebaasý olduklarý kiþinin bir kral deðil, yaþamýþ
en büyük tiran olduðunu beyan ettiler. Büyük
sayýda insan onun tarafýndan idam edilmiþ,
öldürülmeyenler de o kadar dehþet verici acýlara
maruz býrakýlmýþlardý ki ölenlere gýpta ediyorlardý. Herod yalnýz bireyleri deðil, þehirleri bir
bütün olarak iþkenceye tabi tutuyordu: Baþka ýrklara mensup olanlara güzellik vermek için
kendine ait olaný talan ediyor, yabancýlarý memnun etmek için Yahudi kaný döküyordu. Onlarý
eski zenginliklerinden ve atasal kanunlarýndan
yoksun býrakmýþ, halkýný yoksulluða ve kanunsuzluða terk etmiþti. Esasen, Yahudiler’in
Herod’un elinde iken birkaç yýlda çektikleri, atalarýnýn Babil’i terk ettikten o zamana kadar olan
dönemin tümü boyunca çektiklerinden çok daha
fazlaydý” (Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý 2:6:2).
44. Baþ … kuyruk – Krþ. p. 13.
45. Seni takip edip yakalayacak – Tanrý’nýn
berahasýnýn gerçekleþmesine nasýl hiçbir þey engel
olamazsa, ayný þekilde, olasý olmaktan ne kadar
uzak görünürse görünsün, lanetlerin de gerçekleþmesine hiçbir þey engel olamayacaktýr.
46. Ýþaret ve kanýt – Ýbranice Ot ve Mofet. Bu
sözcüklerle ilgili açýklamalar için bkz. 5:34 ve
13:2 açk. Bu ikisi genelde birlikte anýlýr ve anlam
açýsýndan yakýndýrlar. Burada da tüm bu felaketlerin, Tanrý’ya sýrt çevirmenin karþýlýksýz
kalmadýðýna dair iþaret ve kanýt teþkil edeceði ya
da felaketlerin insanlarýn hayrete düþeceði þekilde olaðandýþý olacaðý söylenmektedir. Her þey
Tanrý’ya hizmet etmemenin bir sonucudur. Ve
“sadece senin için deðil, ardýndan gelen soyun
için de” (Ýbn Ezra).
Bir baþka görüþe göre buradaki Ot sözcüðü
“örnek” anlamýna da gelebilir. Bu doðrultuda, bir
kiþi bir baþkasýna beddua etmek istediðinde

“onlar gibi olasýn” diyerek Bene-Yisrael’in baþýna
gelenleri, okuduðu belaya örnek gösterecektir
(Raþbam).
Hem sende hem de ebediyen soyunda – Burada
satýr arasýnda bir teselli bulmak da mümkündür.
Bu kýsým boyunca “imha olacaksýn”, “yok olacaksýn” gibi ifadeler geçmesine raðmen, Tora burada
“ebediyen soyun”dan bahsetmektedir. Bu da, tüm
bu felaketlere ve nesiller boyu sürecek lanete raðmen, Bene-Yisrael’in soyunun tükenmeyeceðini
garanti etmektedir.
47. Her þeyin bol [olduðu bir ortamda] –
“Hiçbir eksiðin yokken, Tanrý’ya þükran duygularý
içinde olman ve bu durumu O’na mutluluk ve
kalpten bir neþe ile hizmete yönlendirmen
gerekirken bunu yapmadýn. Tanrý sana her ihtiyacýný vermiþ olmasýna ve dolayýsýyla hiçbir bahanen olmamasýna raðmen günah iþledin” (krþ.
Raþi; Sefer Zikaron).
Mutlulukla … hizmet etmediðin için – Burada
Tanrý’ya neþeyle hizmet etmek gerektiði ima
edilmektedir. Teilim’de de bu yönde bir pasuk
vardýr: Teilim’deki “Tanrý’ya neþeyle ibadet edin”
(Teilim 100:2). Bu da, her ne kadar Tora’da açýk
bir emir olmasa da Bet-Amikdaþ’taki ibadet
sýrasýnda Leviler’in enstrümanlar ve ilahilerle
müzik yapmalarý þeklindeki uygulamaya Tora’dan
bir dayanak teþkil eder (Talmud – Arahin 11a).
Ama bunun ötesinde pasuðun en basit düzeydeki
mesajý açýktýr. Tora tüm bu felaketlerin geliþ sebebinin “Tanrý’ya ibadet etmemek” olduðunu söylemekte deðildir. Verdiði sebep bu ibadetin “mutlulukla ve kalpten bir neþeyle” yapýlmamýþ olmasýdýr!
Yani sadece þekilsel, hissiz ve külfetmiþ gibi
yapýlan ibadeti Tanrý’nýn ne þekilde karþýladýðý
burada açýkça görülmektedir. Elbette ibadet
kiþinin kendi isteðine baðlý deðildir ve þekle,
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50
51

52

alýp Sefer-Tora tomarlarýna sardýlar ve ateþe
verdiler” (Talmud – Gitin 58a).
Küstah – Ýbranice Az Panim. Tam çeviriyle “küstah yüzlü”. Küstahlýðý yüzünden okunan. Veya
“sert ve acýmasýz”; “sadist”; “agresif”.
51. Hayvanýnýn – Yani “senin hayvanýnýn”.
52. O çok güvendiðin surlarýn – Erets-Yisrael’in
kuzeyindeki Galil sakinleri ile güneydeki Yeuda
sakinleri yüksek ve güçlendirilmiþ surlarla çevrili
þehirlerinde kendilerini güvende hissediyorlardý.
Ancak Vespasian ve Titus komutasýndaki Roma
lejyonlarý bunlarý ardý ardýne ele geçirmiþlerdir.
[a] “Yodfat kalesi sarp zirvelerin tepesine oturmuþ, aþaðýya bakan insanlarýn dibi göremeyeceði
kadar büyük derinliðe sahip dar vadilerle çevrili
bir yer. Tek eriþim yeri kuzey yanýnda. Orada
daðlarýn eteklerine doðru kurulmuþ bir þehir var
ve [buranýn komutanlýðýný yapmýþ olan] Josephus
þehri surlarla çevirdiði zaman bu yamacý da
surlarýn içine dâhil etmiþti. Amacý, düþmanýn,
þehre hâkim olan bu sýrtý ele geçirmesini önlemekti. Etrafýný çeviren daðlarla da etkili bir þekilde perdelenmiþ olan bu þehir, bir kiþi onun yanýna gelene kadar görülememekteydi. Yodfat’taki
müstahkem mevkiin durumu böyleydi. [b]
Gamla kalesi, Yodfat’tan bile yüksek olan eriþilemezliðine güvenerek teslim olmayý reddetti.
Burada, yüksek bir daðdan engebeli bir rampa
aþaðý doðru iner ve yolun ortasýnda, zirvesinden
aþaðýya kadar olan eðimi önde ve arkada eþit olan
bir kambur yükselir. Bu þekil, ona bir deve
(Gamal) görünümü verir ve kaleye ismini veren
de budur. Kayalýk ve eriþilmez zirve, muazzam bir
yüksekliðe ulaþýr ve aþaðýdaki büyük derinliklere
yukarýdan bakan sarp uçurumlarla çevrilidir.

Gamla’nýn sakinleri, burasýnýn konumunun doðal
kuvveti nedeniyle, daha az savaþçýlarý olmasýna
raðmen, kendilerini Yodfat’takilere göre çok daha
güvende hissediyorlardý. [c] Vespasian, yalnýzca
kraliyet þehri ve tüm ulusun baþkenti olmayýp,
ayný zamanda savaþtan kaçan herkesin akýn etmiþ
olduðu merkez olan Yeruþalayim surlarýnýn altýnda kendisini bekleyen görevin hiç de kolay
olmadýðýnýn farkýndaydý. Þehrin hem doðal hem
de insanlar tarafýndan yapýlmýþ savunma koþullarýnýn onda yarattýðý endiþe küçümsenir deðildi,
zira içerideki savunmacýlarýn cüretli ruhlarýný
kontrol altýna almanýn, surlar olmasa bile zor olacaðýný tahmin ediyordu. Bu nedenle askerlerini,
yarýþmaya hazýrlanan atletler gibi hazýrladý” (Josephus
Flavius, Yahudi Savaþlarý 3:7:7, 4:1:1-2, 4:1:10, 4:2:1).
Düþene kadar – “Düþme” fiili, deyimsel anlamýyla kullanýlmýþtýr: “Ele geçirilene kadar” (Targum
Onkelos; Raþi). Veya “sindirilene kadar” (krþ. 20:20).
Kuþatma uygulayacak … kuþatma uygulayacak
– Radak. Ya da “sýkýntý verecek… sýkýntý verecek”
(Targum Onkelos). Bu ifadeler gereksiz görünen
bir tekrar niteliðindedir. Rabi Samson Raphael
Hirsch bunun iki farklý savunmanýn çöküþünü
kastettiði görüþündedir: “Düþmanýnýn ilerlemesini iki þekilde durdurabilirsin: Senin gözünde yüksek ve güçlü olan þehir surlarýnla ve bundan daha
etkili olarak, sana oturman için ülkeyi ve þehirleri
vermiþ olan Tanrý’nýn özel korumasýyla. Ama ikisi
de iþe yaramayacak. Kuvvetli hisarlarýn, tam da
tüm güvenini, emirlerini yerine getirmekle
görevlendirilmiþ olduðun Tanrý yerine bu taþ
duvarlara yasladýðýn için seni koruyamayacak. Ve
Tanrý’nýn özel korumasý da senin yanýnda olmayacak, zira O’na itaat etmeyip emirlerini
çiðnediðin için buna layýk olmayacaksýn.”
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49

Tanrý uzaktan, yeryüzünün ucundan, bir ulusu bir kartalýn [hýzla] süzülmesi
gibi senin üzerine taþýyacak. Dilini anlamadýðýn bir ulus [olacak bu] –
50
ihtiyara saygý göstermeyen, gence acýmayan küstah bir ulus.
51
[Bu ulus] Sen imha olana kadar, hayvanýnýn meyvesini ve topraðýnýn
meyvesini yiyecek; seni yok edene kadar sana ne tahýl, þýra ve yað býrakacak ne de
sýðýrýnýn yavrularýný ve davarýnýn seçkinlerini.
52
Ülkenin tümünde [o çok] güvendiðin yüksek ve güçlendirilmiþ surlarýn
düþene kadar sana tüm þehirlerinde kuþatma uygulayacak. Tanrýn Aþem’in sana
vermiþ olduðu ülkenin tümünde sana tüm þehirlerinde kuþatma uygulayacak.
49. Uzaktan, yeryüzünün ucundan – Ramban
bu pasuðun da, buradaki Toheha’nýn II. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþ dönemini tanýmladýðýna dair
bir dayanak olduðunu belirtir. Burada, daha önce
kendisiyle hiçbir alýþveriþte bulunulmamýþ, uzakta ve yeryüzünün ucunda yer alan, lisanýnýn da
tanýnmadýðý bir ulustan bahsedilmektedir. I. BetAmikdaþ döneminde Bene-Yisrael’i hedefleyen
uluslar bu tarife uymamaktadýr. Hem Asurlular
hem de Babilliler ya Bene-Yisrael’in yakýn
komþusuydu ya da onlarýn bölgesine nispeten
yakýn bir yerdeydi. Ayrýca bu uluslarýn konuþtuðu
dil olan Aramca, Yahudiler’e pek yabancý deðildi.
Pasukta söylendiði gibi: “Lütfen bizimle Aramca
konuþun, zira biz [bu dili] anlarýz” (Melahim II
18:26) (Ramban). Öte yandan, II. Bet-Amikdaþ
zamanýnda durum farklýydý. Romalýlar, EretsYisrael’e oldukça uzak olan Ýtalya’dan gelmiþlerdi
ve o dönemde bilinen dünyanýn batý ucuna kadar
her yeri kontrol ediyorlardý. Dilleri olan Latince
de o dönemde yalnýzca birkaç yüzyýllýk geçmiþe
sahip genç bir lisandý ve Romalýlar’ýn fetih
hareketlerine kadar Yakýn Doðu’da bilinmiyordu
(Ýbrani Ansiklopedisi {Ýbranice}, Latin k.b., s. 627).
Bir kartalýn [hýzla] süzülmesi gibi – “Aniden,
kuvvetli ve hýzlý bir þekilde” (Raþi).
Roma Ýmparatorluðu’nun en çok kullanýlan
simgelerinden biri büyük kartaldý. Her Roma
lejyonunun toteminde bu simge yer alýrdý. Bu
“kartallar” basit birer sembolün çok ötesindeydi.
Bir anlamda her lejyonun “ilahýný” simgeliyordu
ve sonuçta büyük kartal, Roma’nýn ve ordusunun
baþ simgesi haline gelmiþtir. “Vespasian’dan
sonra, seçkin birlikler eþliðinde, süvariler,
piyadeler, diðer kumandanlar ve topluluklar
geldi. Roma ordusunda her lejyonun önünde bir
kartal sembolü giderdi, zira kartal, kuþlarýn kralý
ve en korkusuzudur. Onlar bunu imparatorluðun
sembolü ve rakipleri kim olursa olsun zaferin
teminatý olarak deðerlendirirler. Bu kutsal
sayýlan amblemlerin ardýndan borazancýlar, sonra
da omuz omza altý askerden oluþan birlikler…
gelirdi” (Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý 3:6:2).

Roma Ýmparatorluðu’nun en önemli devamý
olan, Ortaçað’da Orta Avrupa’yý hâkimiyeti
altýnda tutan ve Almanya’nýn temeli olan Kutsal
Roma Ýmparatorluðu’nun simgesi de çift baþlý
kartaldý. Kartal simgesi daha sonra Naziler
tarafýndan da kullanýlmýþtýr.
Midraþ þu olayý anlatýr: Roma Ýmparatoru
Trahinus’un (olasýlýkla Trajan, MS 53-117)
karýsýnýn doðum yaptýðý gün bir Tiþa Beav’dý ve
Yahudiler yastaydý. Bu bebek Hanuka’da – tüm
Yahudiler’in kandiller yaktýðý mutlu bir zamanda
– ölmüþtü. Bunu fýrsat bilen yerel düþmanlar
durumu Trahinus’un karýsýna bildirdiler. Karýsý da
ona bir mektupla “Barbarlar’la çatýþacaðýna git
Yahudiler’i sindir” mesajý gönderir. Trahinus bir
gemi filosuyla Erets-Yisrael’e doðru yola koyulur.
Hesaplarýna göre yolculuk on gün sürecektir.
Ama beklenmedik þekilde yolculuk sadece beþ
günde tamamlanýr. Karaya ayak bastýðýnda Tora
öðrenen Yahudiler görür. Öðrendikleri pasukta
[yani pasuðumuzda] “Tanrý uzaktan … bir ulusu
bir kartalýn [hýzla] süzülmesi gibi senin üzerine
taþýyacak” denmektedir. Trahinus on günlük
yolun beþ gün sürdüðüne bakarak “Ýþte pasukta
söylenen kiþi benim!” der, bunu zafer iþareti
olarak görür ve kadýn-erkek binlerce kiþiyi kýlýçtan geçirir (Midraþ – Eha Raba 4:22).
Taþýyacak – Ýbranice Yisa. Ya da “getirecek”
(Targum Onkelos; Daat Mikra).
Dilini anlamadýðýn bir ulus – Tam çeviriyle
“lisanýný dinlemediðin bir ulus”. Bkz. Uzaktan,
yeryüzünün ucundan k.b.
50. Gence acýmayan – “Betar þehrinde dört yüz
okul, her okulda dört yüz öðretmen ve her öðretmenin önünde dört yüz okul çocuðu vardý
(Sayýlar yüksek nüfusu vurgulama amacýyla [ve
olasýlýkla Hahamlar’ýn baþka derin konulara
iþaret etme niyeti nedeniyle] özellikle abartýlýdýr).
Romalýlar þehre ilk girdiklerinde çocuklarý,
onlarýn kendi kalemleriyle þiþleyerek öldürüyorlardý. Ýyice üstünlük saðladýktan sonra, çocuklarý
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54
55

56

57

haklý çýkarýr nitelikteydi, zira güçlü olanýn
gereðinden fazlasýna sahip olduðu bir ortamda
zayýflar sadece inleyebiliyordu. Tüm insani
duygular açlýða teslim oluyordu, ama hiçbir þey
utanç duygusu kadar yýkýma uðramýþ deðildi.
Baþka zamanlarda saygýyý gerektiren þeyler, kýtlýk
zamanýnda hor görmeyle karþýlanýyordu. Böylece,
kadýnlar kocalarýndan, çocuklar babalarýndan ve
– hepsinden daha acýsý – anneler, bebeklerinin
aðýzlarýndan yiyecek kapýyorlardý. En sevdikleri
onlarýn kollarýnda can verirken, onlarý hayat
verici lokmalardan mahrum býrakmakta tereddüt
etmiyorlardý. Ancak açlýðý bu þekilde tatmin
etme yöntemi fark edilmeden kalmadý. Asiler bu
aþýrma parçalarý bile kapabilmek için her yerde
dolaþýyorlardý. Nerede kapýsý kilitli bir ev görseler, içeridekilerin yiyecek aldýklarýný varsayýyorlar,
aniden kapýlarý kýrýp içeri dalarak insanlarý
çenelerindeki yiyecek kýrýntýlarýný geri çýkarmaya
zorluyorlardý” (Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý
5:10:3).
56. En nazlý ve titiz [kadýn] – Bkz. p. 54 açk.
Oðluna ve kýzýna – Büyük çocuklarýna.
57. Döleþine – Ýbranice Þilya. Yani “plasentasýna”.
Ceninin yaþamýný destekleyen organ (Targum
Yonatan; Septuaginta; krþ. Talmud – Hulin 77a;
Talmud – Nida 26a). Ancak burada döleþine karþý
bencilleþmekten söz edilmektedir. Bencillik canlý
birine karþý gösterilen bir davranýþtýr, oysa döleþi
cansýzdýr. Dolayýsýyla Raþi, Targum Onkelos’u takiben burada “döleþi” ile küçük çocuklarýn kastedildiðini belirtir. Kadýn, çocuklarýndan birini

yerken, diðer çocuklarýna karþý kötü gözle bakacak ve eti onlarla paylaþmayacaktýr. Alternatif
olarak “ölü doðan çocuðuna” (Ýbn Canah; Radak,
Þeraþim).
Doðuracaðý çocuklarýna karþý – Önceki pasukta büyük çocuklardan bahsedilmiþtir. Bu pasukta
da küçük çocuklardan bahsedilmiþtir (ö.a.).
Öyleyse buradaki “doðuracaðý çocuklarý” geriye
kalan son kategoriyi tanýmlamaktadýr: Kesip yiyeceði çocuklar. Dolayýsýyla bunlar, kendilerine
karþý sadece bencilce davranmakla kalmayacaðý,
her þeyden yoksun olduðu bir ortamda onlarý
gizlice kesip yiyeceði ve diðer çocuklarýyla paylaþmayacaðý çocuklarýdýr.
Gizlice onlarý yiyecek – Yani “döleþini ve doðuracaðý çocuklarý”. Buradaki kullanýmda insana
ürperti getiren bir durum söz konusudur. “Döleþi
ve doðuracaðý çocuklar” önceleri kadýnýn bencilliðinin kurbaný iken, daha sonra ona yem olacaklardýr (krþ. Hirsch).
Raþbam’a göre anlam biraz farklýdýr: “En nazlý ve
titiz kadýn bile, koynuna girdiði kocasýna, oðluna
ve kýzýna karþý bencilleþecek ve onlarýn bilmemesi için gizlice doðuracaðý çocuklarý ile bacaklarýnýn arasýndan çýkacak döleþini onlarla paylaþmayýp yiyecek.”
Tarihten bir kesit: “Þimdi, bir benzeri ne Yunan
ne de baþka bir ulusun tarihinde olan, dehþet verici,
hakkýnda konuþmanýn mümkün olmadýðý ve duymanýn inanýlmaz olduðu bir olayý tarif edeceðim.
Ümit ederim ki gelecek nesiller tarafýndan tuhaf
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Kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý baský nedeniyle, rahminin meyvesini,
Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu oðullarýnýn ve kýzlarýnýn etini yiyeceksin.
54
Sendeki nazik ve çok titiz adam [bile,] kardeþine, koynuna aldýðý karýsýna ve
geriye býraktýðý diðer çocuklarýna karþý bencilleþecek,
55
tüm þehirlerindeki kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý baský
nedeniyle, yiyeceði çocuklarýnýn etinden onlardan birine [bile] vermeyip, ona
hiçbir þey býrakmayacak.
56
Sendeki, hassasiyet ve titizlikten [dolayý] ayaðýnýn tabanýný doðrudan
topraðýn üzerine koymayý denemiþ dahi olmayan o en nazlý ve titiz [kadýn bile,]
koynuna girdiði kocasýna, oðluna ve kýzýna karþý bencilleþecek –
57
ve bacaklarýnýn arasýndan çýkan döleþine ve doðuracaðý çocuklarýna karþý! –
çünkü þehirlerindeki kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý baský nedeniyle,
her þeyden yoksun bir halde gizlice onlarý yiyecek.
53. Kuþatma – II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýnýn üç
yýl öncesinde, Yahudiler Roma’ya baþkaldýrdýlar,
onlarý Yeruþalayim’den attýlar ve bir devrim yönetimini baþa getirdiler. Daha sonra Roma Ýmparatoru olacak olan kumandan Vespasian isyaný
bastýrmak üzere gönderildiðinde önce ülke çapýndaki Yahudi direncini kýrdý ve baþkenti izole etti.
Yeruþalayim’in dünyayla iliþkisi kesildi ve ülkenin
tüm ürünleri [önceki pasuklarda (p. 51-52) belirtildiði izere] Roma ordusunu beslemekte kullanýldý. Aslýnda kuþatmanýn uzun süreli olacaðýný
gören Yeruþalayim’in üç büyük zengini, þehri çok
uzun yýllar ayakta tutacak kadar erzak depolamýþtý. Ancak Romalýlar’a baþkaldýrmamayý
öðütleyen Hahamlar’ýn aksine, halký savaþmaya
zorlamak isteyen asiler, bu amaçla söz konusu
depolarý yaktýlar ve þehir, sýradaki pasuklarda
tarif edilen dayanýlmaz kýtlýðýn pençesine düþtü
(Talmud – Gitin, Perek 5; Meam Loez).
Sana uygulayacaðý baský nedeniyle – Bahsedilen,
kuþatma yöntemiyle uygulanan açlýk baskýsýdýr
(Raþi).
Oðullarýnýn ve kýzlarýnýn etini yiyeceksin –
Açlýktan insanlarýn kendi öz çocuklarýný yedikleri örnekler bile yaþanacaktýr (bkz. p. 57 açk.).
Krþ. Vayikra 26:29.
54. Nazik ve çok titiz – Bu çeviriler yaklaþýktýr.
Kullanýlan iki Ýbranice sözcüðün anlamlarý birbirine yakýndýr ve ikisi de þýmarýklýk ve zora alýþýk
olmamayý tanýmlar. Bunlardan ikinci sözcük,
Rah, tam olarak “yumuþak” anlamýna gelir ve iki
farklý þekilde anlaþýlabilir: [1] “Þýmarýk ve titiz”.
Bu kiþi bu denli titiz ve insan eti yemek gibi bir
þeyi aklýna bile getirmeyecek olmasýna karþýn,
öyle bir duruma gelecektir ki açlýðý nedeniyle
kendi çocuklarýnýn eti bile ona lezzetli gelecektir.
[2] “Merhametli ve müþfik”. Normalde çok mer-

hametli biri olmasýna raðmen, aþýrý açlýk
nedeniyle kendi kesilmiþ çocuklarýnýn etini yiyebilecek ve bunu diðer çocuklarýndan bile
esirgeyecek hale gelecektir (Raþi).
Geriye býraktýðý – “Kesip yemediði”. Veya “düþmanýn
geriye býraktýðý” (Ýbn Ezra). Alternatif olarak
“gizlice sakladýðý” (a.k.).
Bencilleþecek – Tam çeviriyle “gözü kötü olacak”.
Bir deyim. Olasýlýkla “kötü gözle bakacak” anlamý
da mümkündür. Krþ. 15:9.
55. Kuþatma ve düþmanýnýn sana uygulayacaðý
baský nedeniyle – Tarihten bir kesit: “Kýtlýk daha
da kötüleþtikçe asilerin çýlgýnlýklarý da onunla
ayný ritmi tutturmuþtu ve bu iki korku kaynaðý
her gün þiddetle iþ baþýndaydý. Zira hiçbir yerde
tahýl bulunamadýðý için adamlar [=fanatikler]
evlere zorla giriyor, içeride bir þeyler bulabildikleri takdirde, ev sakinlerini buna sahip olduklarýný inkâr etmeleri nedeniyle tartaklýyorlardý.
Hiçbir þey bulamadýklarý takdirde, sanki bunlarý
çok iyi saklamýþlar gibi onlara iþkence ediyorlardý.
Yiyeceðe sahip olup olmadýklarýnýn ölçütü,
biçarelerin fiziksel durumlarýydý. Hâlâ iyi durumda görünüyorlarsa bu onlarýn iyi beslendiklerinin
bir iþaretiydi. Eriyip gidenler ise es geçiliyordu,
zira yakýnda açlýktan ölecek olan insanlarý
öldürmek mantýksýz görünüyordu. Birçok kiþi
mallarýný tek bir ölçek tahýl karþýlýðýnda gizlice
takas ediyordu – zenginler buðdayla, fakirler
arpayla. Sonra da kendilerini evlerinin en karanlýk köþesine kapatýyorlardý; aþýrý açlýk nedeniyle
bazýlarý tahýllarýný öðütmeksizin yiyorken,
baþkalarý ise fýrýna veriyordu. Bunu belirleyen
ihtiyaç ve korkuydu. Hiçbir yerde kurulmuþ bir
sofra yoktu. Yiyecekler ateþin üstünden yarý piþmiþ
halde kapýlýp paramparça ediliyordu. Ýnsanlarýn
payýna düþen miktar hazin, manzara gözyaþýný
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(Þemot 20:17). Kral Þelomo da bunu örnek
alarak kitabý Koelet’i bu konuyu vurgulayarak
kapatmýþtýr: “Son söz: Her þey duyuldu. Tanrý’dan
kork ve Emirleri’ni gözet. Çünkü insan tümüyle
budur” (Koelet 12:13). Bu, Tanrý korkusu (Yirat
Aþem) kavramýnýn son derece önemli bir esas
olduðunu, diðer tüm duygu ve özelliklerden
üstün olduðunu ve tüm mitsvalarýn bile üstüne
çýktýðýný belirtir. Nitekim diðer tüm emirler için
yapýlmalarýný gerektiren belirli fýrsatlar vardýr.
Tefilin, tsitsit ve diðer zamana baðlý mitsvalarda
mitsvalarýn yerine getirilebileceði zaman sýnýrlýdýr. Baþka mitsvalar da duruma baðlý olarak yerine getirilmeyi gerektirir, ama durum ortadan
kalkýnca yükümlülük de ortadan kalkar. Tanrý
korkusu ise böyle deðildir. Ýnsan, yaþamýnýn her
anýnda bu duyguyu yaþama yönünde kendini
eðitmelidir. Pasukta “Tanrý korkusu saftýr; ebediyen
varlýðýný sürdürür” (Teilim 19:10) denmesinin
[doðrudan anlaþýlan, “Tanrý korkusunun liyakati
ebediyen varlýðýný sürdürür” þeklindeki anlamýn
yanýnda] bir anlamý da budur: Tanrý korkusu
yükümlülüðü de ebediyen varlýðýný sürdürür ve bir
an bile kesilmez. Ama korku da sadece bir iç
duygu deðildir ve eylemle veya eylemden kaçýnmakla ifade bulmalýdýr. Pasuðun “gözetip uygulamazsan” derken kastettiði de budur. Tanrý
korkusu, “yapma” þeklindeki emirlerde eylemden
kaçýnmak [“gözetmek”; “korumak”] “yap” þeklindeki emirlerde de eylemi gerçekleþtirmek [“uygulamak”] ile ifade bulmalýdýr (Rabenu Behaye).
59. Tahayyül sýnýrýnýn ötesine taþýyacak –
Çeviri serbesttir. Ýbranice Veifla. Bu sözcük “Pele
– Hayret Verici” ile baðlantýlýdýr ve “Pala –
Ayýrmak” kökünden gelir. Bu baðlamda, belirli bir
sýnýrýn ötesi kastedilmektedir. Raþi’ye göre anlam,
“diðer felaketlerden bile öteye taþýyacak” þek-

lindedir. Ya da “o ana kadar hiç görülmemiþ ve
duyulmamýþ felaketler verecek” (Ýbn Ezra). Halký
hedef alacak darbeler doðal birer olgu olarak
deðil, Tanrý’nýn Ýsmi’nin Saygýnlýðýný ve
Heybetini açýða çýkaracak türde gerçekleþecektir.
Böylece felaketler açýk bir þekilde Tanrý’nýn
Parmaðý’ný gösterecektir – ki bu Parmak, Yisrael’i
sertçe azarlayýp ona, kurtulabilmesinin tek yolu
olan Tora’nýn gerçekliðini iþaret edecektir (Hirsch).
Esaslý – Ýbranice Neeman. Tam çeviriyle “güvenilir”, “sadýk” (krþ. Bamidbar 12:7). Ya da “sürekli”, “saðlam”, “sabit”. Bahsedilen darbeler ve
hastalýklar, halka eziyet çektirme konusunda
güvenilirdir ve kendilerine verilecek görevi
sonuna kadar sadýk bir þekilde yerine getirecektir
(Talmud – Avoda Zara 55a; Raþi; Ýbn Ezra).
60. Karþýlarýnda dehþete düþmüþ olduðun – Ya
da “Mýsýrlýlar’ýn çektiklerini görünce, senin baþýna da gelir diye çok korktuðun, görülmemiþ
belalar”. Bu pasuk, daha önce okuduðumuz bir
baþka pasuðu tamamlar niteliktedir: “Eðer Tanrýn
Aþem’in sözüne itaat eder, O’nun gözünde doðru
olaný yapar, emirlerine kulak verir ve tüm hükümlerini korursan, Mýsýr’ýn baþýna getirdiðim hastalýklarýn hiçbirini senin baþýna getirmeyeceðim; çünkü
Ben, Aþem, sana Þifa Veren’im” (Þemot 15:26).
Her iki pasukta da Tanrý, Mýsýrlýlar’ýn baþýna
gelenleri bir sopa gibi göstermektedir. Bir kiþiye
yönelik tehdit, yalnýzca onu korkutan bir þey
kullanýlýyorsa etkilidir. Tanrý iki pasukta da bunu
kullandýðýna göre, Bene-Yisrael gerçekten de
Mýsýr’daki belalar karþýsýnda dehþete düþmüþlerdir (Raþi).
61. Musallat edecek – Bu serbest çeviridir. Tam
çeviriyle “üzerine çýkaracak”.
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Eðer bu Tora’nýn bu kitapta yazýlý olan tüm sözlerini, bu Saygýn ve Heybetli
Ýsim’e – Tanrýn Aþem’e – korku duymak üzere gözetip uygulamazsan,
59
Tanrý sana yönelik darbeleri ve soyuna yönelik darbeleri tahayyül sýnýrýnýn
ötesine taþýyacak. [Bunlar,] Muazzam ve esaslý darbeler, habis ve esaslý hastalýklar
[þeklinde tezahür edecek].
60
Mýsýr’daki o karþýlarýnda dehþete düþmüþ olduðun tüm hastalýklarý sende
[belirecek þekilde] geri getirecek ve [bu hastalýklar] sana yapýþacak.
61
Bu Tora kitabýnda yazýlý olmayan her türlü hastalýðý ve her türlü darbeyi de,
sen imha olana kadar Tanrý senin üzerine musallat edecek.
hikâyeler icat ettiðim konusunda suçlanmam.
Aslýnda memnuniyetle bu felaketi hiç sözünü
etmeden geçebilirdim – eðer beni yalancý çýkaracak sayýsýz çaðdaþ tanýk olmasaydý. Ayrýca, baþýndan geçen dehþet verici sefaletin anlatýmýný
esirgesem, ülkemin bana teþekkür etmek için çok
az sebebi kalacaktýr. Yarden nehrinin doðu
tarafýnda Bet Ezov kasabasýnda yaþayan bir kadýn
vardý: Elazar’ýn kýzý Miryam. Hem aile hem de
servet açýsýndan ileri gelenlerdendi ve kuþatma
altýnda kaldýðýnda halkýn geri kalanýyla birlikte
Yeruþalayim’e kaçmýþtý. Toparlayýp Perea’dan
yanýnda getirmiþ olduðu mallarýnýn çoðu zorba
yöneticiler tarafýndan yaðmalanmýþtý ve hazinelerinin geri kalanýyla tedarik etmeyi baþardýðý her
yiyecek parçasý, her gün bu yöneticilerin
hizmetkârlarý tarafýndan çalýnýyordu. Öfkeyle
dolmuþ bir halde, periþan kadýn sürekli olarak
haraççýlarý aþaðýlayýp onlara küfrediyordu ve bu
onlarýn öfkesini kabartýyordu. Ancak, belki
garezden, belki de acýmadan, hiçbiri onu, arzu
ettiði þekilde öldürmemiþti. Baþkalarýna – hiçbir
yerde bulunmasý mümkün olmayan – yiyecek
tedarik etmekten yorulmuþ bir halde, açlýk onun
iç organlarýný ve iliklerini harap eder ve dahasý,
hiddet onu için için kemirirken, sonunda büyük
hiddetinin ve ihtiyacýnýn telkinlerine teslim
olarak doðanýn ta kendisine baþ kaldýrdý.
Çocuðunu kaptý – bu, emzikteki bir bebekti – ve
aðladý: ‘Zavallý bebek, neden seni savaþýn, kýtlýðýn
ve sivil çekiþmelerin arasýnda hayatta býrakayým?
Romalýlar gelene kadar hayatta kalabilirsek bile,
yalnýzca onlarýn köleleþtirmesine maruz kalacaðýz. Ama kýtlýk kölelikten erken davranacak.
Üstelik asiler her iki seçenekten daha gaddar.
Gel, hem benim yiyeceðim, hem de partizanlar ve
dünya için Yahudi sefaletinin henüz anlatýlmamýþ
tek hikâyesinin intikam nitelikli alameti ol.’
Böyle diyerek oðlunu öldürdü, ateþte piþirdi,
yarýsýný yiyip kalanýný sakladý. Burunlarýna gelen
kutsiyetten uzak bir kokuyla cezbedilen partizanlar hemen ortaya çýktýlar ve her ne hazýrladýysa
bir an önce ortaya çýkarmadýðý takdirde anýnda

öldürüleceðini söyleyerek onu tehdit ettiler.
Kadýn sertçe cevap vererek, onlar için de çok iyi
bir parça sakladýðýný söyledi ve çocuðundan geri
kalanlarý ortaya çýkardý. Ani dehþete ve sersemlemeye yenilen adamlar, bu manzara karþýsýnda
donakaldýlar. ‘Çocuk da benim, bu eylem de’ dedi
kadýn. ‘Gelin yiyin; ben de öyle yaptým. Bir
kadýndan daha yumuþak ve bir anneden daha
hassas kalpli olmayýn. Ama eðer çok dindarsanýz
ve kurbanýmý onaylamýyorsanýz, bir yarýyý yediðim
gibi, kalaný da saklamama izin verin.’ Bununla,
adamlar, biraz tereddütle de olsa bu yiyeceði anneye býrakýp, bir kerelik ödleklikle titreyerek
dýþarý çýktýlar. Tüm þehir hemen bu iðrençliði
konuþmaya baþladý; herkes bu trajediyi kendi gözleriyle gördü ve suç sanki kendisininmiþ gibi
ürperdi. Açlýk çeken halk ölümü arzuluyordu;
kendilerinden önce ölmüþ ve bu gibi dehþetleri
görüp duymamýþ olanlara gýpta ediyorlardý”
(Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý 6:3:4).
58. Eðer – Bu pasuktaki þart cümleciði hem
önceki pasuklara hem de sonrakilere uygundur:
“Yukarýda sayýlan felaketler, eðer … gözetip uygulamazsan gelecektir” ve “eðer … gözetip uygulamazsan, sýradaki pasuklarda söylenenler olacak”
(Daat Mikra). Çeviride yalnýz ikinci yönü tercih
ettik.
Bu kitapta yazýlý olan – Moþe’nin buradaki sözleri hem sözel olarak söylenmiþ hem de Devarim
kitabýna [yani buraya] kaydedilmiþtir.
Tanrýn Aþem’e korku duymak üzere – Bu
ifadeler Tora’nýn tüm mitsvalarýnýn belirli bir
amacý hedeflediðini belirtmektedir. Bu amaç
Tanrý korkusudur (bkz. 10:12 açk.). Benzer þekilde Moþe de Tora’nýn veriliþinde baþlýca amacýn
Tanrý korkusu olduðunu vurgulamýþtýr. Pasukta
söylendiði gibi: “Tanrý sizi yüceltmek için geldi.
Böylece O’na yönelik çekinme duygusu [sürekli]
yüzünüzde olacak ve hataya düþmeyeceksiniz”
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Böylece bu kehanet ve benzeri kehanetler
(Yehezkel 22:15, Zeharya 2:10) II. Bet-Amikdaþ’ýn
yýkýlýþýndan sonra gerçekleþmiþtir (Ramban).
Buna karþýlýk, Tanrý’nýn Yahudiler’i dünyanýn her
yerine saçmasýnýn tek amacý ceza vermek
deðildir. Yisrael’in dünyanýn her yerine yayýlmasý
öncelikle onlarýn tamamen kaybolmamasýný
saðlayacaktý. Dýþlanmýþ bir azýnlýk da olsalar,
Yahudiler ayný anda her yerde katliamlara maruz
tutulmayacaktý. Tarih içinde antisemitizmin
yoðunluðu farklý bölgelerde yoðunlaþmýþ, nispeten daha az sýkýntý yaþanan diðer yerler ise sýkýntý çekenlerin sýðýnabileceði merkezler olmuþtur
[Bu, bir açýdan Yaakov’un taktiðini andýrmaktadýr. Esav’a yaklaþýrken Yaakov yanýndaki topluluðu iki kampa ayýrmýþ ve “Eðer Esav kamplardan
birine gelip saldýrýrsa, en azýndan diðer kamp kurtulur” (Bereþit 32:9) demiþti].
Yahudi Ulusu’nun yeryüzünün her yanýna
saçýlmýþ hali, tarihte benzersiz bir olgudur ve
bugün de hepimiz bunun canlý birer þahidiyiz. Bu
ulus, uzun ve acýlarla dolu yolculuklarý sýrasýnda
ve bir yandan da ulusal kimliðini isteyerek ya da
buna mecbur býrakýlarak korurken, yeryüzündeki
insanlarýn yerleþtiði neredeyse tüm bölgelere
yayýlmýþtýr. “Bitmek bilmeyen ayrýmcýlýk, eziyet
ve zoraki sürgünlerin bir sonucu olarak
Yahudiler’in büyük çoðunluðu, kendi bulunduklarý yer her neresiyse, oraya nispeten yeni gelmiþ
kiþilerdir. Yahudi Ulusu’nun %90’ý, bulunduklarý
yerde en çok 100 yýldýr ikamet etmektedir. Büyük
Yahudi yerleþimlerinin çoðunluðu 50 veya 60 yýldan daha yaþlý deðildir. Dünya Yahudileri beþ
kýtada 100’ün üstünde ülkeye daðýlmýþ haldedir
(Leschzinsky, Yahudi Diasporasý {Ýbranice}, s. 9).
Tüm bunlarýn yanýnda, Yisrael’in tüm dünyada

bulunmasý, dünya uluslarý için de bir avantajdýr.
Yahudiler’in, tüm zor þartlara raðmen, Tora’ya ve
Yahudi yaþamýna sýký sýkýya tutunmasý, diðer
uluslarý da Tanrý inancý yönünde etkileyecektir.
Nitekim uzun sürgün yýllarý boyunca birçok
baþka ulus mensubu Yahudilik’i kabul edip birer
Ger Tsedek olmuþlar, Tora’nýn ve Tanrý’nýn egemenliðini kabul ederek Yahudi Ulusu’nun ve
onun kaderinin deðerli birer parçasý haline
gelmiþlerdir. Ve bunun yanýnda, Yahudiler’in, gittikleri yerlerde de, prensip olarak kendi ev sahiplerine karþý kadirþinaslýk duygularýný ifade
etmeleri, konuk olduklarý ülkelerin iyiliðine çalýþmalarý ve önemli katkýlarda bulunmalarý da bilinen bir gerçektir.
“… [Yahudi, çok düþük nüfusuna raðmen]
Gezegen üstünde diðer herhangi bir halk kadar
tanýnmaktadýr ve ticari önemi, onun oluþturduðu
kitlenin küçüklüðü ile aþýrýnýn ötesinde bir orantýsýzlýk sergilemektedir. Dünyanýn edebiyat, bilim,
sanat, müzik, finans, týp ve anlaþýlmasý güç
öðrenim alanlarýndaki büyük isimleri listesine
olan katkýsý da ayný þekilde onun teþkil ettiði
sayýlarýn zayýflýðý ile büyük ölçüde orantýsýzdýr. Bu
dünyada, tüm çaðlarda, hayranlýk uyandýrýcý bir
mücadele vermiþ ve bunu, elleri arkasýnda baðlý
halde baþarmýþtýr…” (Mark Twain, Yahudiler
Hakkýnda, 1899).
Bu sözler sadece dünyevi alanda bile Yahudiler’in
dünyaya olan katkýlarýný en iyi þekilde ifade
etmektedir. Ancak Yahudiler, asýl görevleri olan
manevi amaçlarýný da bu sürgün sayesinde yerine
getireceklerdir. Maþiah geleceði zaman “dünya,
suyun denizi doldurmasý gibi Tanrý bilgisiyle dolacaktýr” (Yeþayau 11:9). Yahudiler’in yeryüzüne
yayýlmýþ olmalarý ve sürekli olarak hareket
etmeleri bu Tanrýsal hedef için gereken temel
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Gökyüzünün yýldýzlarý kadar olacak iken az sayýda insan kalacaksýnýz –
[hepsi,] Tanrýn Aþem’in Sözü’nü dinlemediðin için!
63
Tanrý size iyilik yaparken ve sizi çoðaltýrken sizin için nasýl sevinç duyduysa,
Tanrý ayný þekilde, [düþmanlarýnýzý da] sizi yok ederken ve sizi imha ederken sizinle ilgili sevindirecek ve miras edinmek üzere gelmekte olduðun topraðýn üzerinden
sökülüp atýlacaksýnýz.
64
Tanrý seni, yeryüzünün bir ucundan yeryüzünün diðer ucuna kadar tüm halklarýn içine saçacak ve orada baþkalarýnýn, ne senin tanýdýðýn ne de atalarýnýn
[tanýdýðý] ilahlarýna hizmet edeceksin – ahþap ve taþ.
62. Gökyüzünün yýldýzlarý kadar olacakken –
Bkz. Bereþit 15:5.
Az sayýda insan kalacaksýnýz – Bkz. 4:27. Yahudi
Ulusu antik çaðdan beri devamlýlýðýný
sürdürmektedir. Ancak tarihinin uzunluðuyla
karþýlaþtýrýldýðýnda sayýlarý oldukça azdýr.
Ayrýmcýlýk ve kölelik, pogrom ve katliamlar, cebri
din deðiþtirmeler, gönüllü asimilasyon ve karýþýk
evlilikler – bunlarýn her biri Yahudiler’in sayýsal
geliþimini engelleyen faktörlerdir. Dünyadaki
Yahudi nüfusu tarihin hiçbir döneminde 20 milyona ulaþmamýþtýr. Baþka bir antik ulus olan
Çinliler’le karþýlaþtýrýldýðýnda Yahudiler’in nüfusunun bu denli düþük kalmasýnýn – ama yine de
devamlýlýðýný sürdürebilmesinin – doðaya ne
kadar aykýrý olduðu açýktýr. Nitekim Tora burada
Yahudiler’in “az sayýda kalacaklarýný” söylerken,
ayný zamanda “kalacaklarýný” da garanti etmektedir.
63. [Düþmanlarýnýzý da] … Sevindirecek –
Ýbranice Yasis. Bazý çeviriler bu sözcüðü “Tanrý
sizi cezalandýrýrken de ayný þekilde sevinç duyacak” þeklinde deðerlendirir. Ancak Talmud bu
konuda bir saptamada bulunur: “Tanrý günahkârlarýn çöküþüne sevinir mi ki?!” diye sorar ve
bunun böyle olmadýðýna dair Tanah’tan [burada
detayýna girmeyeceðimiz] bir kanýt getirir. Sonra
da burada söyleneni açýklar: “Kendisi sevinmez,
ama baþkalarýný sevindirir. Nitekim burada Yasis
denmektedir. Yasis fiili, geçiþli yapýdadýr ve
“sevindirecek” anlamýna gelir [ve eðer “sevinecek”
denmek istenseydi Yasus sözcüðü kullanýlmalýydý] (Talmud – Megila 10b; Targum Yonatan; Raþi;
Mesiah Ýlemim; Avanat Amikra; Daat Zekenim).
Böylece pasuðun baþýndaki ifade (“nasýl sevinç
duyduysa”) Tanrý’nýn, Bene-Yisrael’e iyilik
ederken Bizzat nasýl sevinç duyduðunu belirtmekteyken, buradaki sözcük, Kendisi’ne sýrt
çevirdikleri zaman düþmanlarýna da benzer bir
sevinç vereceðini söylemektedir.
Buna karþýlýk ifadeyi “sevinecek” þeklinde deðerlendiren kaynaklar da vardýr (Targum Onkelos).

Ancak bu görüþü benimseyen otoriteler de
pasuðun “Size iyilik etmekten nasýl sevinç duyduysa sizi yok etmekten de sevinç duyacaktýr”
demediðine dikkati çekerler. Sözcük bu þekilde
deðerlendirildiðinde pasuk tam olarak “Tanrý size
iyilik yaparken ve sizi çoðaltýrken sizin için nasýl sevinç duyduysa, Tanrý ayný þekilde, sizi yok ederken ve
sizi imha ederken de sizin için sevinç duyacak”
demekte ve hemen pasuðun devamýnda bu yok
olma ve imhanýn niteliðini açýklamaktadýr:
“topraðýn üzerinden sökülüp atýlacaksýnýz”. Baþka
bir deyiþle burada yok ve imha olma fiilleri,
gerçek yok oluþu deðil, Erets-Yisrael’in üstünden
yok oluþu, yani zorlu sürgünü belirtmektedir.
Böylece pasuk daha iyi anlaþýlacaktýr: “Size iyilikte bulunurken sizin bekanýz için nasýl sevindiyse,
ayný þekilde sizi [kýsmen] yok ederken de ayný
þekilde sizin bekanýz için sevinecek”. Baþka bir
deyiþle insan gözü felaketi tüm yönleriyle deðerlendiremese bile, Tanrý’nýn gönderdiði bu felaket
ve yýkým da temelde Bene-Yisrael’in gelecekteki
bekasý için gerekli ve iyidir (Hirsch).
Ýbn Ezra bu ifadeyi farklý bir þekilde deðerlendirir.
Bizim tavýr ve davranýþlarýmýzýn Tanrý’nýn sevinmesine veya kederlenmesine yol açmasý diye bir
þey söz konusu olamaz. Tanrý’nýn, sözün geliþi,
“duygularý”, mitsvalarý ödüllendirirken de,
günahlarý cezalandýrýrken de bir deðiþikliðe uðramaz. Ýnsanýn Tanrý için yapabileceði hiçbir þey
yoktur (krþ. Meam Loez).
Sökülüp atýlacaksýnýz – Ýbranice Venisahtem.
Krþ. Miþle 15:25.
64. … tüm halklarýn içine saçacak – Krþ. 4:2627. I. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýnýn ardýndan çýkýlan
sürgünde halk aðýrlýklý olarak Babil’e sürülmüþtü.
Ama Romalýlar, Akdeniz’in tüm çevresini,
Avrupa ve Kuzey Afrika’yý tümüyle ellerinde
tutuyorlardý ve Yahudiler’i bu eyaletlerin hepsine
götürmüþlerdir. Dahasý, Roma ordusunda baþka
uluslara mensup paralý lejyonerler de vardý ve
onlar da esirleri kendi ülkelerine götürmüþlerdir.
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67. Keþke akþam olsa – Basit anlama göre,
günün sýkýntýlarýnýn bir an önce sona erip, daha
iyi olacaðý ümidiyle akþamýn gelmesi dilenmektedir. Ne de olsa hasta biri de iyileþmek için sabýrsýzlýk içindedir (Raþbam). Benzer þekilde “akþama
kadar hayatta kalabilsem” ümidinden bahsediliyor da olabilir (Saadya Gaon) – ki bu, yaþam ümidinin son derece yakýn bir geleceðe kadar
indirgeneceðini gösterir (Meam Loez). Öte yandan hastalýk dýþýnda baþka felaketler de söz
konusudur ve henüz gelmemiþ olan akþam bir bilinmezdir. Dolayýsýyla anlam “keþke þimdi dün
akþam olsaydý” þeklindedir. Ayný þekilde sýradaki
ifade de “keþke þimdi bu sabah olsaydý” anlamýna
gelmektedir. Böylece gelen her sabah bir önceki
akþamý, her akþam da önceki sabahý aratacaktýr.
Sýkýntýlar sürekli artan bir grafik çizecektir.
Talmud buna istinaden þöyle der: “Bet-Amikdaþ’ýn
yýkýldýðý günden beri her günün laneti,
öncekinden fazladýr” (Talmud – Sota 49a; Raþi).
68. Gemilerle – Tora’nýn bu ayrýntýyý verme
ihtiyacý duymasý ilginçtir. Mýsýr’a döndükten
sonra nasýl dönüldüðü çok mu önemlidir? Raþi,
bu nedenle, sözcüðün esaret konusunu vurgulama amaçlý olduðunu belirtir, zira eski dönemde
köleleri toplu halde taþýmak için genellikle gemiler kullanýlýrdý (Beer Mayim Hayim; krþ. Yeþayau
43:14). Daat Zekenim’e göre bu ifade kölelerin bir
alt yaþ sýnýrý olmadýðýný gösterir. Yaya kara yoluyla yolculuða ancak yetiþkinler dayanabilir. Ama
burada küçük yaþtaki çocuklar da köleleþtirileceði için gemilerle götürülmeleri gerekmektedir.

efendisinin hâkimiyeti altýna girmesi son derece
aðýrdýr (Midraþ – Ester Raba; Ramban).
“Onu bir daha görmeyeceksin” – Burasý, BeneYisrael’in Mýsýr’a geri dönmemeleri konusunda
uyarýldýðý üç yerden biridir (Talmud Yeruþalmi –
Suka 5:1; bkz. 17:16 açk.).
Dediðim o yolla – Rabi Samson Raphael Hirsch,
Bene-Yisrael’in Mýsýr’dan gemilerle çýkmýþ
olmadýðýný hatýrlatýr. Dolayýsýyla buradaki “yol”
ile kastedilen fiziksel yol olamaz. Ona göre bu
sözcük bu baðlamda “þekil”; “tarz” anlamýna
gelmektedir: “Mýsýr’a bir daha ayný þekilde, eskiden
gittiðin sebebin aynýsýyla – yani [hem Avraam
hem de Yaakov zamanýnda olduðu gibi] yardým
almak üzere – gitmeyeceðinizi söylemiþtim.”
Targum Yonatan pasuðu açýklarken buradaki “yol”
sözcüðünü gerçekten yol olarak deðerlendirir:
“Tanrý’nýn Sözü sizi Kýzýldeniz’de [yürüyerek]
geçtiðiniz yoldan [bu kez] gemilerle Mýsýr’a sürecek – [o yol ki] size onu bir daha görmeyeceksiniz
demiþtim – ve orada önce düþmanlarýnýza iþ
erbabý olarak yüksek fiyatla hizmetinizi satmaya
çalýþacaksýnýz, [ama alan olmayýnca] daha sonra
kendinizi köleler ve cariyeler olarak ucuz fiyata
satýþa sunacaksýnýz ve sonunda bedavaya emir
altýna girmek isteyecek kadar düþeceksiniz; ama
[bu durumda bile] sizi evine alacak kimse olmayacak” (Daat Mikra’nýn çevirisinden). Krþ. Þemot
14:13.

Ýbranice Baoniyot. Bir görüþe göre bu sözcük
“On – Yas; Istýrap” ile baðlantýlý olabilir: “Istýrap ve
sefalet içinde” (Aktav Veakabala; krþ. Bereþit 35:18
açk.).

Kendinizi … satýþa çýkaracaksýnýz – “Zira hayatta kalmak için tek ümidiniz bu olacak.”
“Geçinebilmek için çeþitli iþlerde çalýþmak isteyeceksiniz, ama kimse sizin yaptýðýnýz iþi istemeyecek ve geçinemeyeceksin” (Sforno).

Mýsýr’a – Bu da sert ihtar ve azarlamanýn bir
parçasýdýr, zira bir kölenin, kurtulmuþ olduðu eski

Yahudiler neden kendilerini tekrar Mýsýr’a satmak istesinler? Hahamlarýmýz açýklarlar: “Bir
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O uluslarýn içinde de sükûn bulmayacaksýn ve ayaðýnýn tabaný rahat görmeyecek. Tanrý sana orada ürkek bir kalp, hasret ve ýstýrap verecek.
66
Hayatýn hep þüphede olacak. Gece-gündüz korku duyacaksýn ve yaþamýna
güven duyamayacaksýn.
67
Kalbinde duyacaðýn korku ve gözlerinle göreceðin [berbat] manzara yüzünden, sabah vaktinde “Keþke akþam olsa” diyeceksin ve akþam vaktinde “Keþke
sabah olsa” diyeceksin.
68
Tanrý seni gemilerle Mýsýr’a geri götürecek – [hakkýnda] sana “onu bir daha
görmeyeceksin” dediðim o yolla! Orada kendinizi düþmanlarýnýza köleler ve
cariyeler olarak satýþa çýkaracaksýnýz – ama alan olmayacak.
yapýyý oluþturmaktadýr. Yahudiler’in Tora’ya baðlý
bir yaþam sürmeleri, tüm dünyaya “Tanrý Bir’dir
ve Torasý Bir’dir” mesajýný verir. Tora’ya baðlý bir
yaþantý, dünyadaki yaþamýn her yönünün bu
‘Bir’liði yansýtabileceðini gösterir (Meam Loez).
Tarih bunun önemli bir ölçüde baþarýya ulaþtýðýný
göstermektedir. Farklý þekillerde algýlansa, farklý
düþüncelerle ve yaklaþýmlarla deðerlendirilse de,
günümüzde Tanrý tüm dünyada duyulmuþtur ve
en azýndan bir kavram olarak bilinçlere yerleþmiþtir. Bu hazýrlýk sonuna geldiðinde Maþiah’ýn
geliþiyle tüm bu farklý kavramlar birleþecek ve
Tanrý tüm uluslar için ‘Bir’ olacaktýr: “Tanrý tüm
dünyanýn Hükümdarý olacak. O gün, Aþem ‘Bir’
olacak ve Ýsmi ‘Bir’ olacak” (Zeharya 11:9).
Baþkalarýnýn … ilahlarýna hizmet edeceksin –
Bkz. p. 36 açk.
65. O uluslarýn içinde de sükûn bulmayacaksýn – Yüzyýllar boyunca süregelen sürgün boyunca Yahudiler, bulunduklarý yerlerde gaddarlýða ve
aþaðýlanmaya maruz kalmýþlardýr. Antisemitik
galeyanlar, sürgünler, kan iftiralarý, toplu
katliamlar, pogromlar, Engizisyon, tarihin en
büyük insanlýk suçu olan II. Dünya Savaþý’ndaki
soykýrým ve daha birçok vesile ile meydana gelen
olaylar burada listelenemeyecek kadar çoktur.
Ürkek bir kalp – Raþbam. Tam çeviriyle “titrek
bir kalp”. Yani “korkudan titreyen bir kalp” (krþ.
Þemot 15:14). “Sürekli olarak yeni bir felaketin
olmasýndan korkacaksýn” (Hirsch).
Hasret – Tam çeviriyle “göz tükenmesi” (krþ. p.
32). “Ümitle kurtuluþu bekleyeceksiniz, ama
gelmeyecek” (Raþi). “Kalbinin isteklerinin
gerçekleþtiðini hiçbir zaman görmeyeceksin”
(Hirsch).
Istýrap – Tam çeviriyle “ruh ýstýrabý”. “Hep acý
veren bir kayýp için yas tutacaksýn. Tanrý’nýn seni
içlerine sürüklediði yerel halk sana karþý daimi bir
direnç tavrý içinde olacak ve böylece sürekli

olarak gelecekten korkacaksýn, þu andan neþe
duyamayacaksýn ve kalbinde hep geçmiþin acýlarý
yer alacak. Diðer uluslarýn içinde gördüðün
karþýtlýk ve nefret, seni sürekli olarak kendine,
asýl kimliðine geri çevirecek” (Hirsch).
66. Hayatýn hep þüphede olacak – Tam
çeviriyle “Hayatýn karþýnda muallâkta olacak”.
“Muallâkta / askýda olma” ifadesi, þüpheyi ve emin
olamamayý belirtir. “Karþýnda” sözcüðü de bir dýþ
tehdide iþaret eder. Yahudiler “ya bugün kýlýç /
düþmanlar gelip canýmý alýrsa” diye hep korkulu
bir þüphe içinde olacaklardýr (Raþi; Beer Basade).
Ya da baþka uluslarýn içinde olmak, o uluslarýn
Yahudiler hakkýnda her an yeni bir karar verebilecekleri anlamýna geldiði için, hiçbir zaman
mevcut durumdan emin olunamayacaktýr (Daat
Mikra).
Hahamlarýmýz “hayatýn karþýnda asýlý olacak”
ifadesinde farklý bir ima da görürler. “Hayat” ayný
zamanda insanýn yiyeceðini belirtir. Halk kendi
ülkesinde olduðu zaman herkes kendi yetiþtirdiði
ürünü yerdi. Þimdi ise yiyecek bir þeyler alabilmek için pazara gidip “karþýsýnda” duranlardan
satýn almasý gerekecektir ve bunun için parasý
olup olmayacaðýndan bile emin olamayacaktýr
(Talmud – Menahot 103b; Maarþa o.a.; Raþi o.a.;
Raþi b.a.).
Yaþamýna güven duyamayacaksýn – “Hayatýn
hep þüphede olacak” dendikten sonra “yaþamýna
güven duyamayacaksýn” sözleri fazla durmaktadýr.
Ancak bu sözler ek bir sorunu tanýmlamaktadýr.
Halk kendi topraðýndayken kendi tahýlýndan
ekmeðini piþirebilirdi. Ama sürgüne çýktýðýnda
ekmek için bile fýrýncýlarýn eline bakmak zorunda
kalacaktýr (Talmud – Menahot 103b; Raþi).
Bu, öncekinden daha aðýr bir lanettir; zira kiþi
pazardan yüksek miktarda iþlenmemiþ ürün alýp
depolayabilir. Ama ekmek gibi fýrýn iþi þeylerin
ömrü daha kýsadýr ve depolanmasý bir yarar saðlamaz (Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).
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antlaþmanýn kurallarýna uyarlarsa Tanrý’nýn Özel
Halký olacaklardýr. Uymazlarsa Tanrý onlara bu
görevlerini hatýrlatmak için gerekeni yapacaktýr
ve yukarýda belirtilen felaketler bunlarý tanýmlamaktadýr.
Talmud, kullanýlan Berit sözcüðünün, Tora’da
kullanýldýðý baþka bir yerle baðlantý kurduðunu
öðretir. Tora daha önce Tanrý’nýn tuz ile bir antlaþma (Berit) yaptýðýný belirtmiþti (bkz. Vayikra
2:13). Ýki pasuk arasýndaki baðlantý bir prensibe
iþaret eder. Tuz, ete tat verir. Ayný þekilde insanýn
çektiði sýkýntýlar da iþlemiþ olduðu günahlarýn
acýlýðýný giderir, yani günahýn olumsuz
sonuçlarýný silme ve günahý onarma kuvveti
vardýr (Talmud – Berahot 5a; bkz. Vayikra 16:30
açk.).
Bunlardýr – “Yukarýda söylenenlerdir” (Raþi;
Midraþ Agadol). Bazýlarýna göre ise sýradaki kýsýmdan, özellikle de 29:11’de söylenecek olanlardan
bahsediliyor olabilir (krþ. Midraþ – Tanhuma,
Nitsavim 3).
œ Sonuç. Bu kýsýmda verilen lanetler listesi son
derece aðýr ve inanýlmaz olduðu kadar
düþündürücüdür de. Ve en azýndan genel bir
bakýþla, Yahudi Ulusu’nun iki bin yýla ulaþan
ýstýraplar dönemi, burada yazýlý olanlarýn canlý bir
tefsiri niteliðindedir. Özellikle Yahudiler’in tüm
uluslar içine azar azar saçýlmýþ halini oluþturan
Diaspora, p. 64-67’de yazýlý olan kehanetlerin
bire bir gerçekleþmesidir ve bu güne kadar, her
Yahudi, Tora’nýn gerçekliðinin ve Tanrý kaynaklý
oluþunun canlý bir delilidir. Görüþü zayýflamýþ bir
kiþi bile, emirlerine, gelecekteki binlerce yýllýk
süre için kefalet teþkil edecek bu gibi bildirileri
eklemiþ olan Tora’nýn kuvvetini görecektir. Tora,
tarihte ne olacaðýný, tarih henüz oluþmadan önce
yukarýdaki satýrlarda insaný hayrete düþürecek
ayrýntýlarla kaydetmiþtir. Toheha kýsmý, okumasý
ne kadar zor olsa ve acý verse de, Tora’nýn bir
insan tarafýndan yazýlmýþ olamayacaðýnýn en
kuvvetli kanýtlarýndan biridir (krþ. Hirsch).

Moþe bu aþamada geleceðe dair konuþmasýný
kesmiþtir ve tamamlamak üzere ileride bu konuya
tekrar dönecek (29:21-30:10), ardýndan da
halkýn kalbine hitap ederek bu sözlerinden
gereken sonuçlarý çýkarmalarýný isteyecektir
(30:11-20). Ancak bundan önce, halkýn, beraha
ve lanet konusundaki bildirisini olmasý gerektiði
þekilde anladýðýndan emin olmak için bazý bilgiler
ve açýklamalar vermek üzere konuþmasýna ara
vermektedir (a.k.).

29.
1. Seslendi – Ýbranice Vayikra. Ya da “çaðýrdý”;
ama buradaki anlam bu þekilde olamaz, zira
Moþe, önceki sözlerine devam etmektedir; yani
halk zaten karþýsýndadýr. Þimdiki seslenmesinin
amacý, halkla yukarýdaki antlaþmayý yapmaktýr ve
sýradaki peraþanýn baþýnda bu konuda konuþacaktýr (Ramban).
Gördünüz – Türkçe çeviride bu sözcük yüklem
olarak cümlenin sonunda olmasýna raðmen,
Ýbranice cümle yapýsýna cümle baþýndadýr ve bu
haliyle, aþaðýdaki cümlelere de bir giriþ
niteliðindedir. Böylece Moþe bu kýsýmda halka
neleri kendi gözleriyle gördüklerini hatýrlatmakta, Tanrý’nýn farklý aþamalarda nasýl halkýn yanýnda olduðunun altýný çizmektedir. Mýsýr’dan çýkan
neslin 20-60 yaþ arasýndaki erkekleri çölde
ölmüþtür, ama o neslin kadýnlarý ve Levi kabilesi,
ayrýca çýkýþ yýlýnda 20 yaþýný doldurmamýþ olanlar
Mýsýr’daki olaylara bizzat tanýk olmuþlardýr. Bu,
Moþe’nin seslendiði ilk gruptur. Ama bu grupta
olmayanlar da, Tanrý’nýn birçok mucizesine gün
be gün tanýk olmuþlardýr. Çöl yolculuðu boyunca
giysiler ve ayakkabýlar hiç yýpranmamýþ, yiyecek
ve içecek mucizevî kaynaklardan gelmiþtir.
Ayrýca bölgenin yenilmez sanýlan iki büyük kralý
kesin bir yenilgiye uðratýlmýþtýr. Bunlarýn hepsi
Tanrý’nýn tartýþmasýz mucizeleridir (Ýbn Ezra).
2. Meydan okumalarý… – Bkz. 4:34 açk.
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28:69 - 29:2

[138. Antlaþma]
69

Tanrý’nýn, Moþe’ye, Bene-Yisrael ile – onlarla Horev’de yapmýþ olduðu antlaþmanýn haricinde – Moav Ülkesi’nde yapmasýný emrettiði antlaþmanýn sözleri
bunlardýr.

29

[139. Moþe’nin Son Nutku]

1

Moþe tüm Yisrael’e seslendi ve onlara [þöyle] dedi: Tanrý’nýn Mýsýr’da gözlerinizin
önünde Paro’ya, tüm kullarýna ve tüm ülkesine yapmýþ olduðu her þeyi gördünüz –
2
gözlerinin gördüðü büyük meydan okumalarý, o büyük iþaretleri ve harikalarý.
köle yeni efendisinin altýnda çok acý çekerse, eski
efendisini [o da acýmasýz olmasýna raðmen] arar
hale gelir” (Midraþ – Ester Raba, Giriþ 3). Bu da
çekilecek acýlarýn Mýsýr esaretindekilerin ötesine
geçeceðine iþaret eder.
Ama alan olmayacak – “Çünkü sizin için ölüm
ve imha kararý verecekler” (Raþi). Ancak baþka
bir görüþe göre bu, lanet içinde berahadýr
(Rabenu Behaye). Daat Zekenim Rabi Yosef
Kara’dan alýntý yapar: Mýsýrlýlar Bene-Yisrael’e
“Bizim için bedava da çalýþsanýz sizi almayacaðýz,
çünkü atalarýmýz sizin atalarýnýzý köleleþtirdiler
ve sonunda çok büyük felaketler yaþadýlar” diyecekler, köle tacirleri de halkýn köle olarak bile bir
iþe yaramadýðýný görünce onlarý acýmasýzca dövecekler ve aç býrakacaklardýr.
Tarihten bir kesit: “Betar þehri [MS 135 yýlýnda]
düþtükten sonra her þey Roma kontrolü altýna
girdi, Filistin (Yeruþalayim) ise ýssýz bir toprak
yýðýnýna döndü. Esirler sayýlamayacak kadar
büyük sayýlarla köleliðe satýlýyordu. Önce
Hevron’daki Sakýz Aðacý’nýn yanýndaki yýllýk
büyük pazara, ya da Hyranomous’un sözleriyle,
Avraam’ýn Hevron yakýnlarýndaki Çadýrý’na
getiriliyorlardý. Her köle bir at fiyatýna satýlýyordu. Satýlmayan esirler, orada satýlan büyük miktardaki köleler nedeniyle Adrianos’un Pazar Yeri
olarak adlandýrýlan, Gazze’deki pazar yerine
getiriliyorlardý. Ve orada da satýlamayanlar da
gemilere doldurulup Mýsýr’a götürülüyordu.
Birçoðu bu aktarým sýrasýnda, kâh açlýktan, kâh
gemi kazalarý nedeniyle ölürken, birçoklarý da
zalim efendileri tarafýndan öldürülüyordu”
(Yitshak A-Levi’nin Dorot Riþonim {Ýlk Nesiller}
adlý kitabýnda [cilt II] alýntýlanan Alman Tarihçi
Münter; Yisrael Ulusu’nun Eski Dönemdeki Tarihi,
Devir Yayýnlarý, 1971, s. 321; E. Schwrer, A
History of the Jewish People, Edinburgh 1890).
Talmud’dan: Rabi Yeuda, Þemuel’den, veya belki
de Rabi Ami’den, aktararak, veya bazýlarýna göre
bir Barayta’da [Miþna dönemine ait olup,
Miþna’ya dâhil edilmemiþ öðreti] öðretilen [þu

sözleri] söyledi: Bir keresinde dört yüz genç erkek
ve kýz, ahlaksýz amaçlar için alýnýp götürülmüþlerdi. Ne için götürüldüklerini tahmin ettiler ve
kendi kendilerine “Eðer denizde boðulursak
Gelecek Dünya’da yaþam hakkýna kavuþuruz”
dediler. Aralarýndaki en büyüðü “Efendi [Tanrý,
þöyle] dedi: Baþan’dan geri getireceðim. Denizin
derinliklerinden geri getireceðim” (Teilim 68:23)
pasuðunu þöyle açýkladý: … “Denizin derinliklerinden geri getireceðim – [yani] denizin derinliklerinde boðulanlarý [bile] geri getireceðim”. Kýzlar
bunu duyunca hepsi denize atladý. Sonra genç
erkekler kendilerine bundan bir ders çýkardýlar:
“[Pasif cinsel iliþkinin] Kendileri için doðal
olduðu bu [kýzlar bile] atladýlarsa, [bu iliþkinin]
kendileri için doðal olmadýðý biz [erkekler] de
aynýsýný yapmamýz gerekmez mi?!” dediler ve
onlar da hep birlikte denize atladýlar (Talmud –
Gitin 57b).
Bunlara raðmen, Kabala ustalarý teselli içeren bir
açýklamada bulunurlar ve kullanýlan “Ve-En
Kone – Satýn Alan Yok” ifadesindeki “En – Yok”
sözcüðünün “En Sof – Sonsuz; Ebedi” olan
Tanrý’ya iþaret ettiði açýklamasýný yaparlar.
Böylece ifade “Ebedi [olan Tanrý] Satýn Alacak”
þeklinde deðerlendirilebilir. Bene-Yisrael tüm bu
ciddi felaketleri göðüsledikten sonra, Tanrý onlarý
tekrar özgürlüklerine kavuþturacaktýr (Meam Loez).
69. Horev’de yapmýþ olduðu – Bu, Vayikra
kitabýnýn sonlarýndaki ilk Toheha’yý kastetmektedir (bkz. Vayikra 26:14 v.d.). O antlaþma Horev,
yani Sinay daðýnda yapýlmýþtý (Raþi; Raþbam; bkz.
Þemot 24:7 açk.). Baþka bir görüþe göre ise bu
antlaþma 24:7-8’de bahsi geçendir (Abravanel).
Bunun yanýnda 5:2’de yazýlanlara göre Horev’deki
antlaþma On Emir de olabilir (The Living Torah).
Yapmasýný emrettiði – “Bu antlaþmayý yeminle
ve bedduayla üstlenmelerini emretti” (Raþi).
Antlaþmanýn – Ýbranice Berit. Bu sözcük geri alýnamaz bir antlaþmayý tanýmlar. Bene-Yisrael
Tanrý ile ebedi bir antlaþma içine girmiþlerdir. Bu
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olabilir. Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri gibi:
“Þehina, Moþe’nin aðzýndan konuþurdu” (Meam
Loez).

Sihon – Bamidbar 21:21-24.

Giysileriniz yýpranmadý, ayakkabýn … yýpranmadý – Bkz. 8:4 açk. “Dolayýsýyla gelecek
nesillerde, sizin Mýsýr Çýkýþý’nda izlediðiniz yolu
takip edip araþtýrmalarýnda hiçbir kanýt bulamayan ve sýrf bu nedenle böyle bir þeyin
olmadýðýný iddia eden arkeologlar boþuna
uðraþmýþ olacaklar; zira yolculuk boyunca –
eþyalarýnýz dâhil – tüm ihtiyaçlarýnýz, yýpranmayacak ve atýlmayacak þekilde mucizevî bir þekilde
saðlandý.”

Maðlup ettik – Tam çeviriyle “vurduk”.

6. Bu yere geldiniz – “Þu anda – ‘bu gün’ –
Tanrý’ya baðlýlýðýnýzýn doruk noktasýndasýnýz.
Büyüklük ve onur elde etmiþ durumdasýnýz.
Bunun kalbinize kibir vermesine izin vermeyin,
Tanrý’ya sýrtýnýzý dönmeyin. ‘Bu antlaþmanýn sözlerini gözetin ve uygulayýn. Bu sayede, yapacaðýnýz
her þeyde baþarýlý olacaksýnýz’ (p. 8)” (Raþi).
Moþe p. 6 ve 7’deki sözleri konuþmasýnýn bu noktasýna halký cesaretlendirmek için katmýþtýr.
Yakýnda Erets-Yisrael’e gireceklerdir ve bunun
için yakýn geçmiþteki baþarýlarýný hatýrlatmaktadýr. Sihon ile Og’un topraklarýný ele geçirmiþler
ve buralarý iki buçuk kabilenin mülkiyetine vermiþlerdir. Buna benzer þekilde kalan kabileler de
Erets-Yisrael’i ele geçirecek ve buradaki mülklerini alacaklardýr (Rabenu Behaye).

Og – Bamidbar 21:33-35.

7. Reuven, Gad … yarý-Menaþe – Tam olarak
“Reuveni, Gadi … yarý-Menaþi”.
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Ancak Tanrý bu güne kadar size kavrayacak bir kalp, görecek gözler ve dinleyecek kulaklar vermiþ deðildi.
4
[Tanrý size þöyle diyor:] “Sizi kýrk yýl boyunca çölde yürüttüm. Üzerinizdeki
giysileriniz yýpranmadý, ayakkabýn da ayaðýnýn üstünden yýpranmadý.
5
Benim Tanrýnýz Aþem olduðumu kavramanýz amacýyla, ekmek yemediniz, þarap
ve [baþka bir] sert içki içmediniz.”
6
Bu yere geldiniz, Heþbon kralý Sihon ve Baþan kralý Og savaþ için karþýmýza
çýktý[lar] ve onlarý maðlup ettik.
7
Ülkelerini ele geçirdik ve onu Reuven, Gad [kabilelerine] ve yarý-Menaþe
kabilesine mülk olarak verdik.
3. Bu güne kadar – “Ama bugün hariç” (Daat
Mikra). Moþe, hayatýnýn son gününde, BeneYisrael’in artýk Tanrý’ya yapýþtýklarýný ve O’nu
arzuladýklarýný, ancak þimdi tam olarak
anladýðýný belirtmektedir (Raþi). Bkz. 27:9 açk.
Baþka bir açýklamaya göre, Bene-Yisrael,
Moþe’nin kendilerine öðretmiþ olduðu öðretilerin
anlamýný ancak bu günde tam olarak kavrayabilmiþtir. Talmud (Avoda Zara 5b) bundan bir
sonuç çýkarýr: Bir insanýn, hocasýnýn düþünce yollarýný tam olarak kavramasý kýrk yýlýný alýr. Bu
nedenle Tanrý da bu güne kadar halka karþý
ödünsüz davranmamýþtýr. Ama bundan böyle öyle
davranacaktýr. Bu nedenle “bu antlaþmanýn sözlerini gözetin ve onlarý uygulayýn. Bu sayede, yapacaðýnýz her þeyde baþarýlý olacaksýnýz” (p. 8) (Raþi).
Kavrayacak bir kalp – “Tanrý’nýn iyiliklerini
görüp kavramanýz ve O’na yapýþmanýz için
gereken anlayýþ” (Raþi). Pasuk, Tanrý’nýn BeneYisrael’e zekâ ya da görme ve iþitme yetileri vermediðini söylüyor deðildir. Bahsedilen, Tanrý’nýn
kendileri için yapmýþ olduðu þeyleri takdir etme
yeteneðidir (Gur Arye). Nitekim halk, Tanrý’nýn
kendisi için yapmýþ olduðu tüm iyiliklere raðmen
O’nu çöl yolculuðu boyunca on kez denemeye
tabi tutmuþtur (Ýbn Ezra; bkz. Bamidbar 14:22).
Ya da “Kalp [=anlayýþ] verdi; ama kavramadýnýz.
Göz verdi; ama görmediniz. Kulak verdi; ama
dinlemediniz – ve Tanrý tüm bunlarý vermemiþ
gibi davrandýnýz” (krþ. Daat Mikra). Baþka kaynaklara göre ise: “Tanrý size bu güne kadar, kavrayacak bir kalp, görecek gözler ve dinleyecek kulaklar
vermiþ deðil miydi?!” (bkz. a.k.).

Vermiþ deðildi – Yani “verebilmiþ deðildi”.
“Tanrý yaptýðý muhteþem ve muazzam þeylerle
size, Aþem’in sizin Tanrýnýz olduðunu kavrayan
bir kalp vermek istemiþti (bkz. Þemot 10:2). Ama
siz asi tutumunuzla Tanrý’nýn bu niyetini gerçekleþtirmesine izin vermediniz. Ancak þimdi,
[sýradaki pasuklarda belirtildiði üzere] Tanrý’nýn
sizin bunu kavramanýz için çöl yolculuðu boyunca gösterdiði þefkati ve iyilikleri, sizi Sihon ve
Og’un topraklarýna getirip burada üzerinde
tutunabileceðiniz bir topraðýnýz olmasýný
saðladýðýný gördüðünüze göre, bundan böyle
‘kalbinizi tüm bunlarý kavramaya’ yönlendirmeniz gerekiyor” (Sforno).
Ekmek yemediniz, þarap ve … içki içmediniz –
Bu “hiç ekmek yemediniz ve hiç baþka içki içmediniz” anlamýna gelmekte deðildir. Anlam, “hayatýnýzý sürdürmenizi saðlayacak merkezi yiyecek
ve içecek olarak bunlarla beslenmediniz” þeklindedir. Bene-Yisrael’in merkezi yiyeceði Man,
temel içeceði de mucizevî kuyudan gelen suydu;
ama bu, normal yiyecekleri hiç yemedikleri
anlamýna gelmemektedir. Örneðin Tora, BeneYisrael’in, Seir sakinlerinin verdiði yiyecekleri
yediklerinden bahsetmiþtir (bkz. 2:28-29; ayrýca
bkz. 2:6). Talmud’da da halkýn gelip geçen kervanlardan
yiyecek
satýn
aldýklarýndan
bahsedilmektedir (Talmud – Yoma 75b). Yine de
temel yiyecek kaynaklarý Man olmuþtur.
4. [Tanrý size þöyle diyor:] – Bu ekleme, sýradaki pasukta geçen “Benim, Tanrýnýz Aþem olduðumu” sözleri nedeniyle yapýlmýþtýr (Hizkuni;
Abravanel; Malbim; The Living Torah). Bkz.
11:13. Ancak bazýlarýna göre bu sözler, Tanrý’nýn
sözlerini doðrudan aktarmakta olan Moþe’ye ait
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Nedir bu büyük teselli? Zoar Akadoþ açýklar:
Behukotay peraþasýnda þu korkunç sözcükleri
okuruz: “... ve Bana karþý kayýtsýzca davranýrsanýz,
Ben de size karþý kayýtsýzlýk gazabýyla
davranacaðým...” (Vayikra 26:27-28). Tanrý, BeneYisrael’e “Size yönelik iliþkim karþýlýklý olacak”
demektedir. “Siz Benim taleplerime ilgi göstermezseniz, Ben de sizin ihtiyaçlarýnýza ilgi göstermeyeceðim.” Öte yandan Ki Tavo pera-þasýnda
insanýn içine su serpen þu sözler var: “Tanrý seni ...
vuracak” (Devarim 28:27) – Sizi Bizzat Tanrý
vuracak. Ve bu, en büyük tesellidir.
Zoar Akadoþ ne demektedir? Burada ne tür bir
teselli vardýr? Rav Meir Bergman açýklar: BeneYisrael’in baþýna gelebilecek en berbat þey, kendi
hallerine býrakýlmalarýdýr. Eðer Bene-Yisrael sanki
Tanrý onlarýn yaþamýnýn ayrýlmaz bir parçasý
deðilmiþ gibi davranýrlarsa, Tanrý’nýn cevabý da
“Öyleyse Ben geri çekilip iþleri doðanýn ve istatistiklerin gidiþatýna terk ederim” þeklinde olacaktýr.
Bu korkunçtur. Böyle bir þey olursa Tanrý ile
Bene-Yisrael arasýndaki baðda kopma söz
konusudur. Eski yakýnlýk kaybedilmiþ demektir.
Ancak Tanrý, Bene-Yisrael’e Bizzat vurursa, bu
her ne kadar acý verirse de, kendi içinde bir
tesellidir, çünkü bu en azýndan iliþkinin devam
etmekte olduðunun iþaretidir. Evet, bu ne yazýk
ki ceza þeklindeki bir iliþkidir, ama yine de
iliþkidir. Kim kendini daha yalnýz hisseder?
Yaramazlýk yaptýðýnda babasýndan fiske yiyen bir
çocuk mu, yoksa, Tanrý korusun, kendisine fiske
atacak bir babasý olmayan çocuk mu?
Behukotay peraþasýndaki Toheha, babasý olmayan
bir halkýn hikâyesidir. Ya da daha kötüsü, oðlunu
kendi haline býrakmýþ ve baþýna normal þartlarda
ne gelecekse onun gerçekleþmesine izin veren bir
babadýr bu. Ki Tavo’daki Toheha ise “Tanrý seni ...
vuracak” demektedir. “Size sert bir tokat atacaðým, ama en azýndan birinin sizin
davranýþlarýnýzdan endiþe duyduðunu bileceksiniz. Vuracaðým, ama yakýnýnýzda olacaðým.”
Hahamlarýmýz’ýn, Ki Tavo peraþasýnda teselliye

ihtiyaç olmadýðýný söylerken kastettikleri de
budur. Cezayý veren Tanrý ise, teselliye gerek
yoktur.
Kotzk Rabisi, Rabi Menahem Mendel, çok ilginç
bir noktaya iþaret etmiþtir: Tarih boyunca Yahudi
Ulusu’nu bulan trajedilerin özellikle yoðunlaþtýðý
ayýn ismi, Av’dýr – yani “Baba”. Kotsk Rabisi,
insanýn, yediði tokattan babasýný tanýyabileceðini
söyler. Bene-Yisrael olaðandýþý ulusal trajedilerinin içine yerleþtirilmiþ bir teselliye sahiptir.
Göklerde, onlarýn davranýþlarýndan endiþe duyan
bir Babalarý daima mevcuttur.
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Bu antlaþmanýn sözlerini gözetin ve onlarý uygulayýn. Bu sayede, yapacaðýnýz
her þeyde akýllýca davranmýþ olacaksýnýz.
8. Bu antlaþmanýn – “Gerizim ve Eval daðlarýnda kabullendiðiniz antlaþmanýn” (Sforno). Ancak
bkz. 28:69 açk.
Akýllýca davranmýþ olacaksýnýz – “Þu ana kadar
gördüklerinizin ýþýðýnda, yukarýda verilen antlaþmanýn sözlerinin tek birinin bile boþuna söylenmiþ olmadýðýný gayet iyi biliyorsunuz. Bu bilginin
ýþýðýnda, akýllýca davranmanýzýn tek yolu bu antlaþmanýn sözlerini gözetmek ve onlarý uygulamaktýr”
(Hirsch).
Ýbranice Taskilu. Alternatif olarak “baþarýlý olacaksýnýz” (Ýbn Ezra): “Yaptýðýnýz her þeyde
Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getireceksiniz ve bu
sana hem geçici yaþamda hem de ebedi yaþamda
baþarý getirecektir” (Sforno).
œ Sonuç. Moþe’nin bu peraþada dile getirdiði
Toheha her ne kadar Moþe’nin sözleriyle sunulmuþsa da bunlar gerçekte kendi sözleri deðildir;
zira Moþe’nin, Bereþit’in ilk sözcüðünden
Devarim’in son sözcüðüne kadar Tora’nýn
tümünü Tanrý’nýn dikte ettirmesiyle yazmýþ
olduðu, saðlam bir gelenekle bilinmektedir. Buna
raðmen Vayikra kitabýndaki Toheha’nýn doðrudan
Tanrý’nýn sözleriyle verilmesi karþýsýnda buradaki
Toheha’nýn Moþe’nin aktarmasýyla dile getirilmesi dikkat çekicidir. Önce de belirtildiði gibi
Vayikra’daki Toheha I. Bet-Amikdaþ dönemine,
buradaki ise genel olarak II. Bet-Amikdaþ dönemine yöneliktir. Bu iki dönem arasýndaki en
önemli farklýlýk II. Bet-Amikdaþ’ta Þehina’nýn
mevcudiyetinin I. Bet-Amikdaþ döneminde
olduðu yoðunlukta olmamasýdýr. Böylece II. BetAmikdaþ dönemine yönelik Toheha’nýn doðrudan
Tanrý’nýn deðil, dolaylý olarak Moþe’nin aðzýndan
verilmesi de buna paraleldir. Ancak gelecekte
durum, I. Bet-Amikdaþ’ta olduðu gibi eski haline
geri dönecek hatta Þehina daha da belirgin bir
þekilde hissedilecektir. Böylece görkem ve saygýnlýk tekrar Yeruþalayim’e geri dönecektir (Rabenu
Behaye). Peygamber Yeþayau buna iþaret ederek
III. Bet-Amikdaþ için þöyle demiþtir: “Kalk [ey
Yeruþalayim], ýþýk ver; zira ýþýðýn geldi ve Tanrý’nýn
Onuru senin üzerinde doðdu; çünkü iþte, karanlýk

yeryüzünü örtecek ve sis uluslarý [kaplayacak], ama
senin üstüne doðacak Tanrý, ve Onuru senin üstünde
görülecek. Uluslar senin ýþýðýnla gidecekler ve krallar
doðuþunun parlaklýðýyla. Gözlerini çevrene kaldýr ve
gör: Hepsi toplandý, sana geldi. Oðullarýn uzaktan
gelecekler ve kýzlarýn [krallýðýn] yanýnda yetiþtirilecekler” (Yeþayau 60:1-4).
Hahamlarýmýz birçok yerde, bu peraþada
okuduðumuz Toheha ile Behukotay peraþasýnda
yer alan Toheha arasýnda karþýlaþtýrmalar yaparlar.
Ýkisi arasýnda dikkati çeken önemli bir fark söz
konusudur. Behukotay peraþasýndaki Toheha’nýn
bitiminde Tora lanetler kýsmýný bir teselli
cümlesiyle sonlandýrmýþtýr: “Yaakov[’la olan]
Antlaþmam’ý hatýrýma getireceðim. Hatta Yitshak[’la
olan] Antlaþmam’ý ve hatta Avraam[’la olan]
Antlaþmam’ý hatýrýma getireceðim. Ülke’yi de hatýrýma getireceðim” (Vayikra 26:42).
Ki Tavo peraþasýndaki Toheha is berbat bir noktada son bulmaktadýr: “Tanrý seni gemilerle Mýsýr’a
geri götürecek – [hakkýnda] sana “onu bir daha
görmeyeceksin” dediðim o yolla! Orada kendinizi
düþmanlarýnýza köleler ve cariyeler olarak satýþa
çýkaracaksýnýz – ama alan olmayacak” (Devarim
28:68).
Bu gariptir. Behukotay’daki lanetler en azýndan
olumlu bir ifadeyle tamamlanmýþ, Tanrý BeneYisrael’i hatýrlayacaðýna söz vermiþtir. Ki
Tavo’daki kýsým ise hiç de iyiye alamet görünmeyen ifadelerle son bulmaktadýr: “Satýlacaksýnýz
ve insanlar sizi satýn almak bile istemeyecekler.”
Zoar Akadoþ þöyle yazar: “Bu soru öðrenim
yerinde sorulmuþtu – Vayikra kitabýnýn sonundaki Toheha’da teselli varken nasýl olur da bu haftaki Toheha’nýn sonunda herhangi bir teselli yok?”
Rabi Þimon bar Yohay bir cevap verir: Vayikra
kitabýndaki Toheha için bir teselliye ihtiyaç var,
ama Ki Tavo’dakinde böyle bir ihtiyaç yok;
çünkü bu peraþadaki lanet kýsmýnýn içinde olasý
en büyük teselli zaten mevcut.
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yanýlsamalarýn önüne geçmek için ara vermiþtir.
Bu kehanetlerine p. 21’de devam edecektir.
Ayrýca bkz. p. 21 açk.
9. Bugün – Moþe halký Tanrý’nýn Huzuru’na öleceði günde toplamýþtýr (Raþi).
Raþbam’a göre bu, Moþe’nin p. 1’de yaptýðý
çaðrýnýn devamýdýr.
Hepiniz – “Eksiksiz olarak herkes burada.
Böylece kimse gelip de antlaþma yapýldýðý sýrada
orada olmadýðýný ve antlaþmayý kabul etmediðini
söyleyemeyecek.” Bu açýdan, Moþe’nin halký
Erets-Yisrael’e girmeden hemen önce bu þekilde
toplayýp antlaþma yapmasý önemlidir, zira EretsYisrael’e girildikten sonra herkes kendi yerine
daðýlacaðýndan halký bu þekilde eksiksiz olarak
bir araya getirme imkâný olmayacaktýr. Moþe
halkýn bu tek vücut haline uygun olarak, p. 11’de
tek bir kiþiye hitap edercesine “[Bu eksiksiz
mevcudiyetin amacý,] … Tanrýn Aþem’in antlaþmasýna ve beddualý yeminine dâhil olmandýr”
demektedir (Daat Zekenim). Halkýn orada eksiksiz bulunmasý, söz konusu antlaþmaya dâhil
olmaya herkesin kalp bütünlüðüyle istekli
olduðunun da iþaretidir (Sforno).
Pasuk Ýbranice sözcük sýralamasýyla tam olarak
“Siz dimdik duruyorsunuz bugün hepiniz…” diye
baþlamaktadýr. Hahamlarýmýz buradaki ifadeden
eðitsel bir sonuç çýkarýrlar: “Dimdik durmanýzý
neye borçlusunuz? Hep birlikte bir arada
olmanýza!” Böylece Yisrael kendi içinde birlik
olduðu sürece, kimse onlara zarar veremez (Daat
Zekenim).
Moþe Rabenu’nun burada verdiði listede halký
farklý kesimlere bölmesi, halkýn tümüne yönelik
sorumluluk açýsýndan herkesin yükümlülüðünün,
kendi düzeyinin elverdiði ölçüyle sýnýrlý olduðuna
iþaret etme amaçlýdýr. Liderler, yönetimini
üstlendikleri kitlelerin tümünden sorumludur.
Kadýnlar kendi yakýn aileleri ve komþularýndan
sorumludur. Çocuklar belki birkaç arkadaþlarýndan sorumludur. Odun kesenlerle su çekenler ise
pek az kiþiden sorumludur. Tanrý kimseden
olanaðýn ötesinde taleplerde bulunmaz; ama bir
kiþinin, gerçekten yapabileceðinin daha azýyla
yetinmesinden de tatmin olmaz (Or Ahayim).

Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda – Moþe BeneYisrael’e Tora’yý öðretmiþtir ve onlara, buna baðlý
kalacaklarýna dair bir yemin ettirecektir. Bu
nedenle halka daima Kimin karþýsýnda olduklarýný, edecekleri yemini Kimin Huzuru’nda edeceklerini hatýrlatmaktadýr (Ramban). Onlara bir
anlamda “Beni aldatabilseniz bile O’nu aldatamazsýnýz” demektedir (Sforno). Fiziksel olarak ise
burada halka, Aron Aberit’in çevresinde toplanmýþ olduklarýný hatýrlatýyor da olabilir (Ýbn Ezra).
Hazýr duruyorsunuz – Ýbranice Nitsavim. Ya da
“dimdik duruyorsunuz”. Sözcük güçlü, enerjik ve
motivasyon dolu bir ayakta duruþ ifade eder
(Hirsch).
Pasuk basitçe “Bugün hepiniz Tanrý’nýn
Huzuru’ndasýnýz” diyebilirdi. Ama “hazýr duruyorsunuz” ifadesini kullanarak Moþe’nin halký toplamasýnýn özel bir sebebi olduðunu ima etmektedir.
Bu toplantýnýn amacý Tanrý ile Bene-Yisrael
arasýndaki ebedi antlaþmayý kesinleþtirmektir
(Raþi; Tseda Ladareh). Daha önce Sinay daðýnda
yapýlan antlaþmayý Bene-Yisrael, Altýn Buzaðý
günahý ile ihlal etmiþtir. Moþe bu nedenle halkýn
hepsini týpký Sinay daðýnda olduðu gibi eksiksiz
olarak bir araya toplamýþ ve ikinci bir antlaþma
yapmýþtýr. Ýlkinden farklý olarak Bene-Yisrael bu
antlaþmayý bir beddualý yemin eþliðinde
üstlenecektir (Rabenu Behaye).
Midraþ’a göre Moþe’nin bu sözcüðü kullanmasýnýn bir sebebi daha vardýr. Önceki peraþada
Moþe toplam 98 tane, son derece aðýr lanetten
bahsetmiþti. Bene-Yisrael tüm bunlarý duyunca
yüzleri sararmýþ, “Böylesine aðýr lanetlere kim
dayanabilir?” diye karamsarlýða düþmüþlerdir.
Moþe bu nedenle onlarý yatýþtýrýr: “Siz de Tanrý’yý
çok kez öfkelendirdiniz, ama O, sizi aðýr þekilde
cezalandýrmasýna raðmen, sizi tamamen
tüketmedi ve iþte – bugün Tanrýnýz Aþem’in
Huzuru’nda hazýr duruyorsunuz. Bu nedenle, gelecekte bu lanetler meydana gelirse bile soyunuz
hiçbir zaman tamamen tükenmeyecek. Ýþte bugün
size bir örnektir. Nasýl ki gün baþta alacakaranlýkla baþlamasýna raðmen sonra ýþýrsa, Tanrý da size
ýþýk verdi ve gelecekte de, karanlýk günler olsa
bile ardýndan soyunuza ýþýk verecektir. Bu lanetler
sizi yok etmek bir yana, aksine sizin devamlýlýðýnýzý saðlayacak þeylerdir; zira günah iþlerseniz,
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Bugün siz – hepiniz – Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda hazýr duruyorsunuz: Kabile
baþkanlarýnýz, ileri gelenleriniz ve polisleriniz – her Yisrael erkeði;

29.
œ Antlaþmanýn Yenilenmesi. Hayatýnýn son
gününde Moþe Rabenu Yahudi Ulusu’nun tüm
bireylerini bir araya toplar. Kimse eksik deðildir.
Bu toplanmanýn amacý halký bir kez daha Tanrý
ile olan antlaþmaya yükümlü kýlmaktýr. Buradaki
antlaþmada yeni olan nokta “Arevut – Kefalet”,
yani halkýn tüm bireylerinin birbirinden sorumlu
ve birbirinin kefili olmasý kavramýdýr. Bu kavrama
göre her Yahudi baþkalarýnýn Tora’yý uygulamasýný teþvik ve temin etmek, onlara bu konuda
yardýmcý olmak ve Tora’yý ihlal etmelerini
mümkün olduðu kadar ve makul yollarla engellemekle yükümlüdür. Moþe’nin sözlerine halk içindeki farklý gruplarýn hepsini listeleyerek baþlamasýnýn nedeni budur. Ayrýca Tanrý’nýn, bireylerin gizlice iþledikleri günahlardan halkýn
tümünü sorumlu tutmayacaðý, ama açýkça
yapýlan ve gereken tepkiyi görmeyen ihlalleri göz
ardý etmeyeceði konusundaki bildirisi de (p. 28)
ayný temanýn bir devamýdýr (Or Ahayim). Bu, bir
Yahudi’nin dünya görüþünün esasýný teþkil eder,
zira bir kiþinin neden baþkalarýnýn yanlýþlarýna
karþý duyarsýz kalamayacaðýný ve Tora’nýn alenen
ihlalinin neden iyi vicdana sahip her Yahudi’yi
ilgilendiren bir problem olduðunu açýklamaktadýr
(The Artscroll Chumash – Stone Edition).
Rabi Samson Raphael Hirsch, buradaki konunun
diziliþini þöyle açýklar: Daha önce 28:69 açýklamalarýnýn en sonunda belirtildiði üzere, Moþe,
Tora’nýn ihlali halinde halký bulacak felaketler
hakkýndaki konuþmasýna kýsa bir ara vermiþtir.
Amacý, halkýn kendilerine söylenmiþ olan beraha
ve lanetleri gerektiði þekilde deðerlendirmeleri
için, gözleriyle görmekte olduklarý bazý verileri
Yisrael’e hatýrlatmaktýr. Moþe bunun yanýnda,
her türlü anlama hatasýný bertaraf etmek için bazý
açýklamalar getirmektedir. Moþe, dikkatleri çekmek istediði verileri yukarýda p.1-8’de sýralamýþtý.
Tora’nýn uygulanmasý konusundaki antlaþmaya
dair yükümlülük ve taahhüdün sadece belirli
nesilleri veya belirli dönemleri kapsadýðý þeklindeki yanlýþ fikri bertaraf etme amacýyla da,
sýradaki pasuklardakileri (p. 9-14) söyleyecektir.
Antlaþma ile beddua içeren yemin Yisrael’e o
nesle dâhil olan ve ilerideki tüm nesillere dâhil
olacak her bireyi baðlayýcý niteliktedir.

Sonra gelen pasuklar (p. 15-20) ise, “berahalar ve
lanetler konusundaki bildirimlerin sadece ulusal
düzeydeki baðlýlýk veya ihanetin karþýlýðý olduðu,
buna karþýlýk, toplumun geneli Tanrý’ya ve
Torasý’na yönelik baðlýlýðýný sürdürdüðü sürece,
herhangi bir bireyin, Tora’ya aykýrý bir yaþam
sürmek üzere kendi kendine bir ‘azat belgesi’
verebileceði” þeklindeki kökten yanlýþ düþünceyi
hedefleyecektir. Perek 27’de açýklanan ve halkýn,
ülkede yayýlmýþ halde oturan bireylere dönüþeceði dönemin hemen arifesinde yapýlacak ve
söylenecek olanlarýn ýþýðýnda, bu ciddi ve tehlikeli hataya dikkati çekmek özel bir önem taþýmaktadýr. Moþe iþte tam da baþlamak üzere olan bu
dönemin gerektirmesi nedeniyle, halkýn
tümünün, Tora’nýn el üstünde tutulmasý ve emirlerinin uygulanmasý konusunda birbirlerine kefil
olacaklarýný vurgulamaktadýr. Bu prensibe uygun
olarak bir birey, yalnýzca kendi bireysel yaþamýndaki yükümlülüklerini yerine getirdiði ama
Tora’nýn, ait olduðu toplum tarafýndan da uygulanmasý yönünde herhangi bir çaba göstermediði
takdirde, henüz tüm yükümlülüklerini yerine
getirmiþ sayýlmayacaktýr. Perek 28’deki berahalar
ve lanetler – özellikle de lanetler – bireyin bilincine bir noktayý aþýlama amaçlýdýr: Kendisi
Tanrý’ya baðlý bir yaþam sürse bile, toplumun
Tanrý’ya ihaneti karþýsýnda duyarsýz kalan kiþi,
toplumun bunun bir sonucu olarak yaþayacaðý
yýkýmýn acýlarýna ortak olmak durumunda kalacaktýr. Öte yandan, halkýn bireylerinin birbirlerine yönelik kefaletini bu kez diðer aþýrý uçta
yorumlama olasýlýðý da vardýr. Yani bir bireyin
“Tora’nýn toplumun bir yükümlülüðü olarak
uygulanmasý için gereken faaliyete nasýlsa aktif
olarak katýlýyorum. Bu benim için yeterli. Ve
kendi özel yaþamýmda Tora’nýn egemenliðine
baðlý yaþamasam bile yükümlülüðümü yerine
getirmiþ olacaðým” diye düþünme olasýlýðý doðmaktadýr – ki bu da endiþe vericidir. Bu nedenle
Moþe iki þey söylemektedir: Ne bireysel olarak
yükümlülüðünü yerine getiren biri toplumun
Tora’ya sýrt çevirmesine seyirci kalma hakkýna,
ne de toplumun Tora’ya baðlýlýðý için canýný
diþine takan biri kendi özel hayatýnda Tora’ya
baðlý bir yaþam sürmeme lüksüne sahiptir. Ýkisi de
yanlýþ tavýrlardýr; ikisi de yetersizdir ve Moþe,
gelecek hakkýndaki aðýr kehanetlerine bu konudaki
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karþý” öfkelendiði söylenmektedir. Daha sonra da
kolay olmasý gereken Ay þehri fethi sýrasýnda
ordu bozguna uðramýþ ve “otuz altý kiþi kadarý”
ölmüþtür (Yeoþua 7:5) [“Otuz altý kiþi” dendikten
sonra yaklaþýklýk belirten “kadar” sözcüðünün
kullanýlmasý ilginçtir. Hahamlarýmýz bunun öylesine bir sayý olmadýðýný, savaþta, 71 kiþiden
oluþan Sanedrin’in salt çoðunluðunun öldüðünü
belirtirler]. Sonraki kýsýmda da bu bozgunun
sebebinin Ahan’ýn günahý olduðu açýkça söylenmektedir. Bu olay, bir bireyin günahýnýn tüm
Yisrael’i etkilemesi prensibinin en etkili örneklerindendir (bkz. Vayikra 26:37 açk.). Buna
karþýlýk, çeþitli vesilelerle belirtildiði üzere,
Tanrý’nýn iyilik yapma özelliði, ceza verme özelliðinden daha kuvvetlidir. Dolayýsýyla bir kiþinin
günahý tüm halký etkiliyorsa, bir kiþinin yaptýðý
mitsva da halkýn tümüne olumlu katkýlarda bulunacaktýr (Rabenu Behaye).
10. Çocuklarýnýz – Çocuklar kanunen bu antlaþmayý kabul etme yetkisine sahip deðillerdir.
Ancak Moþe çocuklarý da katarak, buradaki antlaþmanýn gelecek tüm nesilleri de baðlayacaðýný
belirtmekte (p. 14), halka çocuklarýný da bu antlaþmaya baðlý kalacaklarý þekilde yetiþtirmeleri
gerektiði mesajýný vermektedir. Çocuklarýn
mevcudiyeti bu açýdan önemlidir. Bunun yanýnda, çocuklar o sýrada bu antlaþmadan sorumlu
olma yaþýnda olmamalarýna raðmen orada
olmalarý, onlarý bu eðitsel ortama getiren büyüklerine manevi liyakat verecektir (krþ. 31:12 açk.)
(Ramban).
Yahudi Ulusu’nun devamý, çocuklarýnýn eðitimlerine baðlýdýr ve Alaha’ya göre bir cemaat, kendisine bir sinagog bile yapmadan önce, çocuklarýnýn Tora öðrenimi için gereken altyapýyý kurmakla yükümlüdür.
Eþleriniz – Kadýnlar.
Ger – Tam çeviriyle “[senin] Gerin”.
Odun kesenlerinden su çekenlerine – Bunlarýn,
Ger’den sonra gelen farklý iki sýnýf olduðu anlaþýlmaktadýr. Kaynaklara göre bunlar, Kenaan uluslarýna mensup olup, Bene-Yisrael’e gelerek onlara
katýlmak isteyen kiþilerdir (Midraþ – Tanhuma 2;
Talmud – Yevamot 79a; Raþi; Gur Arye). Ramban
ise bunlarýn Mýsýr’dan Bene-Yisrael ile birlikte
çýkan Erev Rav mensuplarý olduðu görüþündedir
(bkz. Þemot 12:38). Baþka kaynaklara göre ise

Yahudi kölelerden bahsediliyor olabilir (Daat
Zekenim; Hizkuni).
Yeoþua kitabýnda (9:21-27), Kenaan’daki Givon
adlý yerin halkýnýn, Bene-Yisrael’in ülkeyi
fethetmesinden zarar görmemek için bir hileye
baþvurduklarý anlatýlmaktadýr. Buna göre Givon
sakinleri Yeoþua’ya, çok uzaktan gelmiþ izlenimi
veren temsilciler göndererek, Bene-Yisrael’in
kendilerine saldýrmamalarý için aralarýnda bir
antlaþma yapýlmasýný isterler. Yeoþua bunu kabul
eder, ama bu kiþilerin Kenaan uluslarýna mensup
olduðu ortaya çýkýnca Yeoþua, hile yaptýklarý için
onlarý Miþkan için odun kesme ve su çekme
iþlerinde çalýþmaya atar. Tora bu noktada, henüz
Moþe hayattayken bile halk içinde bu iþlerde
çalýþan bir sýnýf olduðunu belirtmektedir (Raþi).
Bir görüþe göre, benzer bir olay Moþe zamanýnda
da olmuþ, ama Moþe hileye aldanmamýþ, yine de
onlarý birer Ger olarak kabul ederek, doðrudan
bu iþlerde çalýþmaya atamýþtýr (Mizrahi; Beer
Basade). Baþkalarýna göre ise Moþe zamanýnda
gelen Kenaaniler’in böyle bir hileye baþvurmasýna gerek olmamýþtýr, zira Kenaan uluslarýný Ülke’den sürme emri ancak halk Erets-Yisrael’e girdikten sonra yürürlüðe girmiþtir. Moþe bunlarý
Yahudilik’e kabul etmiþ, ama onlarýn Yahudi
olma isteðinin Tanrý ve Tora’ya olan sevgiden
deðil de ölüm korkusundan kaynaklandýðýný
gördüðü için onlarý, sýnýrlý haklara sahip birer Ger
olacak þekilde kabul etmiþ ve bu iþlere atamýþtýr
(Nahalat Yaakov; Maskil Ledavid). Bir baþka
görüþe göre Moþe onlarý Ger olarak kabul etmeksizin bu iþlere atamýþtýr (Ramban).
Nitsavim peraþasý daima Roþ Aþana’dan önceki
Þabat gününde okunur. Bu açýdan, bu ciddi yargý
günü öncesinde “Hepiniz Tanrýnýz Aþem’in
Huzuru’nda hazýr duruyorsunuz” sözleri farklý bir
anlam da kazanmaktadýr. Ancak yine de “Yamim
Noraim – Heybetli Günler” adý verilen ciddi
döneme hazýrlýk Roþ Aþana ile deðil, ondan çok
önce baþlar. Buradaki ifade söz konusu dönemin
ne zaman baþladýðýna ve ne zaman bittiðine dair
bir ima içermektedir. “Odun kesme” terimi, Tu
Beav [=15 Av] gününe iþaret eder, zira bu günün
mutlu bir zaman olarak kutlanmasýnýn sebeplerinden biri, Bet-Amikdaþ’ta kullanýlacak olan
odunlarýn kesiminin tamamlanmasýdýr (bkz.
Bamidbar 36:12 açk.). Böylece Yamim Noraim
havasý ve buna baðlý olarak bir Yahudi’nin, Yargý
Günü’ne hazýrlýk olarak ciddi özeleþtiriyi yapmasý
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çocuklarýnýz, eþleriniz ve kampýnýn içindeki Ger, odun kesenlerinden su
çekenlerine kadar [herkes].
bunun tamiratý zorluk ve sýkýntýlar sayesinde
gerçekleþebilecektir. Ama daha önemlisi, bu
felaketlerin baþýnýza neden geldiðini anlayacaðýnýz için, davranýþlarýnýza da çeki düzen vereceksiniz – ki bu, söz konusu tamiratýn en kuvvetli
bileþeni olacaktýr.” Bu açýklama, Moþe’nin bu
sözlerinin, neden önceki peraþadaki lanetlerin
ardýndan geldiðine de ýþýk tutmaktadýr (Midraþ –
Tanhuma 1; Raþi).
Moþe’nin “hazýr duruyorsunuz” ifadesini kullanmasýnýn bir baþka sebebi de, yaþamýnýn bu son
gününde halkýn yönetimini Yeoþua’ya devredecek olmasýdýr. Bu vesileyle Moþe halkýn tümünü
hazýr etmiþ ve Yeoþua’nýn yönetimine teslim
etmiþtir. Benzer bir þeyi Yeoþua’nýn da yaptýðýný
görüyoruz (bkz. Yeoþua 24:1). Yine Peygamber
Þemuel de, halkýn yönetimini ilk kral Þaul’a
devretmeden önce halký bir araya toplamýþtýr
(bkz. Þemuel I 12:7).
Son olarak, Moþe’nin sözleri farklý bir ima
içeriyor da olabilir: “Siz – Yisrael Ulusu – burada
dimdik ayaktasýnýz. Siz ebediyen ayakta kalacaksýnýz. Bir birey olarak ben ise çok yakýnda atalarýma katýlacaðým. Sadece ben deðil, benden sonra
lideriniz olacak Yeoþua da ve sonrasýnda sizi
yönetecek olan tüm liderler de gün gelecek atalarýnýn arasýna katýlacak. Sadece siz – bir halk
olarak Yisrael – ölümsüz ve ebedi olacaksýnýz.
Tanrý’nýn bu ulusa vermiþ olduðu ilham,
yaratýcýlýk ve yetenek de nesilden nesile geçecektir. Bu güç halkýndýr ve liderler ise bu gücü doðru
yönde kullanmanýz için size birer yardýmcý ve yol
göstericidir” (Hirsch).
Kabile baþkanlarýnýz – Raþi. Tam çeviriyle
“baþlarýnýz, kabileleriniz”. Olasýlýkla “liderleriniz,
[kabile] baþkanlarýnýz” (Targum Yonatan; Lekah
Tov; krþ. Ýbn Ezra). Bazýlarý “kabile baþkanlarý” ile
kastedilenlerin, Ülke’nin paylaþýlmasýna nezaret
edecek kiþiler olduðu görüþündedir (Lekah Tov;
bkz. Bamidbar 34:18-28).
Yine de bazý otoritelere göre anlam bu þekilde
olamaz, zira pasuðun devamýnda “her Yisrael
erkeði” dendiðine göre “kabileleriniz” sözcüðünü
ayrýca söylemeye gerek yoktur. Dahasý, pasukta
belli bir hiyerarþi izlenmektedir ve eðer buradaki
“kabileleriniz” sözcüðü olduðu gibi kabul edilse,
normal halkýn, bu sözcüðün ardýndan gelen ileri
gelenler ve polis memurlarýndan daha yüksek
rütbeye sahip olduklarý gibi bir sonuç çýkardý, ki
bu doðru deðildir. Bu nedenle burada bir tamla-

ma söz konusudur: “Kabilelerinizin baþkanlarý”
(Raþi; Ýbn Ezra; Septuaginta) – zira bu liderler,
ileri gelenler ve polislerden daha üst rütbelidir
(Divre David; Beer Yitshak).
Rambam ise “baþlarýnýz, kabileleriniz” ifadesinin
bir baþlýk olduðu görüþündedir. Moþe bu baþlýðý
söyledikten sonra “baþlarýnýz” olan ileri gelenler
ve polis memurlarýný, “kabileleriniz” olan her
Yisrael erkeðini sýralamýþtýr.
Ýleri gelenleriniz – Ýbranice Zekenehem. Ya da
“ihtiyarlarýnýz”. Bunlar halkýn yargýçlarýdýr (Sforno).
Polis memurlarýnýz – Ýbranice Þoterehem.
Bunlar, kanunun uygulanmasýný temin eden
görevlilerdir (a.k.). Bkz. 16:18.
Her Yisrael erkeði – Bu ifade kapsamlý niteliðe
sahiptir ve kendisinden önce gelen “ileri gelenler”
ve “polisler”i gereksiz kýlmaktadýr. Ama Tora o
ikisini buna raðmen özellikle listelerken halk
içindeki düzeni vurgulamaktadýr. Halk, bilgi ve
tecrübe açýsýndan saygýn konumdaki kiþilere
gereken onuru vermiþlerdir. Bu durum, BeneYisrael’in, Kenaan Ülkesi’ni araþtýrmak üzere
casuslar gönderilmesi için Moþe’ye geliþlerindeki
karmaþa ortamýyla tezat içindedir (bkz. 1:22
açk.); dolayýsýyla bu noktada halk içinde
küçüðün büyüðü saydýðý güzel bir düzen oturmuþ
durumdadýr (Raþi; Beer Basade).
Ýfade “tüm Yisrael adamlarý” veya tam çeviriyle
“tüm Yisrael adamý” anlamýndadýr. Yani tek bir
kiþiden bahsedilmesine raðmen, bir topluluktan
sözediliyormuþçasýna “tüm” sözcüðüne yer verilmiþtir. Bu kullaným, tüm Bene-Yisrael’in birbirlerinden sorumlu ve hepsinin tek bir bütünün
parçalarý olduklarýný ima eder. Hahamlarýmýz,
bunu dayanak göstererek, Yisrael içinde bir
bireyin günahýnýn, halkýn tümünü etkilediðini
öðretirler. Bunun bir örneði Yeoþua zamanýnda
açýkça görülmüþtür. Yeriho þehri ele geçirildiði
zaman ganimete el sürülmemesi açýkça belirtilmiþ, ancak Ahan ben Karmi adlý biri bu emri
ihlal etmiþtir. Tanah’ta bununla ilgili olarak þöyle
denmektedir: “Bene-Yisrael ganimete [yetkisizce] el
uzattýlar, Yeuda kabilesinden Zerah oðlu Zavdi oðlu
Karmi oðlu Ahan ganimetten aldý ve Tanrý’nýn öfkesi Bene-Yisrael’e karþý alevlendi” (Yeoþua 7:1). Bu
pasukta görüldüðü üzere günahý iþleyen sadece
Ahan olmasýna raðmen, pasuk ganimete tüm
Yisrael el uzatmýþ gibi konuþmakta, ayrýca
Tanrý’nýn da sadece Ahan’a deðil, “Bene-Yisrael’
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Sana söylediði – Tam çeviriyle “sana konuþtuðu”.
13. Bu antlaþmayý … yalnýz sizinle kesinleþtiriyor deðilim – Moþe sýradaki pasukta, söz
konusu antlaþmanýn hem orada bulunanlarý hem
de sonraki nesilleri baðlayacaðýný söylemektedir.
Bu durumda þimdiki pasukta “yalnýz sizinle kesinleþtiriyor deðilim” demesine gerek yok gibi görünmektedir. Ancak Moþe’nin buradaki sözleri farklý
bir ima içerir: “Bu antlaþmayý kesinleþtirmek
üzere yemin edeceksiniz. Yalnýz þunu bilin ki, bu
yemini yalnýzca sizin aklýnýzdan geçenlere göre
kesinleþtiriyor deðilim. Söz konusu yemin Tanrý’nýn
ve benim bu konudaki fikirlerimiz doðrultusunda
geçerlilik kazanacaktýr. Baþka bir deyiþle siz bu
yemini ederken samimi olmayýp, aklýnýzdan baþka
bir þeye yemin ettiðinizi geçirirseniz bile bunun
bir yararý olmayacak. Yemin, yalnýzca Tanrý’nýn
söylediði ve benim açýklayacaðým konu ve þekilde
geçerli ve baðlayýcý olacaktýr” (Talmud – Þevuot
39a). Talmud buradan normal bir mahkemede
ettirilen yemin hakkýnda da pratik bir sonuç
çýkarýr. Bir kiþi mahkemede yemin ettiði zaman
bunu belirten bir ifadeyi dile getirdiði anda,
aklýndan “ben aslýnda bambaþka bir þeye yemin
ediyorum” gibi bir düþünce geçirirse bile bunun
bir yararý yoktur ve ettiði yemin, mahkemenin
ona bildirdiði konu ve þekilde yürürlüðe girer,
Tanrý da bu yemini o yönde baðlayýcý görür (a.y.).
14. Bugün burada bizimle olmayanlarla – Moþe
sözlerinin baþýnda Yisrael kampýnda bulunan
herkesin eksiksiz olarak Tanrý’nýn Huzuru’nda
hazýr durduðunu söylediðine göre, o sýrada hayatta olup baþka bir yerde bulunan birilerinden
bahsediyor olamaz (Mizrahi; Sifte Hahamim).
Dolayýsýyla “burada bizimle olmayanlar” sözleriyle,
gelecek tüm nesilleri kastetmektedir (Midraþ –
Tanhuma 3; Raþi; Ýbn Ezra). Baþka bir deyiþle,
Moþe burada, söz konusu antlaþmanýn sadece
belirli bir dönemle sýnýrlý olmayýp, gelecekteki

tüm nesilleri baðlar nitelikte olduðunu vurgulamaktadýr (Hirsch). Bu nedenle, antlaþmanýn bir
koþuluna göre, yakýnda fethedilecek Ülke’nin
Bene-Yisrael’e verilmesi halkýn Tanrý’ya itaat
etmesine baðlý olacaðý için, söz konusu koþulun
gelecek nesillere aktarýlmasý ve o nesillerin
Ülke’yi bu koþulla miras almalarý da önem taþýmaktadýr (Sforno).
Ebeveynlerle çocuklar, aðaç ve dallarý gibidir.
Týpký tüm dallarýn potansiyelinin aðacýn kendisinde yer almasý gibi, bir bakýma, gelecek nesillerin potansiyeli de, ebeveynlerdedir. Bu nedenle
doðacak olan nesiller de otomatik olarak bu antlaþmayla yükümlü olacaklardýr. Gur Arye’ye göre,
antlaþmadan gelecek nesillerin de yükümlü
olmalarýnýn sebebi baþkadýr. Kurala göre bir
mahkeme, kendisinden sayýca ve rütbece daha
büyük olan bir mahkemenin kararýný iptal edemez (Talmud – Megila 2b). Buna baðlý olarak
Moþe ve onun neslindeki halkýn tümünden
oluþan topluluðun almýþ olduðu karar, gelecekteki tüm nesiller için de baðlayýcý niteliktedir.
Buradaki ifade gelecek nesillerde Yahudilik’i
kabul edip Ger Tsedek konumu alacak olan herkesi
de bu yemine dâhil etmektedir (Talmud – Þevuot 39a).
Hahamlarýmýz, Yaratýlýþ’tan beri yaratýlmýþ olup
henüz bir bedene inmiþ olmayan tüm Yahudi ruhlarýnýn burada bahsi geçen seremonide hazýr
bulunduðunu öðretirler. Pasuktaki “burada bizimle olmayanlarla” ifadesi de “burada bizimle fiziki
olarak olmayanlarla” anlamýndadýr. Nitekim
Moþe sadece “burada bizimle olanlar” demekle
yetinmemiþ, “Tanrý’nýn Huzuru’nda [ayakta]
duranlarla” sözlerini de eklemiþtir – ki bu, fiziksel mevcudiyeti ima eder. Ama manevi mevcudiyet açýsýndan, tüm Yahudi ruhlarý orada hazýr
bulunmuþtur (Rabenu Behaye).
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[Bu eksiksiz mevcudiyetin amacý,] Tanrýn Aþem’in seninle bugün kesinleþtirmekte olduðu, Tanrýn Aþem’in antlaþmasýna ve beddualý yeminine dâhil
olmandýr.
12
Böylece [Aþem] seni bugün Kendi Halký olarak atayacak ve O senin Tanrýn
olacak – týpký sana söylediði ve týpký atalarýna, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a
yemin etmiþ olduðu gibi.
13
Bu antlaþmayý ve bu beddualý yemini yalnýzca sizinle kesinleþtiriyor deðilim.
14
Hem bugün burada bizimle olup Tanrý’nýn Huzuru’nda duranlarla hem de
bugün burada bizimle olmayanlarla [yapýlmaktadýr bu antlaþma ve beddua].
gereken dönem Tu Beav’la baþlar. Diðer yandan,
“su çekme” terimi ise Sukot bayramýnýn son günü
olan Oþana Raba’ya iþaret eder, zira Sukot bayramýndaki Hol Amoed günleri boyunca Mizbeah’taki
özel Nisuh Amayim (suyla yapýlan neseh) iþlemi
için su çekilirdi ve Oþana Raba bunun yapýldýðý
en son gündür. Böylece “Tanrýmýz Aþem’in
Huzuru’nda hazýr durduðumuz” dönemin baþlangýç
ve sonuç tarihleri bu pasukta ima edilmektedir:
Tu Beav ve Oþana Raba (Sefer Atodaa).
11. Kesinleþtirmekte olduðu – Tam çeviriyle
“kesmekte olduðu”. Ýbranice’de antlaþma yapmayý
tanýmlayan fiil “kesmek”tir ve bu, söz konusu antlaþmanýn kesin oluþuna iþaret eder.
Antlaþmasýna – “Sinay’da yapýlmýþ antlaþmaya
ek olan bu antlaþmaya.” Bazý kaynaklara göre, ilk
antlaþma Altýn Buzaðý olayýyla ihlal edildiðinden,
bu noktada yeni bir antlaþmaya gerek duyulmuþtur (Midraþ – Tanhuma 3; Rabenu Behaye).
Baþkalarý ise bu yeni antlaþmanýn temel amacýnýn
Bene-Yisrael’i bir ulus haline sokmak olduðu
görüþündedir (Ralbag; Sforno; bkz. 27:9). Farklý
bir görüþe göre bu antlaþma Erets-Yisrael hakkýndadýr (Abravanel). Yine baþka bir görüþe göre
amaç Bene-Yisrael’in, Kenaan uluslarýnýn putperest uygulamalarýný benimsemelerinin önüne
geçmektir (Raþi; Ramban, 29.17 o.a.).
Beddualý yeminine – Krþ. Talmud Yeruþalmi –
Sota 2:5; Lekah Tov. Ýbranice Ala. Bu sözcük,
ihlal edildiði takdirde laneti gerektiren bir yemini tanýmlar (krþ. Bereþit 24:41). Burada kastedilen, Sinay’da dile getirilmiþ olan lanet (Midraþ
Agadol; bkz. Vayikra 26:18) veya Eval daðýnda
dile getirilecek olan lanet olabilir (Hizkuni).
Dâhil olmandýr – Krþ. Targum Onkelos. Ýbranice
Leovreha. Tam çeviriyle “geçmendir”. Ýbranice’de
bir antlaþmaya taraf olan kiþinin “o antlaþmanýn
içine geçtiði” söylenir. Bunun nedeni eski
dönemlerde antlaþmanýn kesinleþtirilmesini
belirten sembolik hareketin, iki yana konan
ayýraç, çit ya da benzeri þeylerin arasýndan

geçmek olmasýdýr. Örneðin Tanrý, Avraam’la antlaþma yaptýðý zaman, bazý hayvanlarý ikiye
bölmesini söylemiþ, sonra da antlaþmanýn kesinleþmesini simgeleyen bir ateþ bu parçalarýn
arasýndan geçmiþti (bkz. Bereþit 15:10). Ayrýca
bkz. Yirmeyau 34:18 (Raþi).
Bu fiilin kullanýlmasýnýn bir baþka nedeni daha
olabilir. Belirli bir antlaþmaya dâhil olan kiþi, o
ana kadarki [antlaþmayla baðlý olmadýðý] konumundan farklý [antlaþmayla baðlý olduðu] bir
konuma “geçiþ yapmýþ” olur (Hirsch).
Bir olasýlýða göre Moþe, týpký Sinay daðýnda
yapýlan antlaþmada olduðu gibi burada da bir
Ola-korbaný gerçekleþtirip kanýnýn bir kýsmýný
Mizbeah’a atmýþ, kalanýný da halkýn üzerine serpmiþ (bkz. Þemot 24:5-8), ama Tora bunu ayrýca
söylemeye gerek duymamýþ olabilir (Ramban).
12. Kendi Halký olarak atayacak – Ya da “onaylayacak”, “teyit edecek”, “tesis edecek”, “resmileþtirecek”. Bene-Yisrael Sinay daðýnda bir halk haline
gelmiþtir. Bu noktada ise Tanrý’nýn Halký olma
þeklindeki kalýcý görevini üstlenecektir. Tanrý,
Atalar, Avraam, Yitshak ve Yaakov’a, onlarýn
soyu olan Bene-Yisrael’i baþka bir ulusa deðiþmeyeceði konusunda yemin etmiþtir. Burada
Moþe’nin halký yükümlü kýlmak üzere bir araya
toplamasýnýn amacý, benzer bir yemini halkýn da
etmesidir. Tanrý bu konuda yemin ettiði için
sözünden geri dönmesi söz konusu deðildir. O
ebedi olarak Yisrael’in Tanrýsý olacaðýný beyan
etmiþken, Bene-Yisrael’in de kendisine verilecek
göreve baðlý kalacaðýna dair yemin etmesi gerekmektedir (krþ. Raþi; Mizrahi; Beer Yitshak).
Buradaki antlaþmanýn amacý Yisrael’in Tanrý’nýn
Halký olarak onaylanmasýdýr. Yisrael buna, Aþem’in,
kendi Tanrýsý olduðunu açýk bir yeminle beyan
ederek hak kazanacaktýr ve bu, Yisrael’e ebediyet
kazandýracaktýr. Antlaþmanýn amacý bu denli yüce
ve saygýn olduðu için, onun kabulü de kusursuz
bir þekilde gerçekleþmelidir. Moþe bunu temin
etmek için buradaki vurgularý yapmaktadýr (Sforno).
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birileri vardýr” anlamýný kastetmektedir (Raþi;
Beer Basade).
Mazý – Ýbranice Roþ. Raþi bunun son derece acý
tada sahip bir bitki olduðunu yazar. Baþkalarýna
göre ise bu “zehir” anlamýndadýr (krþ. 32:33); zira
sözcüðün tam anlamý “baþ”týr ve zehir, acý þeylerin baþýnda gelir (Ramban; Rabenu Behaye).
Septuaginta’nýn kullandýðý Yunanca sözcük xole,
mazý veya aðaç uru anlamýna gelir. Ayrýca bkz.
32:32, Yirmeyau 9:14, Oþea 10:4, Teilim 69:22,
Eha 3:19. Bazýlarý Roþ sözcüðünü baldýran ya da
aðýotu ile tanýmlar (Conium maculatum) – ki bu,
koyu renkli zehirli bir bitkidir. Baþkalarýna göre
ise bu Erets-Yisrael’de görülen bir haþhaþ cinsidir
(Papaver somniferum). Böylece burada tanýmlanan kiþinin, haþhaþýn getirdiði uyuþukluk ve
zihin
karýþýklýðýna
yol
açabileceðinden
bahsedilmektedir (The Living Torah).
Pelin – Ýbranice Laana. Önceki gibi bu da tahmini bir çeviridir. Sözcük Ayin-Nun-E (“Ana –
Eziyet Vermek”) kökünden gelir ve yine acý bir
bitkiyi tanýmlamaktadýr (Ramban; Rabenu
Behaye). Arapça karþýlýðý aklam (Saadya Gaon;
Ýbn Canah), Eski Ýspanyolca karþýlýðý ise exenjos’tur (Radak, Þeraþim). Pelin otu (Artemisia
absinthium) acý ve koyu renkli bir yað salýveren
bir bitkidir. Acýlýðýn baþlýca örneði olduðu için
Septuaginta bunu doðrudan pikra – “acýlýk” þeklinde çevirir.
Üreten bir kök – Bahsi geçen iki acý bitkiyi
üreten bir kökten bahsetmekle, Moþe, halkýn
içinde, içinde beslediði kötü ve günahkâr
düþüncelerin ileride büyük kötülüklere yol açabileceði kiþilerin olabileceði þeklindeki endiþesini
dile getirmektedir (krþ. Raþi); zira þu anda putperestlik yönünde sadece eðilimi olan biri, bu
eðilimi, bitki üreten bir kök misali, sürekli olarak

besleyecek ve sonunda aktif olarak günahý iþleyecektir (Daat Zekenim). Bu deyimsel ifade ayný
zamanda, kendi putperest düþünce ve niyetlerini
baþkalarýný Tanrý yolundan çýkarma yönünde
faaliyete geçirme amacýnda olan kiþileri de
tanýmlar (Sforno).
Bu ifade sadece putperestlik düþünceleri deðil,
her türlü günah arzusu için de geçerlidir. Yasak
olan þeylere duyulan ilgi sürekli uzayan bir kök
gibidir. Kenaan uluslarýnýn farklý, ilginç – ama
yasak – olan uygulamalarýna yönelik bir ilgiyle
baþlar; ama sonra geliþip, mazý ve pelin gibi acý ve
zararlý olan sapkýnlýklar üretir.
Ramban’a göre buradaki iki “belki” cümleciði,
Moþe’nin bu antlaþmayý kimlerle yaptýðýný vurguladýðý p. 14’teki iki gruba paraleldir: [1] “Belki
bugün burada bizimle olup, Tanrý’nýn Huzuru’nda
duran, ama kalbinde putperestliði kabul etmiþ
birileri vardýr. [2] Belki de aramýzda kötü bir kök
vardýr ve bu kötü kök, bugün burada bizimle
olmayan gelecek nesillerde kötü ve acý soylar
yetiþtirecektir. Þunu bilin ki, tatlý bir kök acý
meyveler üretmez. Aranýzda olup da putperestliðin belki de anlamlý olduðu olasýlýðýný bile
düþünmeyen kiþilerin soyundan, putperestliðe
kayacak kimse çýkmayacaktýr.”
Moþe, bu neslin ettiði beddualý bir yeminin gelecek nesilleri de baðlayacak nitelikte oluþunu
buradaki “kök” sözcüðüyle açýklamaktadýr. Zira
gelecek nesiller, o sýrada karþýsýnda duran
nesilden türeyecektir ve eðer “kök” bu yeminle
baðlýysa, ondan türeyecek olan tüm dal, meyve
ve yapraklar da otomatik olarak ayný yeminle
baðlý olacaktýr (Ramban).
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[Bunlar gerekli;] Çünkü Mýsýr Ülkesi’nde oturmuþ olduðumuzu ve
karþýlaþtýðýnýz [diðer] uluslarýn aralarýndan geçtiðimizi biliyorsunuz.
16
[Tüm bu uluslarýn] Ýðrenç ve tiksinti uyandýrýcý [putlarýný] gördünüz – ahþap
ve taþ; yanlarýndaki gümüþ ve altýn.
17
[Bu nedenle,] Belki aranýzda bugün kalbi, gidip o uluslarýn ilahlarýna tapýnmak üzere Tanrýmýz Aþem’in yanýndan [baþka yöne] yönelen bir erkek veya kadýn,
aile veya kabile vardýr, belki aranýzda mazý ve pelin üreten bir kök vardýr da,
15-18. Putperestliðe Karþý Uyarýlar. Bu kýsým
insan davranýþýnýn akýl almaz ve ciddi bir yanýna
karþý uyarýda bulunmaktadýr. Geçmiþte Mýsýr’da
yaþamýþ ve yakýnda Kenaan’da yaþayacak olan
halk, putperestliðin bir yandan tiksinti veren bir
yandan da boþ ve anlamsýz doðasýnýn ilk elden
þahididir veya olacaktýr. Buna raðmen insanlarýn
yine de farklý “felsefelerden” ve onlarý takip edenlerin çekici yaþam tarzlarýndan etkilenmeleri
olasýlýðý mevcuttur. Durum o zaman öyle olduðu
gibi günümüzde de ayný þekildedir. Ýnsanlar neyin
doðru neyin yanlýþ olduðunu bilseler bile, sýrf yanlýþ ve ahlaksýz olanýn zevkini meþru kýlabilmek
için bunlarý makulleþtirme çabalarýna girebilmektedir. Moþe’nin bu konudaki uyarýsý, yoruma açýk
kapý býrakmayacak niteliktedir.
15. [Bunlar gerekli;] – “Söz konusu antlaþma ve
beddualý yemin gerekli; zira siz putlara tapýnan
birçok kiþi gördünüz ve belki aranýzda bundan
etkilenmiþ biri vardýr” (Raþi).
Mýsýr Ülkesi’nde oturmuþ olduðumuzu –
Casuslarýn günahý sýrasýnda 20 yaþýný doldurmamýþ olanlar Mýsýr’daki köleliði bizzat yaþamýþ
ve Mýsýr’daki putperestliðe tanýk olmuþtur
(Rabenu Behaye).
Karþýlaþtýðýnýz – The Living Torah. Tam çeviriyle
“geçtiðiniz”. Edom, Amon, Moav ve Midyan uluslarýndan bahsedilmektedir (Ýbn Ezra). Moþe’nin
konuþmasý sýrasýnda orada bulunan herkes bunlarý görmüþtür (Rabenu Behaye).
16. Ýðrenç ve tiksinti uyandýrýcý [putlarýný] –
Ýbranice sýrasýyla Þikutseem ve Gilulueem.
Bunlardan ilki “Þekets – Ýðrenç, Tiksinti
Uyandýran” (krþ. Vayikra 11:20) sözcüðüyle, ikincisi ise “Galal – Gübre” ile baðlantýlýdýr (krþ.
Yehezkel 4:12 ve 4:15). Bunlarýn her ikisi de putlarý kasteden aþaðýlayýcý takma isimlerdir (Raþi).
Çevirimiz serbesttir.
Gördünüz – “Bu nedenle, Mýsýr’ýn etkisiyle Altýn

Buzaðý günahýný, yolda gördüðünüz uluslarýn etkisiyle Peor’daki günahý iþlemenize benzer þekilde, gelecekte de putperestlik yanlýþýna düþmeniz olasýlýðýndan endiþe ediyorum” (Ramban).
Ahþap ve taþ – Bene-Yisrael’in açýkça gördükleri
ahþap ve taþ putlardýr; zira bunlar çalýnma
korkusu olmadýðý için açýkta rahatça sergileniyordu. Ama pasuk, “yanlarýndaki gümüþ ve altýn” sözleriyle devam etmektedir. Bu uluslarýn, ayrýca,
çalýnabilir korkusuyla “yanlarýnda” tuttuklarý ve
açýkça göstermedikleri gümüþ ve altýn putlarý da
vardý (Raþi). Ýþin ironik tarafý, putperestlerin,
çalýnabilir korkusuyla gözden ýrak tuttuklarý, yani
kendilerini alelade hýrsýzlardan korumaktan bile
aciz olan putlardan medet ummalarýdýr!
Baþka bir olasýlýða göre “yanlarýnda” sözcüðü,
ahþap ve taþtan yapýlmýþ olan putlarýn “yanýný”
kastetmektedir. Böylece Moþe, putlar için yapýlan
gümüþ ve altýn süslemelere iþaret etmektedir.
Halk, diðer uluslarýn kendi putlarýna ne kadar
önem atfettiklerini görmüþtür – ahþap ve taþ putlarý bile gümüþ ve altýn gibi deðerli madenlerle
süslemiþlerdir! Moþe bu nedenle halký, buna
bakýp aldanmamalarý konusunda uyarmaktadýr
(Hirsch; krþ. Talmud – Avoda Zara 21b).
17. Belki… vardýr – “Belki kalbi putperestlik
saçmalýðýna yönelenleriniz vardýr ve onlarla
komþu olarak yaþayacaðýnýz zaman bu eðilimini
gerçeðe dönüþtürmeyi planlýyor, buradaki yemin
ve antlaþmayý kalbinde kabul etmiyordur. Ama
iþte tam olarak bu nedenle sözlerimin baþýnda
size Tanrý’nýn Huzuru’nda bulunduðunuzu hatýrlattým. Tanrý insanýn kalbini ve tüm niyetlerini
süzer ve O’nu yanýltmanýz mümkün deðildir”
(Sforno).
Bugün – Moþe halk içinde hemen o anda gidip
putlara tapacak kiþilerin olabileceðini söylemekte
deðildir. “Bugün” diyerek, “belki bugün aranýzda
bu antlaþmayý kalpten kabul etmeyip, daha sonra
gidip baþkalarýnýn ilahlarýna tapýnmayý planlayan
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Fiziksel zevki aldýkça, o zevk için gittikçe daha da
aç – ya da pasuðun ifadesiyle “susamýþ” – ve
iþtahlý hale gelerek, eskiden arzulamadýðý þeyler
hakkýnda ve eskiden arzulamadýðý miktarlarda
arzu duymaya baþlar. Hahamlarýmýz’ýn özellikle
cinsel dürtü konusunda söyledikleri gibi: “Kiþi
onu doyurduðu zaman daha da acýkýr, aç býraktýðý
zaman doygun hale gelir” (Talmud – Suka 52b).
Bu nedenle Tora, kalbinde gittikçe güçlenen
arzularýný takip etme niyetindeki kiþinin, bu arzularýný doyurmakla, kanmýþ halini, susamýþ bir
duruma getireceðini vurgulamaktadýr.
Ýçinden avunarak – Krþ. Raþi. Kendi kendine
Tam çeviriyle “kalbinde kendisini mübarek kýlarak”.
Rabi Yeuda Alevi’ye göre buradaki çeviri de
“mübarek kýlma” þeklinde olmalýdýr. Yani gizlice
putperestlik iþleyen kiþilere yönelik lanet (27:15)
okunduðu sýrada bu kiþi kendi kendisini içinden
mübarek kýlacak, böylece söz konusu laneti
bertaraf edebileceðini farzedecektir.
Benzer þekilde “buradaki bedduayý dudaklarýyla
kabul ettiðini belirtse de içinden bunu iptal edip
kendini mübarek kýlan”. Bu kiþinin bedduayý
sözel olarak kabul etmesinin amacý ise “kanmýþý
susamýþa katmak”týr. Bu görüþ doðrultusunda,
“kanmýþ” sözcüðü, içi arzularla dolup taþan bu
kiþiyi, “susamýþ” ise, dünyevi arzulara kapýlmayýp
kendisini Tanrý hizmetine adamýþ olan halkýn
genelini kasteder. Böylece bu kiþi, bu yemin
hakkýnda sadece dudaklarýyla dile getirdiði ama
kalbinde kabul etmediði onayýný, sýrf halkýn
Tanrý’ya baðlýlýðý sayesinde hak edeceði bereketten kendisi de pay almak için vermiþtir (Sforno).
œ Düþünce Günahý. Burada insanýn içinden
geçirdiði bir düþünceden bahsedilmekte ve
sýradaki pasukta Tanrý’nýn bu kiþiyi affetmeyeceði
söylenmektedir. Hahamlarýmýz “Günah düþünceleri,
günahýn kendisinden daha aðýrdýr” diye öðretirler. Bunun bir nedeni, günahýn dünyevi ve geçici
nitelikli bedenle iþlenmesine karþýlýk, düþüncenin,
insanýn ebedi yaný olan ruhu etkilemesidir.
Bunun yanýnda düþünme yeteneði, insaný diðer
tüm yaratýlanlardan üstün kýlan özelliðidir ve
günah düþünceleri onun bu benzersiz özelliðinin
ta kendisine zarar verir.
Aslýnda putperestlik hariç, sadece düþünce, ceza

için yeterli deðildir. Bir kiþi fiili bir harekette
bulunmadýðý sürece cezaya layýk olmaz.
Putperestlik bu konuda bir istisnadýr ve bir
kiþinin putperestlikte somut bir þey olduðunu
düþünmesi bile Tanrý katýnda ceza görmesi için
yeterlidir.
Yine de, sadece putperestlik günahýyla sýnýrlý olsa
bile, düþüncenin cezalandýrýlmasý kavramý açýklama gerektirmektedir. Ýnsan aklýna gelen bir
düþünceye engel olabilir mi? Öyleyse elinde
olmayan bir þey için cezayý hak etmesi nasýl açýklanabilir?
Bu soruyu soran Rabenu Behaye, cevabý da þöyle
verir: Ýyi ya da kötüyü yapma konusundaki özgür
seçim insanýn elindedir. Tora bunu açýkça söylemektedir (bkz. 30:15-20) [Özgür seçim
konusuna oradaki açýklamalarda yoðunlaþýlacaktýr]. Rabenu Behaye, gereken hazýrlýk ve öz
eðitim sonucunda benzer bir özgür seçimin
düþünceler konusunda da elde edilebileceðini
belirtir. Ýnsana zihninde iyi düþüncelere yer
vermesi ve kötü düþüncelerden kaçýnmasý
emredilmiþtir. Ýyi düþünceler için ödül alacak,
bazý konulardaki kötü düþünceler için cezalandýrýlacaktýr. Bazen buna niyetlenmeksizin,
aklýna iyi olmayan düþünceler gelebilir ve bunlar
birden kalbini ve arzularýný kaplayabilir. Bunun
sebebi, kiþinin kendini yeteri kadar eðitmemiþ ve
hazýrlamamýþ olmasýdýr – ki bu eðitim ve hazýrlýðý
ihmal etmesi, onun adýna eksi bir puandýr. Böyle
birinin ýslahýnýn anahtarý, düþüncelerini ve arzularýný Yüce Tanrý’ya yöneltmesi, O’na tabi kýlmasý, olumsuz düþünceler geldiði zaman bunu
derhal aklýndan söküp atmasýdýr. Ama eðer bu
gelen düþünceyi aklýndan çýkarmak için çaba
göstermezse, bu düþünce onun zihnine ve arzularýna iyice yerleþecektir – cezayý gerektiren
durum budur. Ýnsan bu düþüncelerin kendi kendini beslemesine izin vermemelidir. Kiþi olumlu
düþünceleri aklýnda sabit kýlmak ve olumsuz
düþüncelerin yerleþmesine izin vermemek için
gereken çabayý gösterdiði takdirde, Tanrý da
olumsuz düþüncelerin gelmesini daha çok
engelleyecek, onun zihnini yalnýzca iyi düþünceler meþgul edecektir. Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri “Arýnmaya gelene [Gökler’den] yardým
edilir” prensibi bu konuda da geçerlidir.
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bu bedduanýn sözlerini duyduðunda, kanmýþý susamýþa katmak üzere, içinden
avunarak “Canýmýn çektiði þekilde hareket etsem bile selamette olacaðým” diyordur [diye þunu açýkça söylüyorum:]
18. Kanmýþý susamýþa katmak üzere – Raþi; Ýbn
Ezra. Burada “kanmak” fiilinin doygunluk belirten
anlamý kullanýlmýþtýr. “Kanmýþ” ve “susamýþ” için
kullanýlan Ýbranice sözcükler, sýrasýyla Rava ve
Tsemea’dýr [bunlar diþil yapýdadýr].
Onkelos’un çevirisi burada neyin kastedildiðini
açýklamaktadýr: “Kasýtsýz günahlarý kasten iþlenen
günahlara katmak üzere / katacak þekilde”. Buna
göre “kanmýþ” sözcüðü kasýtsýz, “susamýþ” sözcüðü
ise kasýtlý günahlarý ima etmektedir. Raþi aradaki
baðlantýyý þöyle açýklar. “Kanmýþ” sözcüðü çok
þarap içmiþ ve sarhoþ olmuþ birine iþaret eder.
Böyle biri, ne yaptýðýnýn tam olarak farkýnda
olmadýðý için, bu sözcük kasýtsýz günahlar için
kullanýlmýþtýr. “Susamýþ” biri ise bilinçli, arzulu ve
tutkulu bir þekilde içer. Böylece bu sözcük de kasten ve arzularý doyurma amacýyla iþlenen
günahlarý belirtir. [Raþbam ise, aksine, “kanmýþ”
sözcüðünün isyan amaçlý günahý belirttiði
görüþündedir, zira böyle bir günah, herhangi bir
arzu amacý güdülmeden, o günahýn sonucunda
gelecek arzu tatminine ihtiyaç duyulmaksýzýn, sýrf
Tanrý’ya isyan amacýyla iþlenen türdedir.
“Susamýþ” sözcüðü ise kiþinin arzularýna yenik
düþerek iþlediði türdeki günahlarý kasteder.]
Biraz farklý bir açýklamayla Daat Zekenim, “kanmýþ” sözcüðünün, insanýn arzularýný doyurmasýyla
ilgisi olmayan – örneðin yün-keten karýþýmý
giymek gibi – günahlarý, “susamýþ” sözcüðünün ise
arzularýn doyurulmasý þeklindeki – örneðin hýrsýzlýk, cinsel ahlaksýzlýk gibi – günahlarý kastettiði
görüþündedir.
“Kasýtsýz günahlarý kasýtlý günahlara katmak” ile
kastedilen þudur. Ýnsan kasýtsýz ve bilinçsiz olarak
günah iþlediði ve bu yaptýðýnýn günah olduðunu
bilmediði takdirde, Tanrý söz konusu hareketlerin
üzerinde durmamayý tercih edebilir. Ama pasukta söylendiði gibi, kendi arzularýnýn dikte ettiði
þekilde hareket etme niyetinde olup, buna raðmen kendisi için her þeyin yolunda gideceðini
düþünen kiþi, söz konusu tavrý nedeniyle
Tanrý’nýn öfkesini üzerine çekecek ve kasýtsýz
günahlarýnýn da kasýtlý günahlarýyla bir tutularak
cezalandýrýlmasýna yol açacaktýr (Raþi). [Þüphesiz
buradan, “Tanrý bilmeden iþlenen günahlarý
görmezden geldiðine göre ben cahil kalayým,
hiçbir þey öðrenmeyeyim” düþüncesinin doðru
olduðu sonucu çýkarýlmamalýdýr. Ýnsan neyi nasýl
yapmasý neden kaçýnmasý gerektiðini öðrenmekle

yükümlüdür. Gözünden kaçan veya sürekli yaptýðý öðrenimde henüz ulaþmadýðý bir nokta varsa,
o zaman bilmeden yaptýðý bir hareket, elbette
kasýtlý günah kadar ciddi kabul edilmeyecektir.
Buna karþýlýk, Bet-Amikdaþ zamanýnda Hatat-korbanýnýn tam da bu tipteki kasýtsýz günahlar için
getirildiði hatýrda tutulmalýdýr. Baþka bir deyiþle
“bilmiyordum” bahanesi geçerli deðildir ve bir
kiþi kasýtsýz iþlediði bir günah için de onarýma
muhtaçtýr.]
Ýbn Ezra ise “kanmýþ” sözcüðünün tsadikleri,
“susuz” sözcüðünün ise günahkârlarý kastettiði
görüþündedir. Nitekim Rabi Yeuda Alevi’nin de
belirttiði üzere, Tanah’ta tsadikler su kenarýna
dikilmiþ birer aðaca (Yirmeyau 17:8), günahkârlar ise kuru topraktaki yapraksýz bir aðaca
(Yirmeyau 17:6) benzetilmiþtir. Böylece buradaki
günahkâr, kendi arzularýný izleme niyetine raðmen neden selamette olacaðýný açýklamaktadýr:
“Canýmýn çektiði þekilde hareket etsem de
selamette olacaðým, zira Tanrý tsadiklerle
günahkârlarý birlikte hesaba katacak ve tsadikler
çoðunlukta olduklarýna göre Tanrý onlara ne
yapacaksa aynýsýný bana da yapacaktýr.” Rabi
Samson Raphael Hirsch ayný görüþtedir ve “kanmýþ” ve “susamýþ” sözcüklerinin ise bu fikri vermek üzere misal olarak kullanýlan bitki türlerini
kastettiðini belirtir. “Kanmýþ”, yüksek kalitesi
nedeniyle sulanýp büyütülen bitkileri, “susamýþ”
ise, kendiliðinden geliþen ve ayrýca sulanmayan
yabani otlarý belirtir. Ama yaðmur yaðdýðýnda
ikisi arasýnda bir ayrým yapmaz ve her ikisini de
sular. Ýþte günahkâr kiþi de kendi kafasýnda böyle
bir benzetme yapmakta, toplumun bereketinden
kendisinin de yarar saðlayacaðýný düþünmektedir.
Ancak sýradaki pasukta belirtildiði üzere bu yanlýþ bir beklentidir ve Tanrý bu beklentiye cevap
vermek bir yana, onun günahlarýný affetmeye
yanaþmayacak, ayrýca yine onun beklentisinin
aksine, onu Yisrael’in tüm kabilelerinden ayýrýp
cezalandýrarak, Bene-Yisrael’e sadece toplumsal
bazda deðil, bireysel bazda da yakýndan nezaret
ettiðini ortaya koyacaktýr.
Ramban bu ifadeleri açýklarken, insanýn fiziksel
arzularýnýn genel yapýsýna da ýþýk tutar. Ýnsanýn
ruhunun normal hali “kanmýþ”týr – doygundur ve
kendisine zarar verebilecek arzulara yönelmez.
Ancak insanýn içine, fiziksel yaný nedeniyle
küçük de olsa bir fiziksel arzu girdiði ve o da bu
arzusunu doyurduðu zaman bir kýsýr döngü baþlar.
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“Tanrý, intikam giysisine bürünmüþ olma (krþ.
Yeþayau 59:17) þeklindeki tavrýný sýkýca tutacak
ve ödün vermeyecektir”. Çevirimiz bu yöndedir.
Ayrýca bkz. 4:24 açk.
Ýsmini göklerin altýndan silecektir – Bir insanýn
ismi Tanrýsal niteliktedir, zira Hahamlarýmýz’ýn
öðrettikleri üzere, bir ebeveyn cocuðuna isim
verdiði zaman, onlara bu isim hakkýndaki ilhamý
Tanrý verir. Ýnsanýn ismi, doðru þekilde davrandýðý
takdirde kiþinin açýða çýkarabileceði manevi
kuvvetleri simgeler. Ama kiþi günaha battýðý
takdirde, bu isim, göklerin altýndaki yüce kaynaðýndan silinecektir (Or Ahayim).
20. Onun kötülüðüne olacak þekilde – Daat
Zekenim. Tam çeviriyle “kötü için” veya “kötüye”.
Tüm Yisrael kabilelerinden ayýracaktýr – Moþe,
putperest niyetleri olan [1] bir erkek veya kadýn,
[2] bir aile veya [3] kabile olabileceðinden bahsetmiþti (p. 17). Bazý otoritelere göre p. 19-20 de
söylenenler de bu üçü arasýnda bölünmüþtür: [1]
“Tanrý’nýn öfkesi ve ödünsüzlüðü o kiþiye – erkeðe
ya da kadýna – karþý tütecek, [2] bu kitapta yazýlý
olan bedduanýn tümü onun – o ailenin – üstüne
çökecek ve Tanrý onun ismini göklerin altýndan silecektir [zira “isim” özellikle soyu ve aileyi belirtir].
[3] [Ve eðer bu bir kabileyse,] Tanrý onu, bu Tora
kitabýnda yazýlý olan antlaþmanýn tüm beddualarýna
uygun olarak, onun kötülüðüne olacak þekilde, tüm
Yisrael kabilelerinden ayýracaktýr” (Ýbn Ezra;
Ramban).
21. Sonraki bir nesil – Tam çeviriyle “son nesil”.
Yani tarihin sonundaki nesil. Böylece Tora burada, Bene-Yisrael’in ebedi bir ulus olacaðý
konusunda garanti vermektedir (Rabenu Behaye).
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre, Moþe
28:69’dan bu pasuða kadar ara verdiði kehanet-

lerine bu noktada devam etmektedir (bkz. peraþanýn baþýndaki açýklamalar). Diðer otoritelere
göre ise sýradaki pasuklar önceki pasuklarýn normal devamý niteliðindedir (bkz. 28 açk.).
Ardýnýzdan gelecek çocuklarýnýz – Pasuk
“ardýnýzdaki çocuklarýnýz” deðil “ardýnýzdan gelecek [tam çeviriyle: kalkacak] çocuklarýnýz” demektedir. Dolayýsýyla burada hemen bir sonraki
nesilden deðil, tarihin çok ileri bir aþamasýndaki
bir nesilden bahsedilmektedir (Hirsch).
Diyecek – Bu sözcüðe raðmen, araya bunu kimin
diyeceði ve neden diyeceðine dair açýklamalar
girdiði için, söylenecekler p. 23’te verilmektedir.
Yapý þöyledir: “Sonraki bir nesil, yani ardýnýzdan
gelen çocuklarýnýz, p. 23’teki gibi, Tanrý’nýn bu
ülkeye neden böyle yaptýðýný ve bu gazabýn sebebini sorgulayacaktýr. Sadece onlar deðil, [hem
yerel hem de (Or Ahayim)] uzak diyardan gelecek yabancýlar da ayný þaþkýnlýðý yaþayacaktýr.
Onlarý bu soruya iten, bu ülkenin felaketlerini ve
Tanrý’nýn ona musallat ettiði hastalýklarý
görmeleridir – ki bu felaketler, Tanrý’nýn Sedom
ve çevresine yaptýklarýna benzer þekilde kükürt
ve tuzla yanýp çoraklaþmýþ topraklardan bellidir.
Bunlarý görünce, [sizin çocuklarýnýzýn yanýnda]
bahsi geçen yabancý uluslar da sormadan edemeyecekler: Tanrý neden böyle yaptý?”
Bazý çevirilere göre söylenecekler sýradaki pasuktaki “Kükürt ve tuz…” sözleri de olabilir. Bu
durumda anlam özetle þöyledir: “Gelecek bir
nesil, yani ardýnýzdan gelecek çocuklarýnýz, [ayrýca] uzaktan gelecek yabancýlar, o ülkenin felaketlerini gördüklerinde diyecekler: ‘Ülke kükürt ve
tuzla yanmýþ ve tamamen çorak halde’. Bu saptamayý yaptýktan sonra da soracaklar: ‘Tanrý niçin
böyle yaptý?’”
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29:19-21

19

Tanrý onu affetmeye yanaþmayacaktýr [bile]! Aksine, böyle bir durumda,
Tanrý’nýn öfkesi ve ödünsüzlüðü o kiþiye karþý tütecek, bu kitapta yazýlý olan bedduanýn tümü onun üstüne çökecek ve Tanrý onun ismini göklerin altýndan silecektir.
20
Tanrý onu, bu Tora kitabýnda yazýlý olan antlaþmanýn tüm beddualarýna uygun
olarak, onun kötülüðüne olacak þekilde, tüm Yisrael kabilelerinden ayýracaktýr.
21
Sonraki bir nesil diyecek, [yani] ardýnýzdan gelecek çocuklarýnýz – ve uzak bir
diyardan gelecek yabancý – zira o ülkenin felaketlerini ve Tanrý’nýn ona musallat
ettiði hastalýklarý görecekler:
Canýmýn çektiði þekilde hareket etsem – Ýbranice BiÞrirut Libi Eleh. Kullanýlan Þerirut
sözcüðü bir görüþe göre yerine göre “bakmak”,
“görmek”, “gözlemek” gibi anlamlara gelebilen Þur
kökündendir (krþ. Bamidbar 24:17). Bu durumda
tam çeviri “Kalbimin [uygun] gördüðü þekilde
yürüyeceðim” þeklindedir (Raþi). Baþka bir görüþe
göre ise sözcük “Þarir – Saðlam / Katý” ile baðlantýlýdýr ve kiþinin içinde birikip gittikçe güçlenen
günah arzusunu belirtir (Ramban). Bu iki
görüþün ortak yaný açýktýr. Moþe’nin bahsettiði
kiþi, sýrf arzularý baþka þeylere eðilim gösterdiði
için, gerçek olduðunu bildiði Tanrý’nýn emirlerini
hiçe sayma niyetindedir. Çevirimiz bu yönde
serbesttir.
Her iki görüþe göre, normal yazýmda, Þerirut
sözcüðündeki iki Reþ harfi arasýnda bir Yod harfi
olmalýdýr; ancak buradaki yazýmda bu harf eksiktir ve sözcük bu þekilde “Sarar – Cebren Yönetim”
fiiliyle baðlý görünmektedir: “Kalbimin dikte ettiði
þekilde yürüyeceðim”. Bu da arzularýnýn peþinde
hareket etmeyi seçen birinin, sonunda arzularýnýn kölesi haline geleceðine iþaret eder (Rav
Gifter).
Bile – Rabenu Behaye.
Selamette olacaðým – Tam çeviriyle “benim için
barýþ / selamet olacaktýr”.
Daat Zekenim burada söylenenleri toplu bir þekilde açýklar: “Bu bedduanýn sözlerini duyacaðý
zaman kendi kendine ‘Benim bu dertle ne ilgim
olabilir ki? Nitekim bu yemin edildiði zaman ben
kendi içimde bunu kabul etmiþ deðildim. O yüzden Tanrý beni sorumlu tutamaz. Öyleyse
canýmýn çektiði þekilde hareket edebilirim, ne de
olsa tüm bunlar beni baðlamýyor’ diye kendini
avutanlar olabilir – ki bu kiþiler, bu tavýrlarýyla
kanmýþý susamýþa katacak, yani günahýna günah
ekleyecektir.”
Felaketlerin yalnýzca baþkalarýnýn baþýna gelebileceði, ama kiþinin kendisini bulmayacaðý düþüncesi felaketin ta kendisidir. Hafets Hayim, birçok
kiþinin, yaþamlarýný tümüyle “bazý insanlar ölümlü

– ama ben öyle deðilim” benzeri aptalca bir
düþünceye dayandýrarak sürdürür göründüðünü
kaydeder. Aslýnda bu tespit, bir cenazeye katýlanlara bakýldýðý zaman daha anlamlýdýr. Katýlanlar
arasýnda, sanki kendileri de bir gün ölmeyecekmiþ gibi tavýrda olanlar, hareketleri ve konuþmalarýyla “demek bu adam da ölümlüymüþ” þeklinde bir düþünce taþýdýklarý izlenimi verenleri
gözlemlemek ne yazýk ki hiç de seyrek deðildir.
19. Affetmeye yanaþmayacaktýr – “Söz konusu
beddualý yemini, kalbinde kabul etmemiþ bile
olsa, aðzýyla dile getirdiði için, onu affetmeye
yanaþmayacaktýr” (Sforno; krþ. ö.p. açk.).
Aksine, böyle bir durumda – Tam çeviriyle “ki o
zaman”.
“Kalbinizden ne geçiriyor olursanýz olun, burada
bulunup antlaþmaya dâhil olan bir kiþi, daha
sonra putperestlik yapýp, ‘ben sadece sözde yemin
ettim, ama içimde bu yemine niyetlenmedim, o
yüzden bu felaketler beni hedefleyemez’ derse
bile bu onu temize çýkarmayacak, Tanrý onu
affetmeye yanaþmayacaktýr” (Daat Zekenim).
Öfkesi … tütecek – Ya da tam çeviriyle “Burnu
tütecek”. Tora burada insanlarýn kullandýðý dili
kullanmýþtýr. Ýnsanlar öfkeyi belirtmek için
bedenin ýsýnmasý (“kýzmak”), burnun tütmesi gibi
ifadeleri kullanýr. Tora da insanlara hitap ettiði
için onlarýn dilinden konuþmaktadýr.
Ödünsüzlüðü – Ýbranice Kinato. Bu sözcük
kýskançlýðý belirtir. Tanrý’nýn kýskanmasý söz
konusu deðildir ve Tora önceki sözcükte olduðu
gibi burada da insanlarýn anladýðý dilden konuþmaktadýr.
Raþi’ye göre bunun anlamý kýskançlýðýn bir sonraki adýmýdýr. Bunu tanýmlamak için kullandýðý
Fransýzca sözcük, enprenment, insaný harekete
geçmeye sevk eden bir duygu patlamasýný belirtir.
Raþi’ye göre anlam “gazabý” þeklindedir. Ancak
Raþi, verdiði Fransýzca sözcüðün prendre –
“almak”, “tutmak” kökünden gelmesi nedeniyle
açýklamasýný geniþletir (A.M. Glanzer, Tsefunot):
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22

23

24
25

26
27

– Yani “Tanrý’nýn onlara, ‘gidip bunlara tapabilirsiniz’ gibi herhangi bir þey söylemiþ olmadýðý
sözde ilahlara” (krþ. Raþi). Krþ. 4:19 açk.
Tanrý-kul iliþkisi içinde, Bene-Yisrael’in payý
Tanrý’dýr (Teilim 16:5) ve Tanrý’nýn payý BeneYisrael’dir (33:9) (Rabenu Behaye). Bkz. p. 12.
Alternatif olarak, anlam “kendilerine hiçbir iyilikte
bulunamayan [hiçbir yarar ‘daðýtamayan’, ‘pay edemeyen’] ilahlara” þeklinde de olabilir (Targum
Onkelos).
26. Bu kitapta yazýlý olan – Bu sözler, yýkýmýn
sonuçlarýný gören gelecek nesillerin ve diðer uluslarýn sorusuna verilecek cevabýn içindedir. Bu
son nesiller tarihe bakýp Bene-Yisrael’in ve EretsYisrael’in baþýna gelen felaketleri ve her ikisinin
nesiller boyunca çektikleri acýlarý görecekler, bir
yandan da tüm bunlarýn binlerce yýl önce
yazýlmýþ olan “bu kitapta yazýlý” olduðuna tanýk
olacaklardýr. Böylece halkýn ve ülkenin yýkýmý, bu
kitabýn yazarý olan Tanrý’nýn tarihe tamamen
hâkim oluþunun canlý tanýklarý olacaklardýr.
Böylece Yisrael Ülkesi, Yisrael Ulusu ve Yisrael’in
Torasý – bu üçü, tüm nesillerde tüm uluslar için,
birbirlerini kanýtlayan, Tanrý’nýn varlýðýna, tarihi
yönettiðine ve ona nezaret ettiðine tanýklýk eden
ayrýlmaz bir üçlü olacaktýr (Hirsch).
27. Sürerek – Ýbranice Vayiteþem. Tam çeviriyle
“terk ettirdi”; “tahliye etti”. Burada, yukarýda bahsi
geçen kiþi, aile ya da kabileden bahsediliyor olabilir: Tanrý’nýn Gözü’nde kötü olaný yapan kiþi

veya grup, sürülecek ve topraðýndan olacaktýr.
Alternatif olarak, günah halkýn ciddi çoðunluðuna yayýldýðý zaman Yisrael ulusu tümüyle sürgüne
gidecektir (Ramban).
Rabenu Behaye’ye göre bu pasuklar özellikle I.
Bet-Amikdaþ dönemini kastetmektedir. Nitekim
burada putperestlik günahý ön plandadýr ve bu,
özellikle I. Bet-Amikdaþ döneminde iþlenen
günahlar arasýndadýr. Bu açýdan kabile halinde
sürülme konusu da önem kazanmaktadýr, zira
putperestlik özellikle Erets-Yisrael’in kuzey kesimindeki Yisrael krallýðýnda yaygýndý ve bu krallýða mensup on kabile, Asurlular tarafýndan
sürülmüþtür ve günümüze kadar kayýptýrlar.
Ancak Maþiah geldiðinde bu kabileler de geri
dönecektir (Rabenu Behaye; bkz. 30:3 açk.).
Bugün gibi – “Bugün – yukarýdaki ‘Tanrý neden
böyle yaptý?’ sorusunun sorulacaðý dönemde –
olduðu ve hepimizin gördüðü þekilde.”
Savurdu – Ya da “fýrlattý”; “kovdu”. Ýbranice
Vayaþlihem. Bu sözcükteki Lamed harfi diðer
harflere göre daha büyük yazýlýdýr. Bu harf AlefBet’teki en uzun harftir ve anlamý “öðretmek”tir.
Bene-Yisrael dünyanýn her yanýna saçýldýysa bile,
her nerede iseler orada bulunmalarý bir rastlantý
deðildir. Tanrý onlarý oraya özel bir neden ve
amaçla yerleþtirmiþ, bu daðýlým sayesinde bulunduklarý yerde, Tanrý konusunda birer öðretim
görevlisi olarak görev yapmalarýna niyetlenmiþtir
(Hirsch).
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29:22-27

22

Kükürt ve tuz [ülkenin] topraðýnýn tümünü yakmýþ, [toprak,] ekilemeyecek ve
yeþertmeyecek, üzerinde hiç ot yetiþmeyecek [halde; týpký] Tanrý’nýn öfkesi ve hiddeti ile tersyüz etmiþ olduðu Sedom, Amora, Adma ve Tsevoyim’in altüst oluþu gibi!
23
[Bu görüntü karþýsýnda] Tüm uluslar “Tanrý ne diye bu ülkeye böyle yaptý? Bu
büyük gazap nedir?!” diyecekler.
24
Ve [cevaben] diyecekler: “Atalarýnýn Tanrýsý Aþem’in onlarý Mýsýr Ülkesi’nden
çýkardýðýnda kendileriyle kesinleþtirdiði antlaþmasýný terk ettikleri için [oldu tüm
bunlar].
25
Gittiler ve baþkalarýnýn ilahlarýna taparak onlara eðildiler – hiç bilmedikleri
ve [Tanrý’nýn] onlara pay etmediði ilahlara.
26
Tanrý’nýn öfkesi o ülkeye karþý [iþte bu nedenle] alevlendi ve [Tanrý] bu kitapta yazýlý olan tüm laneti onun üstüne getirdi.
27
Tanrý onlarý topraklarýnýn üzerinden öfke, gazap ve büyük bir hiddetle sürerek
onlarý, bugün gibi, baþka bir bölgeye savurdu.”
22. [Ülkenin] Topraðýnýn tümünü yakmýþ – Ya
da “Kükürt ve tuz! [ülke] topraðýnýn tümünde
yangýn [var]!” Ya da “[Ülkenin en iyi] topraðý
tümüyle yanmýþ” (Rabenu Behaye).
Tanrý’nýn … tersyüz etmiþ olduðu – Bkz. Bereþit
19:25. Sedom ve çevresini Tanrý’nýn cezalandýrdýðý herkesçe bilinmektedir. Böylece benzer
bir cezanýn burada da verilmesi, bahsedilen
felaketin de bir rastlantý ya da doða olayý deðil,
doðrudan Tanrý’nýn bir cezasý olduðunu þüphe
kalmayacak bir þekilde ortaya koyacaktýr (Sforno).
23. Tüm uluslar – “Sizin aralarýna sürülmüþ
olduðunuz tüm uluslar” (Sforno).
Ne diye … böyle yaptý? – “Eðer sorun cinayet ve
cinsel ahlaksýzlýksa, bu baþka uluslarda da var,
ama hiçbirinin ülkesi böylesine ýssýz bir hale
gelmiyor! Öyleyse bunlarýn özelliði ne?” Bu
soruya sýradaki pasukta yer alan cevap verilecektir: “Tanrý bunu haklý olarak yaptý. Çünkü onlar
Tanrý ile kendi istekleri dâhilinde girdikleri antlaþmayý terk ettiler. Diðer yandan Tanrý diðer
uluslarla bir antlaþma yapmadýðý için onlara bu
denli sert tepki vermiyor.” Bunun üzerine halk,
Tanrý’nýn bu tepkisinin haklý olduðunu kabul
edecek ve 30:1’den itibaren tarif edildiði þekilde
teþuva yapacaktýr.
Tanrý, Bene-Yisrael ile arasýndaki antlaþmaya
daima baðlý kalacaktýr. Ama Bene-Yisrael bu antlaþmaya aykýrý davrandýðý zaman, onlarýn baþka
uluslar gibi olma çabalarýna meydan vermeyecek,
onlarý antlaþmaya uymaya zorlayacak aðýr þartlar
altýna sokacaktýr. Peygamber Yehezkel bunu en
etkili biçimde ifade etmiþtir: “Ve aklýnýza gelen
[düþünce] kesinlikle gerçekleþmeyecek! Hani

‘[Baþka] Uluslar gibi, [diðer] diyarlarýn aileleri gibi
olup ahþap ve taþa hizmet edelim’ diyorsunuz ya…
Yemin ediyorum! – Tanrý’nýn Sözü – sizin üzerinizde
Kuvvetli bir El, Uzanmýþ bir Kolla ve dökülen bir
gazapla hüküm sürmezsem…! Sizi halklar[ýn
arasýn]dan çýkaracak, sizi daðýlmýþ olduðunuz [tüm]
diyarlardan Kuvvetli bir Elle, uzanmýþ bir Kolla ve
dökülen gazapla toplayacaðým. Sizi halklarýn çölüne
getirip orada sizinle karþýlýklý davamýzý yüz yüze göreceðim. Atalarýnýzla Mýsýr Ülkesi çölünde karþýlýklý
davamýzý nasýl gördüysem, sizinle karþýlýklý davamýzý
da ayný þekilde göreceðim – Tanrý Aþem’in Sözü. Sizi
sopanýn altýndan geçireceðim ve antlaþmanýn
geleneðine [geri] getireceðim” (Yehezkel 20:33-37).
24. Diyecekler – Bene-Yisrael ve Erets-Yisrael’in
felaketlerin öncesindeki ve sonrasýndaki durumlarýna tanýk olanlar, aradaki dehþet verici farký
gördüklerinde, bu denli bir yýkýma tek bir þeyin
sebep olmuþ olabileceði kanýsýna varacaklardýr:
Yahudiler, hiçbir gücü ve meþruiyeti olmayan
putlarýn peþinde gitme uðruna, kendi kanýtlanmýþ
Her Þeye Kadir Tanrýlarý’na sýrt çevirmiþlerdir ve
baþlarýna tüm bunlar bu nedenle gelmiþtir.
25. Hiç tanýmadýklarý – Tam çeviriyle “onlarý
bilmedikleri”. Yani “birer tanrý olduklarýný gösterecek en ufak bir özellikleri bile olmayan, onlara
tapanlarýn, bunu yaptýktan sonra bile tanrýsal bir
þey bulamadýðý, boþ ve anlamsýz” (Raþi; Ramban).
Ya da “Atalarýnýn Tanrýsý olan Aþem’i tanýmalarýnýn aksine, geçmiþ tecrübelerinde hiç rastlamadýklarý ve hiç tanýmadýklarý, dolayýsýyla
onlara hizmet etmek için somut hiçbir sebepleri
olmayan sözde ilahlar” (Hirsch).
[Tanrý’nýn] Onlara pay etmiþ olmadýðý ilahlara
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28

1

bunun vaktini sadece Tanrý bilmektedir: “Gizli
olanlar Tanrýmýz Aþem’indir.” Buna karþýlýk, halkýn
gayet iyi bildiði bir þey vardýr: Tora’nýn
mitsvalarýný yerine getirmekle yükümlüdür ve bu
“bariz olan” bilginin gereðini yapmak “ebediyen
bizim ve çocuklarýmýzýn” görevidir.
Bariz – Ya da “açýk”; “gizli olmayan”; “örtülü
olmayan”. Ýbranice Nigle.
Uygulamak üzere ebediyen – Pasuðun Ýbranice
orijinalinde de “uygulama” [tam çeviriyle
“yapma”] fiili ile “ebediyen” ifadesi yan yanadýr.
Bu, Tora’nýn emirlerinin ebedi ve ebediyen
baðlayýcý olduðunu ima eder (Rambam, Yad –
Yesode Atora 9:1).

30.
œ Nihai Teþuva ve Son Kurtuluþ. Tanrý’ya
sadýk kalmamasý durumunda halkýn baþýna gelecek dehþet verici felaketlerle ilgili uyarýlarýn
ardýndan, þimdi Tora, Bene-Yisrael’in her þeyin
nihayetinde teþuva yapacaðýný ve Tanrý’nýn da
onlarý iyiliðe boðacaðýný söylemektedir. Ramban,
tüm bunlarýn tarihte henüz gerçekleþmiþ
olmadýðýný ve gelecekte Maþiah Dönemi’nde
meydana geleceðini vurgular. Dolaylý olarak bu
kýsým Bene-Yisrael’e yönelik teþuva emrini de
içermektedir, ancak Tora bunu bir emir
söylemiyle deðil, uzun sýkýntýlý dönemler geçiren
Yahudiler’e yönelik gelecekle ilgili bir bildiri þeklinde vermektedir.
Yüzlerce yýl süren sýkýntýlý ve acýmasýz sürgün yýllarý boyunca halk, birçok zorlu sýnavla yüzleþmek
durumunda kalacak ve bunlarýn azýmsanamayacak bir kýsmýnýn anlamý belirsiz kalacaktýr. Bu
nedenle Tora, söz konusu sýkýntýlarýn halký
götüreceði büyük hedefi açýklayacaktýr (Hirsch).
1. Tüm bunlar – Tam çeviriyle “tüm bu sözler”
veya “tüm bu þeyler”.
Beraha ve lanet – Perek 28 (Daat Mikra). Bazýlarýna
göre 11:26-28 ve 27:9-14 (Talmud Yeruþalmi–
Sota 7:4).

Tarihte Tanrý’ya baðlý bir þekilde yaþayýp berahayý
hak etmiþ nesiller olmuþtur. Ancak örneðin Vayikra
26:3-13’te tanýmlanan düzey hiçbir zaman
yakalanmamýþtýr.
Baþýna geleceði zaman – Tam çeviriyle “üzerine
geleceði zaman”.
Sürmüþ – Ýbranice Ýdihaha. Kullanýlan Leadiah
fiili, bir kiþi ya da nesneyi ait olduðu veya olmasý
gerektiði yerden itelemek, uzaklaþtýrmak anlamýna
gelir. Tam çeviriyle “daðýtmýþ”, “saçmýþ” (Septuaginta).
Kalbinde derinlemesine düþüneceksin – Ýbranice Vaaþevota El Levaveha. Tam çeviriyle
“kalbine geri çevireceksin”. Bu bir þeyi tekrar tekrar
düþünmek ve derinliðine inmeye çalýþmak
anlamýndadýr (krþ. 4:39). Tanrý’ya baðlýlýðý yalnýzca entelektüel düzeyde kabul etmek yeterli
deðildir. Kiþi bunu kalbinde de duygularýyla hissetmeli ve buna göre davranmalýdýr.
Sforno’ya göre anlam biraz farklýdýr: BeneYisrael, kalplerindeki, Tanrý’ya karþý gelen yanlarýný ciddi bir incelemeye tabi tutacaklar,
gerçekle yalan ve sahte olan arasýndaki ayrýmý
samimi bir þekilde yapacaklar ve bu þekilde,
Tora’yla çeliþen fikir ve uygulamalarla Yüce
Tanrý’dan ne kadar uzaklaþmýþ olduklarýný anlayacaklardýr. Bu da teþuva sürecini tetikleyecektir.
Benzer þekilde: “Baþýna gelecek olan tüm beraha
ve lanetler gerçekleþmelerinden binlerce yýl
öncesinden bu kitapta yazýlmýþtýr. Bunlarýn hepsi
gerçekleþeceði zaman kaderinin gidiþatýnda
gerçekleþen tüm bu tecrübeleri kalbinde iyi bir
þekilde tart, onlarý, iyice ve her yönüyle düþünebilmek için kalbinin en iç odacýklarýna kadar sok.
Bundan çýkaracaðýn dersler sonucunda Tanrýn
Aþem’e [ve Torasý’na] tüm kalbinle ve tüm canýnla dönecek ve Tanrý ile Torasý’na yönelik benzer
bir sadakati çocuklarýnýn benliðinin bir parçasý
haline de getireceksin. Zira binlerce senelik
tecrübelerin sana Tanrý ve Tanrýsal kaynaklý Toran
hakkýndaki en kuvvetli þahitler olacak ve bu
þahitlik kalbinin levhasýna ebediyen kazýnacaktýr” (Hirsch).
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Gizli þeyler Tanrýmýz Aþem’indir; ancak bariz olanlar, bu Tora’nýn tüm sözlerini uygulamak üzere ebediyen bizim ve çocuklarýmýzýndýr!

30

[141. Teþuva ve Geri Dönüþ]

1

Ve tüm bunlar – önüne yerleþtirmiþ olduðum beraha ve lanet – baþýna geleceði
zaman, Tanrýn Aþem’in seni sürmüþ olduðu tüm uluslarýn içindeyken kalbinde
derinlemesine düþünecek
28. Gizli olanlar Tanrýmýz Aþem’indir –
Yukarýdaki pasuklar dizisinden çýkan sonuç þudur:
Halkýn arasýnda, arzularýnýn gösterdiði yolu tercih edip Tanrý’ya sýrt dönmeyi planlayan ve
bunun kendisine bir zararý olmayacaðýný düþünen
bir erkek ya da kadýn, aile ya da kabile varsa,
Tanrý ona sert tepki gösterecektir. Ama sonra birden ülkenin yýkýmýndan ve sürgünden bahsedilmektedir – ki bu, kiþisel deðil toplumsal bir
cezadýr. Öyleyse akla çok basit ve ürkütücü bir
soru gelmektedir: “Tanrý bir kiþinin sýrf düþünceleri
nedeniyle toplumun tümüne böyle bir felaketi mi
getirecektir? Neden halkýn tümü bir kiþinin
günahkâr düþünceleri nedeniyle cezalandýrýlsýn?
Kim yanýndaki adamýn düþüncelerini bilebilir ki?!”
Ýþte Moþe bu soruya cevap vermektedir: “Gizli
olanlar Tanrýmýz Aþem’indir – bu gibi, düþünceye
baðlý günahlardan – ki cezaya layýk olabilecek
düþünceler putperestlik konusunda olanlarla
sýnýrlýdýr – Tanrý sizi sorumlu tutmayacak ve söz
konusu kiþi ya da grubu doðrudan cezalandýracaktýr: Tanrý onu, bu Tora kitabýnda yazýlý olan antlaþmanýn tüm beddualarýna uygun olarak, onun
kötülüðüne olacak þekilde, tüm Yisrael kabilelerinden
ayýracaktýr (p. 20). Öte yandan, bariz olanlar …
ebediyen bizim ve çocuklarýmýzýn sorumluluðundadýr: Günahkârca tutum ve davranýþlarý
halkýmýzýn içinden söküp atmak bizim baþlýca
görevlerimizdendir. Ve eðer gereken yaptýrýmý
uygulamaz, suçlularý cezalandýrmazsak, o zaman
Tanrý bundan tüm toplumu sorumlu tutacaktýr”
(Raþi; Ýbn Ezra).
Tora’da “bizim ve çocuklarýmýzýn” anlamýndaki
Lanu Ulvanenu sözcüklerinin harflerinin ve
ardýndan gelen “Ad – Kadar” sözcüðünün ilk
harfinin üstünde birer nokta yer alýr. Tora’da
böyle bir durum olduðunda, söz konusu noktalar,
bulunduklarý yerdeki sözlerin anlamýnýn kapsamý
veya o harfler üzerinde bir sýnýrlama olduðunu
belirtir (krþ. Bereþit 19:33 açk.). Burada da noktalar, “bizim ve çocuklarýmýzýn” üstündeki sorumluluðun ancak, “gizlice günah iþleyenlerin lanetleneceði” (bkz. 27:15-26 açk.), Gerizim ve Eval
daðlarýnda yapýlacak seremoni ile geçerlilik

kazanacaðý, ama bunun öncesinde, yani Yarden
nehrini geçip Erets-Yisrael’e girmeden önce,
Tanrý’nýn, açýk günahlar için bile halkýn tümünü
sorumlu tutmadýðý prensibine iþaret etmektedir
(Talmud – Sanedrin 43b). Bu seremoni ile birlikte
halk birbirinin kefili haline gelecek, bu kefalet
gizli iþlenen günahlarý kapsamayacaktýr (krþ. 27:12
açk.) (Talmud – Sota 37b) (Raþi; Daat Zekenim).
Önce de belirtildiði gibi, Gerizim ve Eval
daðlarýnda gerçekleþtirilecek seremonide yer alan
lanet listesindeki günahlar özellikle gizlice iþlenen nitelikteki günahlardýr. Bu açýdan “Gizli
olanlar Tanrýmýz Aþem’indir” ifadesi bu gizli iþlenen günahlarý kastediyor olabilir. Baþka bir deyiþle bu günahlarýn cezasýný vermek Tanrý’ya ait
olacaktýr – ki o listedeki “lanetlidir” sözleri de
cezayý verme iþinin Tanrý’ya býrakýldýðý anlamýna
gelir. Buna karþýlýk geçerli þahitlerce tespit edilen
ve gereken uyarýya raðmen iþlenmiþ olan
günahlarý cezalandýrmak halký temsilen BetDin’in görevi olacaktýr. Pasukta söylendiði gibi
“bariz olanlar, bu Tora’nýn tüm sözlerini uygulamak
[ve bu doðrultuda, suçlulara ilgili cezayý vermek
görevi] bizim ve çocuklarýmýzýndýr” (Raþbam; Sforno).
Bir baþka görüþe göre ise “gizli olanlar” ifadesi,
iþleyen kiþiler için bile gizli olan günahlarý kastetmektedir. Baþka bir deyiþle insanlarýn, iþlediklerinin farkýnda bile olmadýklarý günahlar olabilir.
Böyle bir durumda kiþi teþuva yapmayý aklýna bile
getiremeyecektir. Ama Tora bu konuda endiþe
etmeye gerek olmadýðýný belirtmektedir: “Gizli
kalanlar Tanrýmýz Aþem’indir.” Bu gibi durumlarda
onarýmý Bizzat Tanrý saðlayacaktýr. Öte yandan,
“bariz olanlar”, yani þahitlerce uyarýlmýþ ve buna
raðmen bir günahý kasten iþlemiþ olan birini
Tora’nýn emrettiði þekilde disipline sokmak – “bu
Tora’nýn tüm sözlerini uygulamak” – konusundaki
yükümlülük ise “ebediyen bizim ve çocuklarýmýzýndýr” (Ramban).
Rabenu Behaye buradaki sözlerin, önceki pasuklarda sözü geçen sürgünle ilgili olabileceðini
belirtir. Yisrael sürgüne çýktýktan sonra bu
sürgünün ne zaman sona ereceðini kimse bilemeyecektir. Sürgün bir gün sona erecektir; ama
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Tanrý’nýn Yisrael ile birlikte sürgünden dönmesi
kavramýný, mutlaka Tanrý’nýn da, sözün geliþi,
“sürgünde” olduðu þeklinde anlamak þart
deðildir. Bu kavram, sürgünün sona eriþinin zorluðuna iþaret eder. O kadar ki, yine sözün geliþi,
Tanrý’nýn sürgüne kadar gidip, Yisrael’in tek tek
her bireyini elinden tutarak getirmesi gerekecektir. Bu baþka bir pasukta da ima edilmektedir: “Ve
siz, teker teker toplanacaksýnýz Bene-Yisrael”
(Yeþayau 27:12).
Baþka bir bakýþ açýsý da “birlikte dönüþün”,
karþýlýklý dönüþ anlamýnda olduðu yönündedir:
“Sen sürgündeyken Tanrý’ya ne derecede dönersen, seninle birlikte Tanrý da sana hemen ve ayný
derecede dönecek.” Böylece burada söylenen
toplu olarak þöyle anlaþýlabilir: “Bir zaman gelecek ki, baþýndan geçen olaylarýn ve elindeki
kitapta bunlarla ilgili olarak binlerce yýl öncesinden yazýlmýþ olan açýklamalarýn senin üzerinde
yapmasýna niyetlenilmiþ olan etki artýk amacýna
ulaþacak ve sürgünde diðer uluslarýn arasýna
daðýlmýþ olduðun bir ortamda Tanrýn’a ve
Torasý’na tüm kalbinle ve tüm canýnla
döneceksin. Ve bu dönüþ, Tanrý’nýn da dönüp
sana eski zamanlarda olduðu gibi yakýn olmasýnýn
yolunu açacak” (Hirsch).
Öte yandan, fiilin buradaki yapýsý Tanah’ta
sadece Bene-Yisrael için kullanýlmýþ deðildir.
Örneðin Peygamber sürgüne giden Mýsýrlýlar için
de buradaki ifadelerin aynýsýný kullanmýþtýr
(Yehezkel 29:14) (Raþi). Bu nedenle basit anlamda buradaki fiil geçiþli yapýda deðerlendirilmiþtir.
Dönüp – Buradaki “dönme” fiili tekrar belirtmektedir: “Tekrar toplayacak”.
Toplayacak – Pasuðun baþýnda tutsaklarýn geri
getirilecekleri söylenmiþti. Burada ise tekrar
toplanmaktan bahsedilmektedir. Rabenu Behaye
bu iki kullanýmýn, Bene-Yisrael’in sürgüne gitmiþ
olan iki farklý kesiminin dönüþünü kastettiðini
belirtir. “Tutsaklar”, özellikle, I. Bet-Amikdaþ’ýn

yýkýlmasýndan bir süre önce Asurlular tarafýndan
tutsak edilip sürülmüþ ve bugüne kadar kayýp
olan on Yisrael kabilesinin soyundan gelenlerdir
(bkz. 29:27 açk.). Tanrý halklarýn arasýna iyice
karýþmýþ olup kimlikleri artýk bilinemeyen kayýp
Yahudiler’i de tek tek ayýklayýp geri getirecektir.
Pasukta öncelik onlara verilmiþtir, zira bu kesim
Bene-Yisrael’in daha kalabalýk kýsmýdýr. Az
nüfuslu olan diðer kesim ise güneydeki Yeuda
krallýðýnda yer alan Yeuda ve Binyamin
kabileleridir [Levi ve Koenler her iki kesimde yer
alýrdý]. Günümüzde “Yahudi” olarak bilinenlerin
tümü ya bu iki kabileye mensuptur, ya Koen veya
Levi’dir, ya Ger’dir, ya da bir Ger’in soyuna mensuptur. Böylece Tanrý Yahudi Ulusu’na mensup
olan tek kiþiyi bile dýþarýda býrakmayacaktýr.
Diðer bir görüþe göre bu iki “dönüþ”, dönüþün iki
farklý aþamasýný kastetmektedir. Ýlk aþamada
Erets-Yisrael’e Maþiah ile birlikte dönecek olan
Yahudiler’den, ikinci aþamada ise hem coðrafik
hem de ideolojik olarak “göklerin ucunda olan”
Yahudiler’in dönüþünden bahsedilmektedir
(Meam Loez).
4. Sürgünlerin – Targum Onkelos. Ýbranice
Nidahaha. Yani “yerlerinden edilmiþlerin” (krþ. p. 1
açk.). Ya da “Diasporan” (Targum Yonatan; The
Living Torah).
Oradan toplayacak seni – “Tanrý, uzaklara
sürülmüþ ve en izole duruma düþmüþ olanlarýný
bile toplayacak” (Hirsch). Targum Yonatan’a göre
Tanrý bunu, Peygamber Eliyau’yu göndererek
yapacaktýr.
Oradan alacak seni – “Seni, O’nun Halký olma
þeklindeki görevin için tekrar Kendisi’ne alacak”
(Aktav Veakabala; Hirsch; bkz. Þemot 6:7).
Targum Yonatan’a göre Tanrý bunu, Kral Maþiah’ý
göndererek yapacaktýr.
Moþe bu pasuklar boyunca tekil þahsa hitap
etmektedir: “seni”. Bu, ulusun geleceðinin, her bir
bireyin tutumuna baðlý olduðuna iþaret eder.
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ve Tanrýn Aþem’e [ulaþana] kadar geri dönerek, sana bugün emrettiklerimin
tümü doðrultusunda Sözü’nü dinleyeceksin – hem sen hem çocuklarýn – tüm
kalbinle ve tüm canýnla.
3
[O zaman] Tanrý tutsak[ durumunda olan]larýný geri getirecek ve sana merhamet edecek. Dönüp seni, Tanrýn Aþem’in seni saçmýþ olduðu tüm halklardan
toplayacak.
4
Sürgünlerin göklerin ucunda [bile] olsa oradan toplayacak seni Tanrýn Aþem
ve oradan alacak seni.
2. Tanrýn Aþem’e [ulaþana] kadar geri dönerek
– Tora sadece “Tanrýn Aþem’e döneceksin” deðil,
“Tanrýn Aþem’e kadar döneceksin” demektedir
(ayrýca bkz. 4:30). Sadece “geri dönmek” sözcüðü,
bir hedefe doðru yön deðiþtirmek, hatta o yönde
ilerlemek anlamý taþýyabilir, ama o hedefe ulaþmanýn gerçekleþip gerçekleþmeyeceði konusunda
bir fikir vermez. Tora bu nedenle “kadar” demektedir ve “[ulaþana]” eklemesinin amacý bu anlamý
tamamlamaktýr. Dönüþ – Teþuva – eksiksiz bir
þekilde gerçekleþecektir (krþ. Hirsch).

3. Tutsak[ durumunda olan]larýný – Tam
çeviriyle “tutsaklýðýný” ya da “tutsaklarýný”. Ama
bu “tutsak aldýklarýnýzý” deðil, “tutsak düþmüþ
olanlarýnýzý” anlamýndadýr. Bu baðlam içinde tutsak sözcüðü, sürgündeki tüm Yahudiler’i kasteder.

Teþuva, kiþinin tüm yaþam amacýnýn Tanrý’nýn
Ýsteði’ni yerine getirmek olacaðý düzeyde gerçekleþecektir. Hahamlarýmýz’ýn “Tanrý’nýn Onurlu
Tahtý’na kadar ulaþtýðýný” (Talmud – Yoma 86a)
söyledikleri teþuva budur (Sforno). Targum
Yonatan’da, pasuðun çevirisi, teþuva yönünde bir
teþviki de içermektedir: “Ne mutlu size ey teþuva
yapmýþ olan tsadikler! Günah iþlemiþ olsanýz da,
teþuva yaptýðýnýz zaman, bu teþuva Tanrý’nýn Onurlu
Tahtý’na kadar ulaþacaktýr.”

Ýbranice Et Þevuteha. Çevirimizin takip ettiði
görüþe göre bu “Þevi – Tutsaklýk” sözcüðüyle
baðlantýlýdýr. Baþka bir görüþe göre ise sözcüðün
kökü “Þuv – Dönmek” köküdür. Buna baðlý bir
alternatif çeviri “yaptýðýn teþuvayý kabul edecek”
þeklindedir (Targum Yonatan). Diðer bazý alternatifler de þöyledir: “sürgünlerine dinlenme saðlayacak” (Aktav Veakabala), “teþuva yapanlarýna
dönecek” (Malbim), “günahlarýný tedavi edecek”
(Septuaginta) veya “servetini geri verecek”.

Bu ifadenin ardýndan sýradaki pasukta “Tanrý tutsak[ durumunda olan]larýný geri getirecek ve sana
merhamet edecek. Dönüp seni, Tanrýn Aþem’in seni
saçmýþ olduðu tüm halklardan toplayacak” denmektedir. Bu da teþuvanýn ne kadar güçlü olduðunu
gösterir. Hahamlarýmýz’ýn söyledikleri gibi.
“Teþuva büyüktür, zira kurtuluþu yakýnlaþtýrýr”
(Daat Zekenim).

Geri getirecek – Ýbranice Veþav. Bu, pasuðun
baðlamý ve gidiþatý doðrultusunda geçiþli fiil
olarak deðerlendirilmiþtir: “Tutsaklarý geri getirecek”. Ancak yapý bakýmýndan bu gerçekte geçiþli
bir fiil deðildir ve tam anlamý “geri dönecek” þeklindedir [“geri getirecek” demek için Veeþiv yapýsý
daha uygundur]. Midraþ sözcüðün normal
anlamýný gözden kaçýrmaz ve pasuðun tam olarak
“Tanrý, tutsak[ durumunda olan]larýnla birlikte geri
dönecek” demekte olduðunun altýný çizer. Bunun
anlamý açýktýr: Yisrael sürgünde olduðu zaman,
sözün geliþi, Tanrý da onlarýn sýkýntýlarýný paylaþýr
ve böylece Yisrael kurtulup geri geldiðinde Tanrý
da onlara eþlik eder. Talmud bunu þöyle vurgular:
“Rabi Þimon ben Yohay þöyle dedi: Gel ve
Yisrael’in Tanrý’nýn Huzuru’nda ne kadar
sevildiðini gör. O kadar ki, sürgüne gittikleri her
yerde Þehina onlarladýr ve gelecekte kurtulacaklarý zaman da Þehina onlarla olacaktýr. Pasukta
söylendiði gibi: Tanrý tutsak[ durumunda
olan]larýnla birlikte geri dönecek” (Talmud – Megila
29a). Ayrýca krþ. Teilim 126:1.

Ramban buradaki ifadenin bir emir olduðunu
öne sürer: “Tanrýn Aþem’e kadar geri döneceksin!”
Ancak Moþe bunu doðrudan emir olarak söylememiþ, gelecekte olacaklarý anlatýrken araya katmýþtýr, zira bu gelecekte gerçekleþecek ve Yisrael
bu emri yerine getirecektir.
Sana bugün emrettiklerimin tümü doðrultusunda – “Daha önce yaptýðýn gibi formalite
icabý veya alýþkanlýk nedeniyle deðil; aksine, benim
emrettiklerimin tümüne uygun olarak” (Sforno).
Hem sen hem çocuklarýn – “Tanrý’ya tüm kalbinle
ve tüm canýnla geri döneceksin ve hem kendi

adýna hem de nesillerin boyunca tüm çocuklarýn
adýna sana bugün emrettiklerimin tümünü uygulamayý üstleneceksin” (Ramban). Alternatif
olarak “Sana – hem sana hem de çocuklarýna –
bugün emrettiklerimin tümü doðrultusunda Sözü’nü
dinleyeceksin – tüm kalbinle ve tüm canýnla” (a.k.).
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ve kurtuluþ döneminde Tanrý’nýn yapacaklarýndan
etkilenen kalplerin, kendiliklerinden Tanrý’ya
yaklaþacaðý ve o ana kadar Tanrý’ya boyun
eðmekte direnen engellerin bu þekilde kendiliðinden ortadan kalkacaðý söylenmektedir (Hirsch).
Bu sayede yaþayacaksýn – Daat Mikra. Tam
çeviriyle “yaþamýn için”. Alternatif olarak
“yaþamýnýzýn ebediyete kadar sürmesi için” (Targum
Yonatan; krþ. 5:30). Bahsedilen ebedi yaþam, bir
ulus olarak Yisrael’i kastettiði gibi bireyleri de
kastediyor olabilir (Daat Mikra).
7. Sana zulmetmiþ olan – Tam çeviriyle “[zarar
verme amacýyla] seni takip etmiþ / kovalamýþ olan”.
Böylece Tanrý, sürgün boyunca Yahudiler’e eziyet
etmiþ olanlarý temize çýkarmayacaktýr. Ancak
Rabi Samson Raphael Hirsch’in belirttiði üzere bu
tek yönlü deðildir ve sürgün zamanýnda Yahudiler’e
kucak açmýþ ve onlara yakýnlýk gösterip iyilik
yapmýþ uluslar da berahadan pay alacaktýr.
Düþmanlarýna – “Sana fiilen saldýrmýþ olanlara”
(Sforno).
Senden nefret edenler – “Fiziksel olarak saldýrmasa da kalplerinde nefret besleyenlere” (a.k.).
Kaynaklarýmýza göre “düþmanlarýn” Yiþmael’in,
“senden nefret edenler” ise Esav’ýn soyunu ve
takipçilerini belirtir. Maþiah Dönemi geldiðinde,
Avraam’dan türemiþ olan bu iki ulusun fiziksel ve
manevi devamý niteliðindeki uluslar da Tora’yý
benimseyeceklerdir. Ancak Hahamlarýmýz, örnek
davranýþlarda bulunma suretiyle bu uluslarýn
Tora’yý daha önceki bir aþamada benimsemelerine
vesile olmamalarý nedeniyle Bene-Yisrael’in de
sertçe yargýlanacaklarýný kaydederler (Meam Loez).
Yöneltecek – Tam çeviriyle “üzerlerine koyacak”.
Bkz. Amos 1:11.
8-10. Yukarýda (p. 2) Tanrý’nýn mitsvalarýnýn

sadýk bir þekilde yerine getirilmesiyle ifade bulacak teþuvadan bahsedilmiþti. Moþe burada
Tanrý’nýn emirlerinin, Tanrý’nýn tüm berahalarýn
hedefi olarak belirlediði Ülke’de, en baþta
niyetlenilen amaca uygun bir þekilde yerine getirileceðini vurgulamaktadýr. Tüm berahalar gelecekte yerine gelecek ve geçmiþ dönemlerden
farklý olarak, bu bolluk, halk için, rehavete
kapýlarak Tanrý’nýn emirlerini boþlamalarýna
neden olan bir engel teþkil etmeyecektir (Hirsch;
krþ. 31:20-21).
8. Ama sen – “Düþmanlarýn lanetlerle boðuþmak
zorunda kalacak; ama sen, Tanrý’nýn hem sana
hem de yapacaðýn ve sahip olacaðýn her þeye göndereceði bereketi yaþayacaksýn; çünkü teþuva
yapmýþ olacaksýn, Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyecek
ve Emirleri’ni yerine getireceksin” (krþ. Daat Mikra).
Alternatif olarak “eðer sen teþuva yaparsan…” (a.k.).
Teþuva yapacaðýn – Bu ayný zamanda BeneYisrael’in gelecekte teþuva yapacaklarý konusunda bir garantidir (Rabenu Behaye).
Tam çeviriyle “döneceksin”. Pasuðun devamýndaki
fiiller de tam olarak bu yapýdadýr. Ancak sýradaki
pasukta söylenenlere sebep oluþturduklarýndan
hepsinde ayný ulama yapýlmýþtýr: “yapacaðýn…
dinleyeceðin… getireceðin için”. Ancak bu pasuðu
sýradaki pasukla baðlý görmek þart deðildir. Bu
nedenle anlam “Ve sen, teþuva yapacaksýn,
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyeceksin ve O’nun sana
bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni yerine
getireceksin” þeklinde de olabilir.
Sforno’ya göre buradaki “teþuva yapacaksýn” þeklinde çevirdiðimiz sözcük “huzur bulacaksýn”
anlamýndadýr ve Maþiah Dönemi’nden itibaren
bir daha hiç sürgün olmayacaðýný belirtmektedir.
Sana bugün emretmekte olduðum tüm
Emirleri’ni – Moþe’nin kullandýðý “bugün”
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Tanrýn Aþem seni atalarýnýn miras almýþ olduðu Ülke’ye getirecek ve orayý
miras alacaksýn. [Tanrý] Sana iyilik edecek ve çoðaltacak – atalarýndan [bile fazla].
6
Tanrýn Aþem’i tüm kalbinle ve tüm canýnla sevebilmen için, Tanrýn Aþem,
kalbini ve soyunun kalbini engellerden arýndýracak; bu sayede yaþayacaksýn.
7
Tanrýn Aþem tüm bu beddualarý, sana zulmetmiþ olan düþmanlarýna ve senden
nefret edenlere yöneltecek.
8
Ama sen teþuva yapacaðýn, Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyeceðin ve O’nun, sana
bugün emretmekte olduðum tüm Emirleri’ni yerine getireceðin için,
Kabala ustalarý, Yahudi ulusu mensuplarýnýn birbirleriyle olan iliþkilerini insan bedeninin farklý
organlarý arasýndaki uyuma benzetirler. Organlardan birindeki saðlýk bozukluðu, bedenin tümünü
etkiler. Benzer þekilde bir Yahudi teþuva yapmazsa, bu, ulusun tümünün kurtuluþunu geciktirebilir (Meam Loez).
5. Ülke’ye getirecek – “Tarihin önceki dönemlerinde – ilki Moþe ve Yeoþua, ikincisi de Babil
Sürgünü dönüþü Peygamber Ezra zamanýnda
olmak üzere – iki kez miras almýþ olduðun vatanýna seni geri getirecek” (Hirsch).
Miras alacaksýn – Erets-Yisrael ilk olarak Yeoþua
zamanýnda ele geçirilip kutsal kýlýnmýþtýr. Ancak
bu kutsiyet, yine bir fetihle – Babil zaferi sonrasýnda iptal olmuþtur. Babil Sürgünü’nün sonunda ise Peygamber Ezra’nýn liderliðinde EretsYisrael’e tekrar gelinmiþ, ama bu kez fethe gerek
olmamýþ ve Ülke, burasýnýn Yahudi topraðý
olduðunu açýkça belirten bir sahiplenmeyle
(=Hazaka; bkz. Vayikra 25:46 açk.) alýnarak
tekrar kutsanmýþtýr. Bu tipteki kutsama ebedidir
ve Roma Sürgünü’ne çýkýlmasý bile bu kutsiyeti
iptal etmiþ deðildir (Yad – Bet Abehira 6:16).
Atalarýndan [bile fazla] – “Sana atalarýndan bile
çok iyilik edecek ve seni onlardan bile kalabalýk
yapacak” (Tora’nýn okunuþ notalarýna göre çýkan
sonuç). Alternatif olarak “Sana iyilik edecek ve
seni atalarýndan bile daha kalabalýk hale getirecek”.
6. Sevebilmen için – Ya da “sevmen için”; “seveceðin þekilde”.
Engellerden arýndýracak – Ýbranice Umal. Tam
çeviriyle “kesip atacak”; ya da “sünnet edecek”. Bu
fiil genel olarak Orla sözcüðüyle birlikte kullanýlýr: “Orla’yý kesmek”. Orla sözcüðü temel
olarak “engel”, “örtü” gibi anlamlara gelebilir ve
örneðin Berit-Mila yapýldýðý zaman da “Orla
kesilir” (bkz. Bereþit 17:11). Ancak bu sadece
Berit-Mila’ya özgü deðildir ve örneðin “kalpteki
Orla’nýn kesilmesi” diye bir kavram da vardýr
(bkz. 10:16). Bu kavram, fazla günah nedeniyle
manevi algýsý körelmiþ ve üstü simgesel bir

örtüyle kaplanmýþ olan kalbin, bu engelden
arýndýrýlmasýný belirtir. Bu pasukta fiil Orla
sözcüðü olmaksýzýn kullanýlmýþtýr, ama verilmek
istenen anlam aynýdýr. Kalpteki söz konusu
körelme Tanrý ile Yisrael arasýnda, anlayýþý ve
duyarlýlýðý engelleyen bir bariyer oluþturmaktadýr
ve Tanrý, Yisrael’in Kendisi’ne gerektiði þekilde
yakýnlaþabilmesi için bu bariyeri ortadan kaldýracaktýr. Böylece insanýn gerçeði görebilmesini
engelleyen tüm kafa karýþtýrýcý etkenler ortadan
kalkacaktýr. Ýnsan, Tanrý’ya yapýþabilecek, O’nun
iyiliðini gerçekten takdir edebilecek ve bunun bir
sonucu olarak O’nu sevmek insan için en doðal
þey haline gelecektir. Ve insan “bu sayede yaþayacak” – ebedi yaþama nail olacaktýr (Sforno).
Bu da “arýnmaya gelene yardým edilir” (Talmud –
Þabat 104a) prensibinin kaynaðýdýr. Tanrý burada,
Bene-Yisrael’in O’na tüm kalpleriyle dönmeleri
halinde onlara yardýmcý olacaklarýný açýkça
söylemektedir. Kalbin tüm engellerden arýndýrýlmasýnýn anlamý, bundan böyle Yetser Ara’nýn
etkisinin kalmayacaðýdýr. Tanrý, Yaratýlýþ’tan
itibaren insana özgür seçim hakký vermiþtir ve
insan isteði doðrultusunda bir tsadik veya
günahkâr olma imkânýna sahiptir. Buna baðlý
olarak insan, baþýna gelen iyi veya kötü þeyleri
bizzat hak etmiþ olur. Ancak Maþiah Dönemi
geldiði zaman, sadece iyiyi seçmek insanlarýn
doðasý haline gelecektir. Kalp, doðru ve uygun
olmayan þeylere karþý herhangi bir arzu duymayacaktýr. Ýþte kalbin engellerden arýndýrýlmasý ile
kastedilen budur. Bu olduðunda insanoðlu, ilk
insan Adam’ýn günah iþlemeden önceki haline
geri dönecektir. Sonuç olarak insanýn günaha
eðilimi ortadan kalkacaðý için, insanýn davranýþlarýna karþýlýk ödül ve ceza gibi kavramlar da
olmayacaktýr (Ramban). Ancak bu konularda
görüþ ayrýlýðý vardýr ve Maþiah Dönemi’de, dünyada
olaðanüstü deðiþiklikler olmayacaðý ve dünyanýn
normal iþleyiþine devam edeceði görüþünde olan
otoriteler de bulunmaktadýr (Rambam).
Bir görüþe göre burada Tanrý’nýn “kalbin engellerini kaldýrma” gibi aktif bir fiilde bulunmasýndan deðil, yüzyýllar süren sürgünün acýlarýndan
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karþýlaþtýysan, onu Öðrenim Yeri’ne çek. Tora’nýn
sözleri onu, kayayý parçalayan bir balyoz gibi un
ufak edecektir” demiþlerdir (krþ. Talmud –
Kiduþin 30b ve Talmud – Suka 52b) (Meam Loez).
Bu Tora kitabýnda yazýlý olan – Anlaþýlmalarý
için birçoðu köklü geleneðe ve Sözlü Tora’ya
baþvuruyu gerektirse de, tüm mitsvalarýn temelleri Yazýlý Tora’da mevcuttur (Ýbn Ezra).
Mitsvalarý yerine getirme yükümlülüðünün kaynaðý, mantýðýmýzýn onlarýn deðerini ve yararýný
kavrayabilmesi deðil, mitsvalarýn “bu Tora kitabýnda yazýlý” olmasýdýr. Bir insanýn Tora’ya ve
mitsvalara yönelik taahhüdü yalnýzca entelektüel
düzeyde kaldýðý takdirde, o insan mantýðýnýn kendisini yanýltmasýyla kolayca hataya düþüp günah
iþleyebilir (Meam Loez; bkz. 17:17 açk.).
Çünkü – Pasukta iki tane sebep cümleciði vardýr:
“[1] çünkü Tanrýn Aþem’in Sözü’nü, O’nun bu Tora
kitabýnda yazýlý olan Emirleri’ni ve Hükümleri’ni
gözetmek üzere dinleyeceksin; [2] çünkü Tanrýn
Aþem’e tüm kalbinle ve tüm canýnla döneceksin.” Bir
Yahudi’nin Tanrý’nýn memnuniyetini kazanabilmesinin iki yolu vardýr: [1] Tanrý’nýn Sözü’nü
dinlemek. Bu, Tora öðrenimi ve mitsva uygulamasý sürekli ve sabit olan tsadiklerin izlediði
yoldur. [2] Tanrý’ya dönmek. Yani teþuva yolu. Bu
açýdan Midraþ (Bereþit Raba 53), Yahudiler’in
[Purim olaylarýnýn kahramanlarý] Mordehay ve
Ester zamanýnda yaptýklarý teþuvanýn, Avraam’ýn
sadýk Tanrý hizmetinin yarattýðýna benzer bir Ýlahi
beðeniye yol açtýðýný aktarýr (Meam Loez).
Tanrý’nýn kurtuluþ ve maddi bereketi Yahudiler’in
itaatine ve teþuvasýna baðlamasý baþka bir noktayý
da ön plana çýkarýr: Tanrý, Yahudiler’in, elde
ettikleri bereketi bir “mahcubiyet ekmeði” [=bir
dilenciye yapýlan ve onun bunu hak edecek
hiçbir þey yapmadan elde ettiði, dolayýsýyla içten
içe bir mahcubiyet duyduðu türdeki yardým]
olarak görmesini arzu etmez. Bu nedenle söz
konusu kurtuluþ ve bereketi Yahudiler’e “karþýlýksýz”
vermemekte, onlarýn bunu, Tanrý’ya yönelik
hizmetleriyle “hak etmelerini” talep etmektedir

(a.k.). [Aslýnda insan ne yaparsa yapsýn Tanrý’nýn
kendisine yaptýðý en basit iyiliði bile “hak edecek”
düzeye ulaþamaz. Ama Tanrý, insanýn kendisini
her durumda yetersiz hissetmesini de istemez;
aksine, sýnýrsýz iyiliði ile, ona bir tatmin duygusu
kazandýrmak ister. Bu nedenle gönderdiði iyilik
ve bereket için “sembolik bir ücret” talep eder:
Mitsvalarýn kalpten bir baðlýlýkla yerine getirilmesi.]
Tüm kalbinle – Yazýlý Tora’da mevcut olan
temellere raðmen Tora’yý Sözlü Gelenek olmaksýzýn gerektiði þekilde anlamak mümkün deðildir.
Bu nedenle Tora’nýn tüm emirlerinin uygun þekilde yerine getirilebilmesi için kalp bütünlüðü
þarttýr; zira kalp, Sözlü Geleneðin korunduðu
yerdir ve gelecekte Tora’ya dönüþ, sürgün dönemi
boyunca Sözlü Tora’nýn kalplerde korunmuþ
olmasý sayesinde gerçekleþecektir (Ýbn Ezra).
Tüm canýnla – Emirler ve Hükümler’in
gözetilmesi, Tanrý’ya tüm kalple ve tüm canla
dönüþün en önemli ifadesi olacaktýr. Bundan
böyle Bene-Yisrael’in arzusu ve yegâne hedefi
Tora’nýn ta kendisini – uygulanmasýnýn getireceði
berahalar hakkýnda bir beklenti olmaksýzýn – yerine getirmek olacaktýr. Tora bu nedenle Tora’nýn
kusursuz uygulanacaðý konusunu burada tekrar
vurgulamaktadýr (Hirsch).
Döneceksin – Bu kýsým boyunca Tora “dönmekten” yani teþuvadan üç kez bahsetmiþtir: [1] p.
2’de yazýlý olan, Tanrý’ya kendi istekleri ile gönüllü olarak dönenlerin teþuvasýdýr. [2] p. 8’de yazýlý
olan, Tanrý’nýn dünya genelinde yapýlan hiçbir
þeyi karþýlýksýz býrakmadýðýný görerek motive
olanlarýn teþuvasýdýr. [3] Bu pasuktaki ise teþuva
yapmayý ancak þahsen dertler ve acýlar tecrübe
ettikten sonra akýllarýna getirenlerin teþuvasýdýr.
œ Sonuç. Bu kýsmýn (p. 1-10) genel yapýsý þu
þekilde anlaþýlabilir: Yahudi ulusu hem berahayý
hem de laneti ilk elden tecrübe ettikten sonra,
teþuvanýn en düþük düzeyi olan korku nedeniyle
teþuva yönünde adým atacaklardýr. Ancak, teþuvalarýnýn kalp bütünlüðü içinde olmadýðýnýn
farkýna varmalarý ve diðer uluslarýn arasýna
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Tanrýn Aþem seni, iyiliðin için, elinin tüm iþlerinde, rahminin meyvelerinde,
hayvanlarýnýn meyvelerinde ve topraðýnýn meyvelerinde avantajlý kýlacak; zira
Tanrý, týpký atalarýn için sevinç duymuþ olduðu gibi, senin için de tekrar iyi yönde
sevinç duyacak,
10
çünkü Tanrýn Aþem’in Sözü’nü, O’nun bu Tora kitabýnda yazýlý olan
Emirleri’ni ve Hükümleri’ni gözetmek üzere dinleyeceksin – çünkü Tanrýn Aþem’e
tüm kalbinle ve tüm canýnla döneceksin!
sözcüðü, Maþiah geleceði zaman Tora’nýn emirlerinde herhangi bir deðiþiklik olmayacaðýný
ortaya koymaktadýr. Moþe “bugün” ne emrediyorsa, Maþiah Dönemi’nde de ayný emirler uygulanacaktýr (Sforno; bkz. ö.a.).
Yerine getireceðin – Tam çeviriyle “yapacaksýn”.
Bu da pasuðun baþýnda sözü edilen teþuva ile pasif
bir piþmanlýðýn deðil, aksine aktif olarak Tora’ya
baðlýlýk ve emirlerin yerine getirilmesinin kastedildiðini ortaya koymaktadýr (Rabenu Behaye).
Teþuva süreci ancak insanýn “Tanrý’nýn Sözü’nü
dinlemesi” ve “tüm Emirleri’ni yerine getirmesi” ile
tamamlanýr. Kiþinin geçmiþteki günahlarý nedeniyle
piþmanlýk ve keder duymasý, hatta itiraf dualarý
(=Viduy) etmesi, kendi tutum ve eylemlerini
geliþtirmediði sürece yeterli deðildir (Meam Loez).
9. Hayvanlarýnýn meyvelerinde – Yani “hayvanlarýnýn yavrularýnda” (Targum Onkelos).
Avantajlý kýlacak – “Sana tüm bu sayýlanlarda
bariz bir bolluk ve bereket bahþedecek.” Ýbranice
Veotireha. Baþka bir görüþe göre “eskisine göre
daha büyük bir baþarýya ulaþacaksýn” (Sforno).
Baþka bir deyiþle, tsadikler yalnýzca Gelecek
Dünya’daki manevi huzurla deðil, bu dünyadaki
fiziksel bereketle de ödüllendirileceklerdir.
Alternatif olarak, p. 7’de beddualarýn düþman
uluslara yöneleceði söylendiði için burada durumun Yisrael açýsýndan ne olacaðý belirtilmektedir: “[Baþkalarýnýn yaþadýðý beddua seni etkilemeyecek ve Tanrý] senin arda [=hayatta] kalmaný saðlayacak” (Ýbn Ezra). Krþ. 28:11 açk.
Atalarýn için – “Erets-Yisrael’i miras almýþ olan
atalarýn için.” Moþe fiiliyatta her ne kadar o sýrada önünde bulunan – ve Erets-Yisrael’i miras alacak olan – nesle hitap ediyorsa da, aslýnda, onun
sürgünün en sonunda olacaklarý anlatan bu sözleri, sürgünün tamamen sonlanacaðý dönemde
yaþayacak olan nesle yöneliktir ve o nesle
hitaben söylediði “atalarýn için” sözleriyle kastettiði “atalar”, tam karþýsýnda bulunan ve EretsYisrael’i miras alacak olan nesildir (Ýbn Ezra).
Senin için de tekrar iyi yönde sevinç duyacak
– Moþe lanetleri sýralarken þöyle demiþti: “Tanrý

size iyilik yaparken ve sizi çoðaltýrken sizin için nasýl
sevinç duyduysa, Tanrý ayný þekilde, sizi yok ederken
ve sizi imha ederken de sizin için sevinç duyacak”
(bkz. 28:63 açk., alternatif çeviri). Oradaki açýklamalarda, “yok etmek” ile kastedilenin EretsYisrael’in üzerinden yok etmek, yani sürgün
olduðu belirtilmiþ, bu sürgünün, Bene-Yisrael için
çok acý geçecek olmasýna raðmen, onlarýn iyiliðine olduðu ve Tanrý’nýn da bu iyilik için sevinç
duyduðu söylenmiþti. Fakat þu bir gerçektir ki, ne
kadar Bene-Yisrael’in iyiliðine olursa olsun,
sürgün çok acý verici bir seçenektir. Ýþte Tora
burada bunun ebediyen böyle olmayacaðýný,
Tanrý’nýn Bene-Yisrael için ileride duyacaðý
sevincin yine “iyi yönde” olacaðýný söylemektedir.
Tanrý artýk acý veren ve istenmeyen seçenekle
deðil, Bene-Yisrael’in gerçekten iyi haliyle sevinç
duyacaktýr.
10. Çünkü Tanrýn Aþem’in Sözü’nü … dinleyeceksin – Moþe, Tanrý’nýn Bene-Yisrael için duyacaðý sevinci tetikleyen þeyi açýklamaktadýr. Tanrý
onlar için sevinecektir, çünkü onlar Tanrý’nýn
Sözü’nü dinleyecekler ve O’na tüm kalpleri ve
tüm canlarýyla döneceklerdir. Mükemmel bir
teþuvada insanýn eski günahlarý liyakate dönüþür.
Böylece Tanrý’nýn onlara göstereceði yakýn ilgi
için artýk Atalar’ýn liyakatine ihtiyaçlarý olmayacaktýr; çünkü kendi liyakatleri bunun için yeterli
olacak, Bene-Yisrael de, týpký Atalar gibi,
Tanrý’nýn Gözü’nde þahsen beðeni bulacaklardýr
(Sforno). Alternatif olarak “eðer … dinlersen”
(Daat Mikra; krþ. 28:1).
Buradaki “dinleyeceksin” sözcüðü, basit anlamda
“itaat edeceksin” anlamýndadýr; ancak “söz dinlemek” deyiminin Ýbranice’deki [karþýlýðý olan “sesi
dinlemek” deyiminin] anlamý Türkçe’dekiyle
ayný olduðu için tam çeviriyi tercih ettik. Bunun
yanýnda “dinleme” fiili bu kýsmýn konusuyla da
yakýndan alakalýdýr; zira Tanrý’ya dönmenin ilk
adýmý “dinlemek”tir – insanýn kendisini, gerekirse
zorlayarak, bir Tora dersine çekmesidir. Tora en
baþta zor gelse de beklenenden çok kýsa bir süre
içinde etkisini gösterecek insanýn ruhunda bir
yücelme hissine neden olacaktýr. Bunu kastedercesine, Hahamlarýmýz da “Eðer Kötü Eðilimin’le
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Eriþilmez – Ýbranice Niflet. Sözcüðün kökü Pala,
“ayrýlýk”, “üstü örtülü olma”, “ulaþýlmazlýk”, “bilinmezlik”, “belirsizlik” gibi anlamlara gelebilir
(krþ. 17:8, 28:59 vs.). Bu doðrultuda “gizli”
(Targum Onkelos; Raþi; Ýbn Ezra), “gizemli”,
“esrarengiz” (Saadya Gaon; The Living Torah),
“zorlu” (Ýbn Ezra; Septuaginta) gibi alternatifler
mümkündür. Bir görüþe göre “Tora’nýn
merkezinde senin algýlama kabiliyetinin ötesindeki sýrlar yoktur” (Hirsch).
Burada teþuva mitsvasýndan bahsedildiði
görüþüne göre: “Teþuva yapmak senin için çok zor
deðildir. Potansiyelin dâhilindedir ve herkesin
yapabileceði kadar kolaydýr” (Meam Loez).
Uzakta da deðildir – “Tora’nýn kendisi, anlaþýlmasý ve uygulanmasý, bu konuda yükümlü olanlara, olduklarý her yerde yakýndýr ve olaðandýþý
koþullara baðlý deðildir” (Hirsch).
Sýradaki pasuklarda Tora’nýn eriþilmez ve uzakta
olmadýðý iki örnekle vurgulanmaktadýr. “Gökler”
eriþilmezliði, “denizin ötesi” ise uzaklýðý tanýmlar
(Ýbn Ezra).
Teþuva mitsvasýndan bahsedildiði görüþüne göre:
“Bu mitsva senin için uzak deðildir. Kiþi teþuva
yapmak için Yamim Noraim zamanýný beklememelidir. ‘Yom Kipur’a kadar daha çok ay var;
teþuva o zamaný bekleyebilir’ deme. Her ne kadar
o günün kutsal niteliðinin teþuvanýn kabul
edilmesinde belli bir kolaylýk saðladýðý doðruysa
da teþuva yýl boyunca yapýlabilir ve yapýlmalýdýr”
(Meam Loez).
12-13. Göklerde … denizin ötesinde deðildir –
Bu ifadeler, Tora göklerde olmadýðýndan onu
uygulamak için birinin çýkýp almasýna gerek
olmadýðýný söylerken bir imada bulunmaktadýr:
“Tora, o kadar önemlidir ki, eðer hâlâ göklerde
olsaydý, onu öðrenmek için oraya kadar çýkman
gerekirdi. Ayný þekilde eðer denizin ötesinde
olsaydý, onu öðrenme uðruna okyanuslarý aþman
gerekirdi” (Talmud – Eruvin 55a; Raþi). Dahasý,
“Eðer Tora bilgisi senin kapasitenin üstünde olacak kadar ulaþýlmaz olsaydý bile, onu iyice öðrenmek için kendi sýnýrlarýný zorlamayý denemen
gerekirdi” (Talmud – Eruvin 55a, Maarþa o.a.).
“Tora göklerde deðildir – Tora’nýn hedeflediði
anlayýþ ve uygulama insanýn algýlayabileceðinin
ötesinde, göksel deðildir. Tora’nýn anlaþýlmasý ve
uygulanmasý için gereken tüm Ýlahi iletiþim,

geçmiþte yapýlmýþ ve tamamlanmýþtýr. Dolayýsýyla
‘Bizim için göksel sýrlarýn derinliðine inecek veya
kavrayýþýmýzý tamamlamak için yeni bir Ýlahi
iletiþime önayak olacak insanüstü bir ruha sahip
kiþiyi nereden bulacaðýz? Tora’yý ancak böyle,
ilahi ruha sahip bir kiþi bulduðumuz takdirde
Tanrý’nýn Ýsteði doðrultusunda yerine getirebiliriz’
demeni haklý çýkaracak bir durum yoktur. Dahasý
Tora denizin ötesinde deðildir – Tora’nýn hedeflediði
anlayýþ ve uygulama, uzak diyarlarda bir yerlerde
mevcut çevresel koþullarda bulunup bulunmamaya baðlý deðildir. Bu nedenle ‘Tora, iklimi ve
çevresel koþullarý benim yaþadýðým yerde olanlardan farklý olan belirli bölgeler için uygun.
Benimle o koþullar arasýnda okyanuslar kadar fark
var ve bunlarýn olmamasý benim yerine getirmekle yükümlü olduðum Tora’yý kavramamý engelliyor. Tora’nýn uygun olduðu koþullarý öðrenmek
için denizin öte yanýna gidip bunlarý öðrenecek
birine ihtiyaç var. O gidip bizde eksik olan bu bilgiyi yerinde öðrensin; Tora’yý ancak o zaman yerine getirebilirim’ demeni haklý çýkaracak bir
durum yoktur. Aksine, konu sana çok yakýndýr –
Tora’nýn konusu ve içeriði sana, tahmin ettiðinden bile yakýndýr. Ýþte bak; Tora senden, hayatýndan geçmiþinden, þimdinden ve geleceðinden
bahsediyor. Eðer bunu anlayabilmek istiyorsan,
git kendi ruhunun derinliklerini araþtýr. Ve, sana
verilmiþ olan Tora kitabýnýn yanýnda, onu anlamak ve uygulamak için baþka þeylere ihtiyaç
duyuyorsan ne göklere çýkman ne de denizleri
aþman gerekiyor. Çünkü o aðzýndadýr – Moþe
Rabenu zamanýndan beri kopmadan süregelmiþ
gelenek zinciri sana ihtiyacýn olan tüm bilgiyi
saðlamaktadýr (krþ. Þemot 34:27, Devarim 31:19,
Yeoþua 1:8, Yeþayau 59:21). Böylece sana aðýz
yoluyla aktarýlmýþ ve kalbine yerleþtirilmiþ Tora’yý
öðren ki, onu uygulayabilesin. Tora’nýn elde
edilmesinin tek yolu, Tora’nýn Sözlü Gelenek
doðrultusunda aðýzda ve kalpte öðrenilerek aktif
olarak yerine getirilmesidir. Ve bu yol, her kiþiye
her yerde açýktýr” (Hirsch).
“Gökler” yüksekliði, “denizlerin ötesi” de enginliði
simgeler. Moþe Tora’nýn bunlarýn ikisinde de
olmadýðýný söylemektedir. Talmud bundan bir
ders çýkarýr. Tora, zekâsýný çok yüksek ya da çok
engin gören kendini beðenmiþ kiþilerde bulunmaz.
Talmud bunun yanýnda gerek seyahat ederek
gerekse de kendi þehirlerinde ticaretle uðraþan
kiþilerin Tora’yý gerektiði þekilde özümsemelerinin
zor olduðunu vurgular (Talmud – Eruvin 55a).
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[Bil] Ki, sana bugün vermekte olduðum emir senin için eriþilmez deðildir;
uzakta da deðildir o.
daðýlmýþ hallerinden sýkýntý duymalarý nedeniyle
ümitlerini kaybetme ve yaptýklarý teþuvanýn kabul
edilmeyeceðinden endiþe etme olasýlýklarý ortaya
çýkabilir. Bu nedenle Tora, halký “sürmüþ olanýn”
Tanrý’nýn ta Kendisi olduðunu vurgulamaktadýr
(p. 1). Bir Yahudi, kaderini sürgündeyken bile
Tanrý’nýn kontrol ettiðini fark etmelidir. Dahasý,
sürgüne Þehina da onlarla birlikte gelmiþtir ve
onlarýn çaðrýsýna cevap verecektir (p. 3 açk.). Bir
Yahudi bu kavramlar üzerinde derinlemesine
düþündüðü takdirde, daha kusursuz bir teþuva
yapmak üzere motive olacaktýr. Tanrý’ya dönecek
ve O’nun Sözü’nü dinleyerek her þeyi tüm kalbi
ve tüm canýyla yerine getirecektir (p. 2). Bu da
Tanrý’dan olumlu bir yanýtý beraberinde getirecektir. Yisrael’in tutsak durumda olanlarýný geri
getirecek ve onlara merhamet edecektir (p. 3).
Tanrý’nýn merhametini göstermesi, bir sýnav þeklinde olacaktýr: Yahudiler, durumlarý biraz
düzeldikten sonra Tora ve mitsvalara baðlý
kalmaya devam edecekler midir, yoksa durumun
düzelmesi, onlarý tekrar eski yanlýþ tutumlarýna
geri mi çevirecektir? Eðer Yahudi Ulusu bu sýnavý
geçerse, Tanrý, onlarý, saçmýþ olduðu her yerden
geri getirecek, atalarýnýn miras aldýðý topraðý
tekrar miras almalarýný saðlayacaktýr. Burada atalardan bahis olmasýnýn bir sebebi, Yahudiler’in
teþuvanýn en üst basamaðýna eriþmiþ olmamalarý
nedeniyle halen atalarýnýn liyakatine ihtiyaç duyacak olmalarýdýr. Ancak Tanrý bu noktada duruma el koyacak, onlarýn kalplerini tüm engellerinden arýndýracak (p. 6), böylece onlara ilave
bir manevi potansiyel kazandýracaktýr. Bu sayede
teþuvanýn derecesi de yükselecektir. Önceleri
Yahudi Ulusu’nun teþuvasý korkudan kaynaklanmaktaydý. Ama bundan böyle teþuvanýn nedeni,
Tanrý’yý tüm kalpleri ve tüm canlarýyla sevmeleri
olacaktýr (p. 6). O zaman, Tanrý atalar için duymuþ olduðu sevincin aynýsýný, artýk onlar için de
duyacaktýr (p. 9). Eriþtikleri teþuva düzeyi
nedeniyle, bundan böyle atalarýnýn liyakatine
muhtaç olmayacaklardýr (Meam Loez).
Tora p. 1-10’da yoruma açýk olmayacak bir kesinlikle, yýkýlmayacak bir temel kurmuþtur ve hem
günümüzün hem de geleceðin Yahudiliði bu
temelin üzerine kuruludur. Yine, yoruma açýk
olmayacak kadar belirgin bir þekilde, sürgünlerin
tekrar geri dönüp Erets-Yisrael’de toplanacaklarý
vurgulanmaktadýr. Ve yine, yoruma açýk olmayacak kadar belirgin bir þekilde bu pasuklarda
Tora’nýn ebedi niteliði ve insaný yükümlü kýlan

hükmü ilan edilmiþtir. Yisrael’in dünyaya
daðýlmýþ hali, yalnýzca teþuva yapmalarý halinde
son bulacak ve onlarýn kendi ülkelerine toplanmalarý ve geri getirilmelerinin tek amacý da
Tora’nýn, miras aldýklarý vatanlarýnda kusursuz
bir þekilde uygulanmasý olacaktýr. Tanrý’nýn bu
sözleri son derece berrak bir þekilde söylenmiþtir
ve yoruma açýk olmadýðý gibi, Yisrael’i ve
Torasý’ný modasý geçmiþ olarak nitelendirenleri
tamamen yalancý çýkarmaktadýr. Yisrael ve Tora
ölü bir geçmiþin kalýntýlarý deðildir. Canlý olan
þimdi ile iç içe olup geleceði ümitle beklemektedirler. Bu gerçeði kabul edip söz konusu hedefe
kendimizi sevinçle ve hiçbir sýnýrlama olmaksýzýn
teslim etmek – iþte her devirde Tanrý’nýn
Gözü’nde doðru olaný ve Tanrý’nýn kurtuluþuna
giden yolu bulmanýn tek yolu budur. Önceki
Perek “Gizli þeyler Tanrýmýz Aþem’indir; ancak bariz
olanlar, bu Tora’nýn tüm sözlerini uygulamak üzere
ebediyen bizim ve çocuklarýmýzýndýr” (29:28) sözleriyle kapanmýþtýr. Bu sözler Bene-Yisrael’e
sürgün zamanlarýndaki tavýrlarýný öðretmekte,
ondan sonraki pasuklarda ise Yisrael’i bekleyen
gelecek açýklanmaktadýr.
Böylece Moþe burada Tora’nýn yerine getirilmesinin, tüm zamanlar boyunca Yahudiler’in varoluþ
amacý ve gelecek hakkýndaki ümitlerinin temeli
olduðunu vurgulamýþ, bunun yanýnda zorlu
kaderlerine raðmen ne Tora’nýn ne de Yahudiler’in
birbirlerini kaybedeceðini ve gelecekte Yahudiler’in
Tora’ya tüm kalpleri ve tüm canlarýyla tam ve
kesin bir dönüþ gerçekleþtireceðini garanti
etmiþtir. Söz konusu garantiye temel saðlamak
üzere, Moþe þimdi Tora’nýn içeriðinin insanoðlunun hiç anlayamayacaðý bir þey olmayýp, aksine
gereken ciddiyeti gösteren kiþinin onu rahatça
elde edebileceðini söyleyecektir (Hirsch).
11. [Bil] Ki – Pasuk “Ki – Ki” baðlacýyla [ya da
“zira” sözcüðüyle] baþladýðýndan, ona uygun
“olasý” bir giriþ olarak “[Bil]” eklemesi yapýlmýþtýr;
ancak baþka anlamlar da mümkündür. Örneðin
“[Bu sandýðýn kadar zor bir þey deðil;] Zira…”
Bugün verdiðim emir – Bir görüþe göre bu,
Tora’nýn tümünü kasteder (Rabenu Behaye; krþ.
8:1). Ramban ise, önceki pasuklarda söylenen
teþuvadan bahsedildiði görüþündedir (bkz. p. 1 açk.).
Sforno da ayný görüþtedir ve Tanrý’nýn halký kurtarmasý için bu emrin Yisrael henüz diðer uluslarýn arasýndayken yerine getirilmesinin gerekeceðini belirtir.
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Önce de belirtildiði üzere, bu kýsýmda basit
anlamla “mitsva” ile neyin kastedildiði hakkýnda
görüþ ayrýlýðý vardýr: Tora’nýn tümü veya teþuva
mitsvasý. [Aslýnda diðer tüm görüþ ayrýlýklarýnda
olduðu gibi her ikisi de doðrudur; yani her ikisinden de bahsedilmektedir ve görüþ ayrýlýðý “basit
anlamýn” hangisini iþaret ettiði konusundadýr].
Burada teþuva mitsvasýndan bahsedildiði
görüþündeki Ramban’a göre bu kýsmýn genel
anlamý þöyledir: “Sürgünlerin göklerin ucunda
bile olsa, yani çok uzaklara yayýlmýþlarsa ve baþka
uluslarýn egemenliði altýnda bulunuyorlarsa bile,
yine de teþuva yapabilir, yani Tanrýn Aþem’e
dönebilir ve O’nun, sana bugün emretmekte
olduðum emirlerinin hepsine uygun yaþayabilirsin. Çünkü bu konu – teþuva – ne eriþilmezdir
ne de uzaktýr. Aksine, sana çok yakýndýr ve onu
her zaman ve her yerde yerine getirmek tamamen
senin elindedir: Aðzýnda ve kalbindedir.”
Sforno ise bu pasuklarda söylenenleri þöyle açýklar: “Teþuva yapmak senin kapasiten dâhilindedir.
Tanrý’ya yakýnlaþmadan önce, sana göksel
mesajlar getirecek bir peygambere ihtiyacýn yok.”
12. Kim bizim için göklere çýkacak – Moþe
Rabenu þöyle demektedir: “Doðru, bu Tora göklerdeydi; ama artýk öyle deðil. Tanrý onu size
benim aracýlýðýmla göklerden yeryüzüne indirdi.
Dolayýsýyla sizin üstünüze düþen, onu titizlikle
öðrenip uygulamaktýr” (Rabenu Behaye).
Ýbranice Mi Yaale Lanu Aþamayma. Bu sözcüklerin baþ harfleri “Mila – Sünnet” sözcüðünü oluþturur. Bu, Berit-Mila mitsvasýnýn ne kadar yüce
deðere sahip olduðu hakkýnda bir ima içerir.
Bene-Yisrael’i, Moþe Rabenu’nun Tora’yý almak
üzere göklere çýkmasýna layýk kýlan þey, Berit-Mila
mitsvasýdýr (Daat Zekenim). Bunun yanýnda,
sözcüklerin son harfleri de Tanrý’nýn Dört Harfli
Ýsmi’ni oluþturur. Bu da Tanrý’nýn bilgeliðini
derinlemesine kavrayabilme olasýlýðýnýn, yalnýzca
Berit-Mila iþaretine sahip Yahudiler için mevcut
olduðuna iþaret eder. Nitekim bu iþarete sahip

olmayanlarýn
ayaktayken
peygamberlik
edemedikleri görülmektedir. Örneðin Avraam
sünnet olmadan önce Tanrý ile iletiþim kurduðunda yüz üstü yere kapanmasý gerekiyordu
(bkz. Bereþit 17:17). Ancak sünnetten sonra bu
iletiþimi ayakta yapabilir hale gelmiþti (bkz.
Bereþit 18:22: “durmaktaydý” = ayakta durmaktaydý). Buna karþýlýk hiçbir zaman sünnet
olmamýþ olan yabancý peygamber Bilam, peygamberlik ettiði sýrada hiç ayakta duramazdý (bkz.
Bamidbar 24:4 açk.). Moþe Rabenu’nun, Tanrý
ona Mýsýr’a gitmesini emrettiði sýrada sorduðu
soruda da bu konuda ima vardýr: “‘Atalarýnýzýn
Tanrýsý beni size gönderdi’ dediðimde, bana (Li)
hemen ‘Ýsmi ne (Ma)?’ diye soracaklardýr. Onlara ne
diyeceðim?” (Þemot 3:13). Buradaki Li (LamedYod) ve Ma (Mem-E) sözcükleri pasuðun Ýbranice
halinde yan yanadýr ve ikisinin harfleri Mila
sözcüðünü oluþturur. Baþka bir deyiþle Tanrý’nýn
Ýsmi’ni sorabilecek [ve derinliðini kavrayabilecek] durumda olanlar, bedenlerinde Berit-Mila
iþaretini taþýyanlardan [ve bu iþaretin kutsiyetine
aykýrý bir cinsel yaþam sürmeyenlerden] ibarettir
(Rabenu Behaye).
Tora p. 6’da, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’in “kalplerini
sünnet edeceðini” söyledikten sonra buradaki
sözlerde bedende yapýlan normal sünneti ima
yoluyla vermiþtir. Berit-Mila, fiziksel sünnet iken
“kalbin sünneti” manevi sünnettir. Tanrý, gelecekte “kalbi sünnet edecek”, yani insanýn kötü
dürtüsü olan Yetser Ara’yý tamamen etkisiz kýlacaktýr. Manevi alanda insaný günaha iten dürtü
olmayýnca, fiziksel açýdan da bedenin tümü
kendiliðinden Tanrý’ya hizmete adanacaktýr.
Böylece Maþiah Dönemi geldikten sonra BeneYisrael hem manevi hem de fiziksel sünnet
sayesinde, dürtülerin etkisinden uzak bir þekilde
yalnýzca doðruyu yapacak ve bu sayede Tanrý’ya
ulaþacak – yani simgesel olarak “göklere yükselecektir”. Pasuktaki “kim göklere çýkacak” ifadesinin
bir imasý da budur (a.k.).
Öðretecek – Tam çeviriyle “duyuracak”; “dinletecek”.
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Göklerde deðildir ki ‘Kim bizim için göklere çýkýp onu bize getirecek ve
öðretecek ki onu uygulayabilelim’ diyesin.
13
Ve denizin ötesinde deðildir ki “Kim bizim için denizin ötesine geçip, onu bize
getirecek ve öðretecek ki onu uygulayabilelim” diyesin.
“Denizin ötesi” zorluðu da belirtir. Böylece Moþe,
“Tora’yý uygulamak, yapýlmasý zor þeyleri gerektiren bir þey deðildir” demektedir (Daat Mikra).
Talmud buradaki “göklerde deðil” ifadesinin gerektirmelerinden birini etkili bir örnekle açýklar.
Olay, belirli bir fýrýn türünün, içine giren bir tuma
kaynaðý nedeniyle tame olup olmadýðý konusunda
(krþ. Vayikra 11:33 açk.) Hahamlar arasýndaki
bir görüþ ayrýlýðý üzerine geliþir. Rabi Eliezer
fýrýnýn tame olmadýðý görüþündedir ve diðer
Hahamlar’ýn karþýsýnda azýnlýktadýr: “O gün Rabi
Eliezer [diðer Hahamlarý ikna edebilmek için]
dünyanýn tüm cevaplarýný verdi, ama kabul
etmediler. Onlara ‘Eðer Alaha benim söylediðim
gibiyse, þu keçiboynuzu aðacý bunu kanýtlayacak’
dedi. Keçiboynuzu aðacý yerinden oynayýp yüz
ama, bazýlarýna göre de dört yüz ama öteye gitti.
Ona ‘Keçiboynuzundan kanýt getirilmez’ dediler.
Bunun üzerine onlara ‘Eðer Alaha benim
söylediðim gibiyse, þu su kanalý bunu kanýtlayacak’ dedi. Kanaldaki sular geri akmaya baþladý.
Ona ‘Su kanalýndan kanýt getirilmez’ dediler.
Bunun üzerine onlara ‘Eðer Alaha benim
söylediðim gibiyse, Bet Midraþ’ýn duvarlarý bunu
kanýtlayacak’ dedi. Bet Midraþ’ýn duvarlarý yýkýlmak üzere eðilmeye baþlayýnca Rabi Yeoþua
onlara sertçe çýkýþtý ve ‘Hahamlar birbirleriyle
Alaha konusunda tartýþýrken haklýyý belirlemek
size mi düþüyor!’ dedi. [Bunun üzerine duvarlar]
Rabi Yeoþua’ya saygý gereði yýkýlmadý, ama Rabi
Eliezer’e saygý gereði de [eski haline gelip] dikleþmedi; yýkýlmak üzereymiþ gibi eðik durmayý
sürdürdü. Bunun üzerine [Rabi Eliezer] ‘Eðer
Alaha benim söylediðim gibiyse bunu Gökler’den
kanýtlayacaklar’ dedi. Göklerden bir Ses çýkýp
‘Alaha daima Rabi Eliezer’in görüþüne göre
olduðuna göre onunla ne tartýþýyorsunuz!’ dedi.
Rabi Yeoþua ayaða kalktý ve dedi: ‘Göklerde
deðil!’. [Talmud bu noktada sorar: Rabi Yeoþua]
‘Göklerde deðil’ [demekle] ne [kastetti]? [Ve cevabý þöyle verir:] Rabi Yirmeyau þöyle dedi: ‘Tora
artýk Sinay daðýnda [bize] verilmiþ durumda.
[Artýk] Göklerden bir Ses gelirse bile [bu ses]
baðlayýcý deðildir; zira [Tanrý, Tora’dan bundan
böyle kanunlarýn nasýl türetileceðini] Sinay’da
verilmiþ olan Tora’nýn kendisinde yazmýþ ve ‘[Bir
konudaki kararý] Çoðunluða göre meylettirmek

[gerekir]’ (Þemot 23:2) demiþtir. [Talmud devam
eder:] Rabi Natan [bir keresinde, melek mertebesine eriþmiþ olan] Peygamber Eliyau ile
karþýlaþtýðýnda ona sordu: ‘Kutsal ve Mübarek
[Tanrý, Rabi Yeoþua’nýn, göklerden gelen Ses’i
bile reddettiði] sýrada ne yaptý?’ [Eliyau cevap
verdi:] ‘Gülümsedi ve [þaka yollu] “Yendiler Beni
çocuklarým, yendiler Beni” dedi.’” (Talmud –
Baba Metsia 59b).
Talmud daha sonra konuya devam eder, ancak bu
kadarý, pasuktaki ifadenin çok önemli bir gerektirmesini anlamamýz için yeterlidir: Tanrý, Tora’yý
Bene-Yisrael’e vermiþtir ve bunu yaparken
kanunlarýn nasýl türetileceði konusundaki
gereken tüm bilgileri de aktarmýþtýr. Bundan
sonra Tora kanunu, ancak bu yöntemler kullanýlarak belirlenebilir ve bu o kadar kuvvetli bir
prensiptir ki, göklerden gelen bir ses bile bu
konuda bir kanýt sayýlmaz. Bunun etkili bir örneði
Moþe’nin halefi Yeoþua’dýr. Talmud, Moþe
Rabenu’nun ölümünün ardýndan gelen yas günleri içinde toplam üç bin Alaha’nýn unutulduðunu aktarýr. Ýleri gelenler Yeoþua’ya, bunlarý
doðrudan Tanrý’dan sormasýný telkin ederler.
Ama Yeoþua da ayný cevabý verir: “Göklerde
deðil!” Baþka bir deyiþle, bundan böyle Alaha’yý
belirlemek Tora otoritelerinin görevidir. Bunun
üzerine, unutulan Alahalar, eldeki yöntemlerle
tek tek belirlenmiþtir (Talmud – Temura 16a).
Ayný temanýn bir devamý olarak, buradaki “göklerde deðil” sözleri, Tora’yý ve Tora geleneðini –
doðaüstü bir aydýnlanma yaþadýðýný veya
Tanrý’dan bir vahiy aldýðýný iddia eden ve bu iddiaya dayanarak Tora’ya veya Tora öðrenimine yeni
bir yaklaþým getirmek, ekleme ya da çýkarma yapmak isteyen herhangi bir kiþiye karþý – koruma
altýna almýþtýr. Moþe’nin Tora’yý tamamlamasýnýn
ardýndan, Tora’yý öðrenmenin tek yolu, gelenekler ve analizdir – peygamberlik yoluyla Tora öðrenilmez. Tora’nýn öðrenilmesi için gereken tüm
araçlar Tora ile birlikte verilmiþtir. Tora’yý “olmasý
gerektiði þekilde” inceleyen kiþi, onu anlamak
için gereken her türlü manevi ve ahlaki gereci
onun içinde bulacaktýr (Hirsch; krþ. Yad – Yesode
Atora 9:4; Meam Loez).
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Yapman için – Alternatif olarak “Aksine, konu
sana çok yakýndýr; onu yapmak, aðzýnda ve
kalbindedir” (bkz. ö.a.).
15-20. Yaþamý seç. Konu bir tembihle sona
ermektedir. Tora veya onun tam aksi yönündeki
baþka bir yaþam tarzý arasýnda yapýlan seçimin,
yaþamla ölüm arasýnda yapýlan seçimden önemsiz
kalýr yaný yoktur. Bu nedenle Tanrý, Halký’na,
yaþamý seçmeleri talimatýný vermektedir.
15. Yaþamý ve iyiyi, ölümü ve kötüyü – Pasukta
dört seçenek veriliyor gibidir: yaþam, iyi, ölüm ve
kötü. Ancak bunlar dört farklý seçenek olsaydý
sýralamanýn yaþam, ölüm, iyi ve kötü þeklinde
olmasý, birbirinin zýddý olan kavramlarý yan yana
verilmesi açýsýndan daha mantýklý olurdu. Þu
anki sýralama önce olumlular sonra olumsuzlar
þeklinde olduðu için, olumlular ve olumsuzlarýn
iki farklý grup oluþturduðu ve dolayýsýyla aslýnda
dört deðil, her biri ikiþer alt bileþenden oluþan iki
seçenek bulunduðu anlaþýlmaktadýr. “Yaþam ve
iyi” veya “ölüm ve kötü” (Minhat Yeuda; Sifte
Hahamim). Böylece “iyiyi” yapan “yaþama”,
“kötüyü” yapansa “ölüme” layýk olacaktýr.
Sýradaki pasuklar da bunlarý açmaktadýr: [1]
“Sana bugün, Tanrýn Aþem’i sevmeni, O’nun
Yollarý’nda yürümeni ve Emirleri’ni, Hükümleri’ni ve
Kanunlarý’ný gözetmeni emretmekteyim. Bu emri
yerine getirdiðin takdirde ‘iyiyi’ yapmýþ olacaksýn
ve yaþayacaksýn, çoðalacaksýn ve Tanrýn Aþem seni,
miras almak üzere gelmekte olduðun Ülke’de
mübarek kýlacak. [2] Ama kalbini [baþka yöne]
çevirir ve dinlemezsen, [doðru yoldan] uzaklaþarak
baþkalarýnýn ilahlarýna eðilip onlara taparsan – ki
bu, ‘kötüyü’ yaptýðýn anlamýna gelecektir – size
bugün [açýkça] söylüyorum ki þüphesiz yok olacaksýnýz, onu miras almak için Yarden’i geçmek üzere
olduðun topraðýn üzerindeki günleriniz uzun olmayacak” (p. 16-18; Raþi).

Ýbn Ezra’ya göre “yaþam” – uzun ömrü, “iyi” –
dünyevi zenginliði, saðlýðý ve þerefi, “ölüm” ve
“kötü” de bunlarýn aksini belirtir. Sforno’ya göre
“yaþam” – ebedi yaþamý, “iyi” – dünyevi bereketi,
“ölüm” – ebedi yok oluþu, “kötü” – dünyevi hayattaki dertleri tanýmlar.
Rabenu Behaye ise bunlarýn hepsinin Tora’yý
tanýmlýyor olabileceðini vurgular. Evet, Tora’nýn
“kötü” ve “ölüm” anlamýna gelebildiði durumlar
da vardýr. Zira Tora, tsadikler için iyi ve yaþam
kaynaðý olduðu gibi, Tanrý’ya isyan edenler için
de kötü ve ölüm kaynaðý haline gelebilir. Önceki
kýsýmda listelenen lanetlerde olduðu gibi.
16. Tanrýn Aþem’i sevmeni – Her þeyin temeli
budur (Ýbn Ezra).
[Böylece] – Hirsch.
O’nun Yollarý’nda yürümeni – “O’nu örnek
almaný” (krþ. Ýbn Ezra). veya “O’nun Gözü’nde
doðru olan yollarý takip etmeni” (Targum Onkelos).
Emirleri’ni, Hükümleri’ni ve Kanunlarý’ný
gözetmeni – Ýbn Ezra’ya göre ‘Emirler’,
‘Hükümler ve Kanunlar’ý kapsar. Dolayýsýyla
buradaki ifadeyi þu þekilde açýklar: “O’nun Sana
vermiþ olduðu Emirleri gözetmeli ve onlarý
deðiþtirmeksizin
yerine
getirmelisin
–
Hükümleri’nin ve Kanunlarý’nýn ardýndaki mantýðý anlamýyorsan bile” (Ýbn Ezra).
Yaþayacaksýn – p. 15’teki “yaþam” (a.k.).
Sforno’ya göre “ebedi yaþama hak kazanacaksýn”.
Çoðalacaksýn – Bu hem soy hem de maddi varlýk açýsýndan çoðalmayý belirtir ve p. 15’teki “iyi”
ile kastedilen budur (a.k.).
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Aksine, konu sana çok yakýndýr – aðzýnda ve kalbindedir – yapman için.
[143. Özgür Seçim Hakký]

15

Gör! Bugün önüne yaþamý ve iyiyi, ölümü ve kötüyü yerleþtirdim.
[Þöyle] Ki, sana bugün, Tanrýn Aþem’i sevmeni, [böylece] O’nun Yollarý’nda
yürümeni ve Emirleri’ni, Hükümleri’ni ve Kanunlarý’ný gözetmeni emretmekteyim
ve [bunu yaparsan,] yaþayacaksýn, çoðalacaksýn ve Tanrýn Aþem seni, miras almak
üzere gelmekte olduðun Ülke’de mübarek kýlacak.
16

14. Konu – Ýbranice A-Davar. Tam çeviriyle
“söz” veya “þey”. Bir görüþe göre bir bütün olarak
Tora’dan bahsedilmektedir (Raþi). Baþkalarýna
göre ise p. 8’de sözü geçen teþuva mitsvasý kastedilmektedir (Ramban).
Aðzýnda ve kalbindedir – Sözlü ve Yazýlý Tora
(Raþi). Ýbn Ezra’ya göre bunlar farklý mitsva türlerine gönderme yapar. Bazý mitsvalar aðýzdan
çýkarýlan sözlerle yerine getirilir. Mýsýr Çýkýþý’ný
yeni nesillere anlatma mitsvasý buna bir örnektir.
Baþka mitsvalar ise, sözel anlatým için hazýrlýk ve
kalp için motivasyon görevi görür. Örneðin
Pesah-korbanýyla ilgili tüm uygulamalar Mýsýr
Çýkýþý’ný sözel olarak anlatmayý tetikleyici özelliktedir. Ve eksiksiz olarak tüm mitsvalar kalpten
yerine getirilmelidir.
“Tanrý, yarattýklarýndan zor taleplerde bulunmaz”
(Talmud – Avoda Zara 3a). Kendimizle Tora
arasýnda bir mesafe koymadýðýmýz sürece, Tora
daima bizim eriþebileceðimiz yerdedir. Tora
öðrenimi kusursuz bir manevi arýnmayý ön þart
olarak sunmaz. Eðer kendimizi verirsek, Tora’nýn
mistik sýrlarýna bile, elbette aþamalar halinde ilerleme suretiyle, eriþebiliriz.
Tora için “aðzýndadýr” denmesi, Tora öðrenimi ile
ilgili yan bir kuralý da verir. Kiþi Tora öðrendiði
zaman okuduklarýný aðzýndan çýkarmalý ve
kulaðýna duyurmalýdýr. Sadece göz okumasý,
Tora’nýn özümsenmesi için yeterli deðildir
(Talmud – Eruvin 54a).
Miþna’da “Dünya üç þey üstünde durur: Tora’nýn
üstünde, ibadetin üstünde ve iyilikseverce eylemlerin üstünde” (Miþna – Pirke Avot 1:2). Rabenu
Behaye bu üçünün, pasukta kullanýlan üç
sözcükle – aðýz, kalp, yapmak – baðlantýlý
olduðunu belirtir: [1] Tora ile kastedilen, Tora
öðrenimidir – bu, “aðýzla” yapýlýr. [2] Ýbadet ile
kastedilen tefiladýr – yani “kalple yapýlan ibadet”
(bkz. 10:20 açk.). [3] Ýyilikseverce eylemler, adý

üstünde birer “eylemdir”. Bu da pasuktaki “yapmak” sözcüðüyle ima edilmektedir.
Burada teþuva mitsvasýndan bahsedildiði
görüþündeki otoritelere göre ise anlam farklýdýr:
“Günahlarýn hakkýnda piþmanlýk ifade edip
onlarý itiraf etmek üzere: Aðzýndadýr. Nitekim
günahýn Tanrý’nýn Huzuru’nda sözel olarak itiraf
edilmesi, teþuva mitsvasýnýn ayrýlmaz bir
parçasýdýr (bkz. Bamidbar 5:7 ve Vayikra 26:40).
Ayrýca Tanrý’ya tüm içtenlikle dönmek üzere:
Kalbindedir. Zira teþuvanýn bir diðer ayrýlmaz
parçasý da, eski hatalarý tekrarlamama ve gelecekte mitsvalarý gerektiði þekilde yerine getirme
konusunda kalpten samimi bir karardýr. Ve tüm
bunlar yapman içindir. Teþuva mitsvasýnýn gerçekten yapýlýp yapýlmadýðýnýn imtihaný, gelecekteki
davranýþlardýr. Yasaklarý çiðnemekten kaçýnmak,
yapýlmasý gerekenleri en iyi þekilde yapmak bu
imtihanýn baþarýlý bir þekilde geçilmesini saðlayacak, teþuva mitsvasýný tamamlayacaktýr. Ve bu
sadece kiþinin kendisiyle sýnýrlý kalmayacak,
çocuklarý ve torunlarý ile devam ederek, soyunun
Tanrý’ya baðlý Yahudiler olarak yaþamalarýnýn
kapýsý olacaktýr (bkz. p. 2)” (krþ. Ramban).
Hahamlarýmýz bir cenine ana karnýndayken Tora
öðretildiðini ve doðduðunda tüm bu öðretilenlerin ona unutturulduðunu öðretirler (Talmud –
Nida 30b). Ama sonradan unutturulacaksa, en
baþtan beri öðretmeye ne gerek vardýr? Bu doðum
öncesi eðitim sayesinde her Yahudi’nin Tora’ya
yönelik bir meyli vardýr ve hayatýnda hiç Tora
öðrenme fýrsatýný elde edememiþ biri bile bu
meyli sayesinde Tora’nýn bilgeliðinden etkilenebilir. Böyle birine öðrenim imkâný tanýndýðý
takdirde Tora onun için tamamen yabancý bir þey
olmayacak, bir zamanlar bildiði bir bilgi özelliði
taþýyacaktýr. Moþe’nin, Tora’nýn uzaklarda deðil,
aksine her Yahudi’nin aðzýnda ve kalbinde
olduðunu söylemesinin anlamý budur (Rabi Yosef
Dov Soloveitchik).
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elde etmez. Ciddi bir þekilde onu istemelidir.
“Yaþamayý isteyen” kiþi, her þeyden önce “yaþamý
seçmelidir” (Hirsch).
Yaþamý seç – “Size yaþamý getirecek seçeneði –
yani iyiyi – seç” (Raþi). Bu, oðluna ya da yakýn bir
arkadaþýna gelip “Tarlamdan güzel bir parsel seç”
dedikten sonra, oðluna veya yakýn arkadaþýna güzel
bir kýsým göstererek onu tavsiye etmesine benzer (Raþi).
Alternatif olarak “Gerçekten yaþam olan þeyi seç.
Öyle ki bu dünyadaki geçici yaþamý bile o amaca
ulaþmakta bir yol olduðu için arzula. [s.p.] Tanrýn
Aþem’i, onun Ýyiliði’ni ve Büyüklüðü’nü takdir
etmen sonucunda sev. O’na yapýþ – tüm eylemlerin O’nun Ýsmi’ni onurlandýrma amaçlý olsun.
Zira senin yaþamýn O’dur – O’nun Torasý, ebedi
yaþamý getirecek þeydir. Topraðýn üzerinde yaþamak
üzere günlerinin uzunluðu O’dur – Tora sayesinde,
bu geçici yaþamda, ülkende uzun ömürlü de olacak, oradaki Tora öðrenimi ve uygulamasý ile
ebedi yaþama nail olacaksýn. Hahamlarýmýz’ýn
söyledikleri gibi ‘Kendini koridorda [=bu dünyada]
hazýrla ki kutlama salonuna [=Gelecek Dünya’ya]
girebilesin’ (Miþna – Pirke Avot 4:21)” (Sforno).
Hahamlarýmýz buradaki “Yaþamý seç!” talimatýnýn
dünyevi yaþamý da tanýmladýðýný öðretirler.
Örneðin bu pasuða dayanarak bir kural öðretirler:
“Bir baba, oðluna bir meslek öðretmekle yükümlüdür. Ve eðer baba öðretmezse, oðul kendi
kendine öðrenmekle yükümlüdür” (Talmud
Yeruþalmi – Kiduþin 1:7).
œ Özgür Ýrade.
Daha önce ima edilmiþ (5:26) ve açýkça söylenmiþ (11:26) olan, insanýn özgür seçim imkâný, bu
pasuklarda daha da açýk bir dille ifade edilmektedir (p. 15). Özgür irade prensibi Yahudi inancýnýn
en temel sütunlarýndan biridir. Bu konuda büyük
düþünür ve otorite Rabi Moþe ben Maymon’un
(Rambam), anýtsal eseri Yad Ahazaka’da özgür
irade konusunda yazdýklarýný burada yaklaþýk
çeviriyle aktarmaya çalýþýyoruz:
Yad – Teþuva, Perek 5: [1] Her insana [seçim]

olanaðý verilmiþtir. Kendisini iyi yola yönlendirmek ve tsadik olmak isterse bu olanaða sahiptir. Ve eðer kendisini kötü yola yönlendirmek ve
raþa olmak isterse bu olanaða da sahiptir. Tora’da
“Ýnsan, iyi ve kötüyü tanýma konusunda bizden biri
gibi oldu …” (Bereþit 3:22) þeklinde yazýlý olan da
budur. Baþka bir deyiþle: “Ýþte, insan adlý bu tür,
bu dünyada benzersizdir ve iyiyi ve kötüyü, bilgisi
ve düþüncesi doðrultusunda kendiliðinden kararlaþtýrma, arzu ettiðini yapma ve kimsenin onun
iyiyi ya da kötüyü yapmasýna etki etmemesi
konusunda ona benzeyen baþka hiçbir tür yoktur…”
[2] Baþka uluslarýn düþünürlerinin ve Yisrael’in
cahillerinin çoðunun sandýðý gibi, Tanrý’nýn,
insanýn yaratý-lýþýndan itibaren tsadik veya raþa
olmasýný belirlediði þeklinde bir düþünce aklýndan geçmesin. Böyle deðildir! Aksine, her insan
Moþe Rabenu gibi tsadik, [günahkâr Yisrael kralý]
Yarovam kadar raþa veyahut [davranýþlarý açýsýndan] akýllý veya aptal, merhametli veya gaddar …
olabilir ve onu zorlayacak, hakkýnda karar verecek,
onu iki yönden birine çekecek kimse yoktur.
Yalnýzca o, kendiliðinden ve kendi kararýyla, istediði herhangi bir yola sapabilir. Peygamber
Yirmeyau’nun “Yüce’nin Aðzý’ndan kötülükler ve iyi
çýkmaz” (Eha 3:38) derken kastettiði budur.
Baþka bir deyiþle Yaratýcý, insan için onun iyi olacaðýna veya kötü olacaðýna dair karar vermez. Ve
durum böyle olduðu için, günahkâr biri kendi
kendini harcamýþ demektir. Bu nedenle günahlarý
nedeniyle – kendi canýna yaptýðý kötülükler nedeniyle – aðlayýp aðýt yakmasý yerindedir.
[Yirmeyau’nun, önceki pasuktan] Sonra söylediði
“Yaþayan insan ne kadar aðýt yakmalý – kiþi,
günahlarý için” (Eha 3:39) sözleri de bunu vurgular. Yani, yaptýklarýmýzý seçmek olanaklarýmýz
dâhilinde olduðu ve tüm kötülükleri kendi kararýmýzla yaptýðýmýz için, teþuva yapmamýz ve
kötülüðümüzü terk etmemiz yerindedir; zira
[özgür seçim imkâný böyle bir durumda da] elimizdedir. Sonraki pasuktaki “Tutumumuzu arayýp
araþtýralým ve Tanrý’ya dönelim” (Eha 3:40) sözleri
de bunu yansýtýr. [3] Ve bu konu büyük bir esastýr
ve Tora ile Mitsvalarýn [üstünde durduðu] sütundur.

Nitsavim_vayikra.qxd 18.06.2012 15:10 Page 31

Nitsavim 685

30:17-19

17

Ama kalbini [baþka yöne] çevirir ve dinlemezsen, [doðru yoldan] uzaklaþarak
baþkalarýnýn ilahlarýna eðilip onlara taparsan,
18
size bugün [açýkça] söylüyorum ki þüphesiz yok olacaksýnýz, onu miras almak
için Yarden’i geçmek üzere olduðun topraðýn üzerindeki günleriniz uzun olmayacak.
19
Gökleri ve yeryüzünü bugün size karþý þahit gösteriyorum: Yaþamý ve ölümü
koydum önüne – berahayý ve laneti. Ve [sen,] yaþayabilmen için – hem sen hem de
soyun – yaþamý seç!
17. Kalbini [baþka yöne] çevirirsen – Günah
sürecinin baþlangýcý olarak kalbin yön deðiþtirmesi
gösterilmektedir, zira kalp her þeyin temelidir (a.k.).
Ýbranice Yifne. Talmud bu sözcüðü, ayný kökten
gelen “Yefane – Boþalýrsa” þeklinde deðerlendirir.
Kiþinin kalbi Tora bilgisinden yoksunsa ve
Tanrý’nýn Torasý ile dolu deðilse, bu çok aðýr
sonuçlara yol açabilecektir (Talmud – Suka 46b).
[Doðru yoldan] Ayrýlarak – Ýbranice Venidahta.
Krþ. p. 1 açk. Ayrýca bkz. 4:19.
18. Söylüyorum – Ya da “söyledim”.
Þüphesiz yok olacaksýnýz – Ýbranice Avod
Tovedun. Bu ikileme kesinlik belirtir. Krþ. 4:26).
Ancak burada ulusun dünya sahnesinden silinmesinden bahsediliyor deðildir. Nitekim pasuðun
devamý ne tip bir yok oluþun kastedildiðini belirtmektedir: “Onu miras almak üzere olduðun
topraðýn üzerindeki günleriniz uzun olmayacak.”
Baþka bir deyiþle, özellikle “Erets-Yisrael’in
üzerinden yok oluþ”, yani sürgün kastedilmektedir. Ama þüphesiz sürgüne giden yol acýlar ve
ölümleri de içerecektir.
Bu ikileme ayný zamanda iki farklý yok oluþu belirtir:
Ýnsanlarýn sürülmesi ve servetlerinin kaybedilmesi.
Böylece bu, p. 15’teki “ölüm ve kötü” seçeneðidir
(Ýbn Ezra). Sforno’ya göre ise bu, p. 16’da söylenenin tam tersidir: “Ebediyen yok olacaksýnýz”.
Topraðýn üzerindeki günleriniz uzun olmayacak – Bu p. 16’daki “Tanrýn Aþem seni, miras
almak üzere gelmekte olduðun Ülke’de mübarek kýlacak” sözlerinin tam aksidir (Ýbn Ezra), zira
“mübarek kýlmak”, dünyevi konulardaki bereketi
saðlar, ama uzun dünyevi ömür olmadýðý sürece
bu bereket için ön þart ortadan kalkmýþ olur
(Piruþ Al Ýbn Ezra).
19. Gökler ve yeryüzünü … þahit gösteriyorum – Gökler ve yeryüzü tarih boyunca yerli
yerinde duracak ve bahsi geçen kötülük meydana
geldiði zaman, Moþe’nin Bene-Yisrael’i bu konuda uyardýðýna dair tanýklýk edeceklerdir (Sifre,
Aazinu 306; Raþi). Ayrýca bkz. 4:26 ve 32:1.
Ramban, Moþe’nin gökleri ve yeryüzünü daha
önce de þahit gösterdiðini hatýrlatýr (4:26). Moþe

bunu halka yaptýðý uzun konuþmasýnýn en baþýnda söylemiþtir. Þimdi sözleri bittiði için, þahitleri
çaðýrýp söylediklerini imzalamalarýný istercesine,
bunu tekrarlamaktadýr.
Midraþ’tan baþka bir açýklama: “Tanrý, Yisrael’e
þöyle demiþtir: Size hizmet etmeleri için yaratmýþ
olduðum göklere bakýn. Hiç karakterlerini
deðiþtirdiler mi? [Ben aksi yönde bir emir vermedikçe] Güneþ küresinin doðudan doðmadýðý
ve dünyayý aydýnlatmadýðý görüldü mü? Her þey,
kendisi için belirlemiþ olduðum kurala göre
hareket etmiyor mu? Benzer þekilde, size hizmet
etmesi için yarattýðým yeryüzüne bakýn. Ya o
karakterini deðiþtirdi mi? [Ben aksi yönde bir
emir vermedikçe] Sizin ekip de onun yeþertmediði hiç oldu mu? Veya buðday ekmenize raðmen arpa yetiþtiði oldu mu? Öyleyse ders
almalýsýnýz! Hiçbir kazanç ya da kayýplarý olmayacak þekilde yaratýlmýþ olan, layýk olsa ödül,
günah iþlese ceza alma gibi bir kavramlarý
olmayan bu ikisi bile karakterlerini deðiþtirmediyse, siz ki layýk olduðunuz takdirde ödül,
günah iþlediðiniz takdirde ceza alýrsýnýz, sizin de
tavrýnýzý deðiþtirmemeniz mantýðýn bir gereði
deðil mi?!” (Sifre, Aazinu 306; Raþi). Midraþ’taki
bu açýklamaya göre pasuktaki ifadenin anlamý
“gökleri ve yeryüzünü … örnek gösteriyorum ki…”
þeklinde de olabilir.
Yaþayabilmen için – Bu fiziksel yaþamý veya
arkada iyi bir isim býrakmayý [yani “ismin yaþamasýný”] belirtir (Ýbn Ezra).
Rabi Akiva bu ifadeyi temel alarak þunu söyler:
“Bir baba, oðluna yüzmeyi öðretmekle yükümlüdür. Ve eðer o öðretmezse, oðul kendi kendine
öðrenmekle yükümlüdür” (Talmud Yeruþalmi –
Kiduþin 1:7). Eski dönemde uzun gemi yolculuklarý yapýldýðý için bir kaza anýnda insanýn
yaþamýný kurtaracak en önemli bilgi yüzmekti.
Dolayýsýyla bu öðreti, bir babayý, oðluna sadece
yüzmeyi deðil, normal þartlarda hayatta karþýlaþabileceði bir tehlikeye karþý nasýl davranacaðýný ve
bu durumlardan kurtuluþ yollarýný öðretmekle
yükümlü kýlmaktadýr.
En basit düzeyde ise Tora pratik bir ders vermektedir: Ýnsan yaþamý istemeden ve tesadüf eseri
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Konuyu kapatýrken ince bir noktayý vurgulamakta fayda vardýr. Tanrý bize seçenekleri söylemiþtir:
“Yaþamý ve ölümü koydum önüne – berahayý ve laneti”.
Ama Tanrý bununla kalmamýþ, neyi seçmemiz
gerektiðini de söylemiþtir: “Yaþamý seç!” Dolayýsýyla
her ne kadar insanýn özgür seçim “hakký” olduðu
söylenirse de, bu tam olarak doðru deðildir. Gerçekte insanýn kötüyü seçme “imkâný” vardýr; ama
buna “hakký” yoktur. Çünkü Tanrý, iyinin seçilmesini emretmektedir. Sonuç olarak “kötü”, bir
seçenektir; ama onu seçmek, sonradan hesabý
sorulmayacak bir hak deðildir (Rabi Menahem Brod).
Hem sen hem soyun – Tora, yaþamý seçmenin
sadece seçimi yapan kiþinin deðil, ardýnan gelecek soyunun da yararýna olduðunun altýný
çizmektedir. Baþka bir deyiþle kiþi öyle bir yaþam
tarzý seçmelidir ki, bu tarzý gören çocuklarý ve
torunlarý da Tora’yý takip etme isteði duymalýdýr.
Bir insan Tora’nýn emirlerini yarým kalple veya
çok aðýr birer yükmüþ gibi bir tavýrla yerine
getirdiði takdirde, çocuklarý da bu kurallara
riayet etme konusunda doðal olarak gönülsüz
olacaklardýr. Ama Tora öðrenirse ve emirlerini
neþe ve gururla yerine getirirse, kendi çocuklarý
ve torunlarý da onun örneðini benimseyeceklerdir (Rabi Moþe Feinstein).
20. Sevmeli – Tam çeviriyle “sevmek için” veya
“sevmek üzere”. Böylece bu pasuðun ilk kýsmý,
önceki pasuðun tamamlayýcýsýdýr: “Ve [sen,]
yaþayabilmen için – hem sen hem de soyun – Tanrýn
Aþem’i sevmek, Sözü’nü dinlemek ve O’na yapýþmak
üzere yaþamý seç; zira…” Ancak cümle yapýsý olarak
Ýbranice ve Türkçe’de sýralamalar farklý olduðu
için, anlam kaybý pahasýna, pasuklarý iç içe
çevirmek istemedik ve bu açýklamaya güvendik.
Genel olarak bir kiþi – üç büyük günah olan putperestlik, cinsel ahlaksýzlýk ve cinayet yasaklarý
haricindeki – tüm mitsvalarda, mitsvayý ihlal
etmekle ölüm arasýnda bir seçim yapmasý gerektiði zaman, mitsvayý ihlal etmelidir (bkz. Vayikra
22:32 açk.). Benzer bir þekilde, ölüm tehlikesi arz
eden bir durumda Tora’nýn bahsedilen üç istisna
hariç tüm mitsvalarý ihlal edilmelidir. Örneðin
yaþam tehlikesi, çok ciddi bir emir olan Þabat
emrinin üstündedir ve böyle bir durumda Þabat’ý
ihlal etmek yalnýzca bir izin deðil, þarttýr. Zira
mitsvalar yaþam için verilmiþtir (bkz. Vayikra
18:5 açk.) ve Tora burada da “yaþamý seç” demektedir.
Yine de, burada görüldüðü üzere, yaþamý seçmenin

amacý Tanrý Sevgisi, Tanrý’ya itaat ve O’na yapýþmak olmalýdýr (Ýbn Ezra). Baþka bir deyiþle, sýrf
hayatta kalmýþ olmak, kendi baþýna bir deðer
deðildir. Tanrý Sevgisi, Tanrý’ya itaat ve O’na yapýþma
olmadýðý takdirde yaþam ruhsuz bir beden gibidir.
Verilen Þabat örneði doðrultusunda Hahamlarýmýz’ýn
þu sözü de ayný temayý yansýtmaktadýr: “[Ölüm
tehlikesi içinde olan kiþiyi, kurtarabilmek için]
Þabat’ý bir kez ihlal et ki, çok sayýda Þabat’ý kuralýna göre uygulayabilsin” (Talmud – Yoma 85a).
Hayatta kalmanýn amacý Tanrý’ya daha çok
yakýnlaþabilme fýrsatýný devam ettirmektir, zira bu
fýrsatýn mevcut olduðu tek yer bu dünyadýr.
Hahamlarýmýz bir kiþinin Tora’yý – örneðin bir
Haham olarak saygý görme amacý gibi – herhangi
bir art niyet olmaksýzýn çalýþmasý gerektiðini vurgularlar. Taným gereði, bir kiþiyi sevmenin anlamý,
insanýn, sevgisinin hedefi olan kiþiye hiçbir bencil endiþe olmaksýzýn kenetlenmesidir. Tanrý
Sevgisi’ni elde etmenin yolu Tora öðrenmek
olduðundan, bu öðrenim saf bir þekilde Tora’nýn
uðruna olmasý gerekir, kiþisel herhangi bir çýkara
hizmet ettiði için Tora öðrenilmez. Tora
öðrenirken baþka amaçlarý olan bir kiþi, Tora’yý
deðil, kendisini sevmektedir ve böyle biri, tutumunu deðiþtirmediði sürece Tanrý’yý da sever hale
gelemeyecektir (Talmud – Nedarim 62, Maaral o.a.).
Yaþamak üzere – Tam çeviriyle “oturmak üzere”.
Yaþamýn ve günlerinin uzunluðu O’dur – Yani
“Tanrý Senin yaþamýndýr; Tanrý senin günlerinin
uzunluðudur” (Ýbn Ezra). Baþka görüþlere göre
“Tanrý’nýn [dinlemen ve uygulaman gereken]
Sözü’dür” (a.k.) – yani Tora’dýr (Targum Yonatan).
Hahamlarýmýz, Tora öðreniminin, “getirileri bu
dünyada yenen ve anamalýn Gelecek Dünya için
bozulmadan kaldýðý” mitsvalardan biri olduðunu
öðretirler. Bu öðretinin dayanaðý, pasuktaki
“Yaþamýn ve günlerinin uzunluðu odur” ifadesidir
(Talmud – Kiduþin 40a).
œ Sonuç. Bundan önceki iki kýsým Yisrael’in
teþuva yapmasýndan, yani Tanrý’ya dönmesinden
ve tekrar vatanlarý olan Erets-Yisrael’de toplanmasýndan bahsetmiþti. Bu nedenle Moþe, yine
halkýn Erets-Yisrael’e dönüþü temasýný iþleyen bu
son kýsmý eklemiþtir. Son kýsým, Tanrý ile Yisrael
arasýndaki antlaþmanýn ana baþlýklarýdýr ve Yisrael’in
sürgünden döneceði dönem için de, onlarýn EretsYisrael’e ilk geliþlerinde olduðu kadar geçerlidir
(Daat Mikra).
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Tanrýn Aþem’i sevmeli, Sözü’nü dinlemeli ve O’na yapýþmalýsýn; zira Tanrý’nýn,
atalarýna, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a, kendilerine vereceðine dair yemin etmiþ
olduðu topraðýn üzerinde yaþamak üzere, yaþamýn ve günlerinin uzunluðu O’dur.
Pasukta söylendiði gibi: “Gör! Bugün önüne
yaþamý … yerleþtirdim” (p. 15). Yine yazýlýdýr ki:
“Gör; bugün önünüze beraha ve beddua yerleþtiriyorum” (11:26). Baþka bir deyiþle, seçim olanaðý
elinizdedir ve insan, insanlarýn yaptýðý ister iyi
isterse de kötü herhangi bir hareketi kendi arzusu
doðrultusunda yapabilir. Ve yine bu nedenle
pasukta [Tanrý’nýn Sözleriyle] “Keþke bu kalpleri
onlar için tüm zamanlar boyunca Ben’den çekinmek
ve tüm emirlerimi gözetmek [üzere böyle kalsa da]
bu sayede hem onlar hem de çocuklarý için ebediyen
[her þey] iyi olsa!” (5:26; bkz. o.a.) denmektedir.
Baþka bir deyiþle, Yaradan, insanoðlunu herhangi
bir þeye zorlamaz ve onlarýn iyi veya kötü herhangi bir þey yapmasýna karar vermez. Her þey
insanýn kendi elindedir. [4] Eðer Tanrý bir
insanýn iyi veya kötü olmasýna karar verseydi …
henüz yaratýlýþýndan itibaren onun için kararlaþtýrýlmýþ … olan ve onun baþka bir þey yapmak
üzere kýmýldamasýna bile izin vermeyen özelliklerine raðmen bize peygamberler yoluyla nasýl
“þöyle yap ve þöyle yapma; tutumunuzu düzeltin
ve kötülüðü takip etmeyin” diyebilirdi? Ve tüm
bu Tora’nýn ne anlamý olurdu? Ve günahkâr biri
hangi hakla cezalandýrýlabilir, tsadikler ne hakla
ödüllendirilebilirdi? Tüm dünyanýn Yargýcý dürüst
yargý gerçekleþtirmeyecek mi? (Bereþit 18:25). Ve
sakýn þaþýrýp da “Nasýl olur da insan her arzu
ettiðini yapabilir ve yaptýðý her þey kendi kararýnýn
bir sonucu olabilir? Bu dünyada Yaratýcý’nýn izni
olmadan ve onun arzu etmediði bir þey yapmasý
mümkün mü? Hem de pasuk ‘Tanrý göklerde ve
yeryüzünde her arzu ettiðini yapmýþtýr’ (Teilim 135:6)
diyor!” deme. Bil ki, davranýþlarýmýzýn kontrolü
bize teslim edilmiþ olmasýna raðmen O her þeyi
Kendi arzusuyla yapar. Nasýl? Yaratýcý nasýl ateþ
ve rüzgârýn yükselen, su ve topraðýn düþen
doðaya sahip olmasýný … ve evrenin tüm yaratýklarýnýn doðalarýný[n olduklarý þekilde olmalarýný]
nasýl arzu ettiyse, insanýn özgür iradeye sahip
olmasýný, tüm yaptýklarýný kendi kararýyla
seçmesini ve onu zorlayan veya etki eden hiçbir
þeyin olmamasýný, aksine onun, insanoðlunun
yapabileceði herhangi bir þeyi Tanrý’nýn kendisine
vermiþ olduðu zekâyla kendi kararýyla yapmasýný
da ayný þekilde arzu etmiþtir. Ve bu nedenle
insan, yaptýklarýna uygun bir þekilde yargýlanýr.
Ýyi davrandýysa ona iyilik yapýlýr. Kötü davrandýysa ona kötülük yapýlýr. Peygamberin “Bu sizin
kendi elinizden kaynaklandý” (Malahi 1:9) sözleriyle belirttiði de budur. Þelomo da bu konuda
þöyle demiþtir: “Sevin ey genç, çocukluðunla; kalbin
seni hoþ tutsun gençlik günlerinle. Kalbinin yollarýn-

da ve gözlerinin görüþüne göre yürü. Ve bil ki tüm
bunlar nedeniyle Tanrý seni yargýya getirecektir”
(Koelet 11:9). Baþka bir deyiþle, elinde [istediðini] yapma gücün var, ama gelecekte bunun
hesabýný vereceksin. [5] Belki þöyle dersin:
“Tanrý, olacak her þeyi ve olmadan önce bilir.
Öyleyse [filanca kiþinin] tsadik ya da raþa olacaðýný biliyordur veya bilmiyordur. [Þöyle ki,]
Eðer onun tsadik olacaðýný biliyorsa, o kiþinin
tsadik olmamasý mümkün deðildir. Ve eðer ‘onun
tsadik olacaðýný biliyor, ama raþa da olabilir’ diyorsan, o zaman konuyu her yönüyle bilmiyor
demektir. [Bu durumda Tanrý her þeyi biliyorsa
insanýn nasýl özgür seçim hakký olabilir?]” Bil ki
bu sorunun cevabý [vardýr, ama] yeryüzünden
uzun, denizden daha engindir ve birçok esasla
büyük daðlar buna baðlýdýr. Ama bu konuda sana
söylediðim þeyi bilip anlamalýsýn. “Tora’nýn Temelleri”
kýsmýnda þunu açýklamýþtýk: Tanrý herhangi bir
þeyi, “kendileri” ve “bilgileri” iki farklý þey olan
insanlardan farklý olarak, Kendisi’nin dýþýndaki
bir bilgi þeklinde biliyor deðildir. Ama Yüce
Tanrý’nýn Kendisi ve Bilgisi birdir ve insanýn zekâsý
bunu derinlemesine kavramaya yetmez. Nasýl ki
insan Yaratýcý’nýn gerçek niteliðini bilemezse –
pasukta söylendiði gibi, “Çünkü insanoðlu Beni
görüp de yaþamýný sürdüremez” (Þemot 33:20) –
ayný þekilde, insanýn Tanrý’nýn düþüncesini
kavramasý da mümkün deðildir. Peygamberin
söylediði gibi: “Çünkü Benim düþüncelerim sizin
düþünceleriniz gibi deðildir ve yöntemlerim sizin yöntemleriniz gibi deðildir” (Yeþayau 55:8). Sonuç olarak,
Tanrý’nýn yapýlanlarý bilme þeklini anlama kuvvetimiz yoktur; ama insanýn yaptýklarý konusundaki
kararýnýn onun kendi elinde olduðu ve Tanrý’nýn
onu etkilemediði ve zorlamadýðý gerçeðini þüpheye yer olmaksýzýn bilmekteyiz. Ve bunu sadece
Toramýz’ýn bir geleneði olarak deðil, felsefenin kurallarý doðrultusunda da kesin kanýtlarla bilmekteyiz. Ve bu nedenle peygamberlerin sözlerinde
insanýn, ister iyi ister kötü, yaptýklarý hakkýnda
yaptýklarýna göre yargýlandýðý söylenmektedir ve bu,
tüm peygamberlik sözlerinin baðlý olduðu esastýr.
Rambam’ýn bu konuda yazdýklarý böyledir. Sonuç
olarak özgür irade prensibi, Tanrý’nýn kusursuz adalet
sahibi olduðu konusundaki bilgimizin bir gerektirmesidir. Ýnsanýn ödüllendirilmesi veya cezalandýrýlmasý, ancak iyi veya kötü arasýnda tamamen
özgür seçim yapabilme fýrsatý olduðu takdirde
adildir. Ve Tanrý’nýn yapýlacak seçimi önceden
bilmesi, O’nun bu seçimi doðrudan ya da dolaylý
olarak etkilediði anlamýna gelmez – bunu açýklamak ne kadar zor olsa da gerçek budur (Meam Loez).
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[Artýk sizin önünüzde] Çýkýp gelemeyeceðim –
“Çýkmak ve gelmek”, Tora öðreniminde liderliði
(Talmud – Sota 13b; Ramban) ve savaþta komutayý (Ýbn Ezra) tanýmlayan bir deyimdir (Hirsch;
bkz. Bamidbar 27:17): “Ölmeseydim bile, sizin
baþýnýzda savaþa gitme gücüm zaten yok. Ayrýca
sizin bana ihtiyacýnýz da yok; ne de olsa düþmanlarýnýzý Tanrý imha edecek, komutanýnýz da
Yeoþua olacaktýr. Bu konuda bir sorun olmayacaðýnýn kanýtý da Sihon ve Og’la yapýlan ve bizzat
tanýk olduðunuz savaþlardaki kesin zaferdir” (Ýbn
Ezra).
Sforno Moþe’nin sözlerini aþamalar halinde açýklar: “Ben bugün [tam] 120 yaþýndayým; bu yüzden,
ölüyorum diye üzülmeye yer yok. Doða kurallarýna göre bundan daha fazla yaþamam zaten uygun
olmazdý. Ve eðer bundan çok yaþasaydým bile,
[artýk sizin önünüzde] çýkýp gelemeyeceðim; zira yaþlandým. Üstelik önünüzde çýkýp gelebilecek halde
olsaydým bile bunu yapamazdým, zira Tanrý bana
‘Bu Yarden’i geçmeyeceksin’ dedi. Bu nedenle
benim ölmem sizin iyiliðinize olacak, zira bu
sayede Erets-Yisrael’e girebileceksiniz. Yine;
ölümüm sonucunda liderinizi kaybedeceðiniz için
de üzülmeyin, zira Tanrýn Aþem – O’dur önüne
geçecek olan. Ve þüphesiz, Tanrý’nýn liderliði
benim liderliðimden çok üstündür ve yeni lideriniz olacak olan Yeoþua da asýl lider deðildir. O
sadece, Tanrý’nýn onu lider olarak atamasý nedeniyle
senin önüne geçecektir. Ama asýl lider Tanrý’dýr.”
Böylece ilk bakýþta Moþe, yaþýný öne sürerek artýk
halkýn önünde liderlik etmeye devam edemeyeceðini bildiriyor gibidir. Bu, Moþe’nin artýk eski
gücünde olmadýðý izlenimini vermektedir. Oysa
Tora, öldüðü zaman Moþe’nin gücünde hiçbir
eksiklik olmadýðýný açýkça vurgulamaktadýr (bkz.
34:7). Dolayýsýyla Moþe’nin “çýkýp gelemeyeceðim”
demesinin anlamý, “buna gücüm yok” deðil,
“buna yetkili deðilim” þeklindedir: “Bu konudaki
yetki benden alýndý ve Yeoþua’ya verildi.” Moþe,
bu sözlerini sýradaki sözlerle de güçlendirmekte-

dir: “[Artýk yetkili deðilim; zira] Tanrý bana ‘Bu
Yarden’i geçemeyeceksin’ dedi” (Raþi).
Ramban bu konuda farklý görüþtedir: “Ben yaþlandým. Artýk benden saðlayabileceðiniz bir yarar
yok. Dahasý, Yarden’i geçemeyecek olmamý Tanrý
emretti. Korkmanýzý gerektiren bir þey yok; zira
Tanrý yolunuzda sizinle birlikte olmaya devam
edecek ve benim sizinle olmamamýn buna bir
etkisi olmayacak. Benim yerime size Yeoþua
önderlik edecek.” Ama Ramban’a göre de Moþe
aslýnda güçten düþmüþ olmamasýna raðmen,
onlarý onsuz bir kayýplarý olmayacaðýna ikna ve
teselli etmek için bu þekilde konuþmuþtur.
Bir baþka olasýlýk da þöyledir: Moþe her ne kadar
o ana dek fiziksel yetilerinden hiçbir þey kaybetmemiþse de, bunun tek sebebi ve amacý,
Tanrý’nýn kendisine vermiþ olduðu görevi layýkiyle
yerine getirebilmesidir. Ama artýk görevinin
sonuna geldiðine göre bundan böyle yaþýna
uygun fiziksel güçsüzlüðü yakýnda hissetmesi
artýk normal bir durum olacaktýr (Hirsch).
Hahamlarýmýz “[artýk] çýkýp gelemeyeceðim” sözlerinin Tora sözleri ile ilgili söylendiði açýklamasýnda bulunurlar. Moþe’nin hayatýnýn sonunda
bilgelik pýnarlarý kendisine kapanmýþtýr (Talmud
– Sota 13b). Bir bakýma, Tora bilgisi artýk girip
çýkamamaktadýr. Buna baðlý olarak Moþe, halkýn,
Erets-Yisrael’e girdikten sonra bu durumun düzeleceðini düþünmemesi için eklemiþtir: “Benim
sizinle Erets-Yisrael’e girmem söz konusu deðil,
zira Tanrý aksi yönde emir verdi” (a.y., Maarþa o.a.).
3. Tanrýn Aþem – Bu pasuk, Ýbranice orijinalinde, Tanrý’nýn Ýsmi ile baþlayýp yine Tanrý’nýn
Ýsmi ile bitmektedir. Böylece Moþe, halka asýl
liderliði yapanýn Tanrý olduðunu hatýrlatýrken her
þeyin baþýnýn ve sonunun da Tanrý olmasý gerektiðini vurgulamaktadýr (Meam Loez).
Önüne geçecek olan – Veya “[sözün geliþi,
Yarden’i, senin] önünde geçecek olan”. Moþe burada
halkýn tümüne hitap etmektedir (Rabenu Behaye).
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1

Moþe gitti ve þu sözleri tüm Yisrael’e söyledi.
Onlara [þöyle] dedi: “Ben bugün [tam] 120 yaþýndayým. [Artýk sizin
önünüzde] Çýkýp gelemeyeceðim ve Tanrý bana ‘Bu Yarden’i geçmeyeceksin’ dedi.
3
“Tanrýn Aþem – O’dur önüne geçecek olan. Bu uluslarý senin önünden o imha
edecek ve [sen] onlarý[n ülkelerini bu sayede] miras alacaksýn. Yeoþua – Tanrý’nýn
söylemiþ olduðu gibi, önüne geçecek olan odur.
2

31.
Berahalarý, lanetleri ve bunlardan sonra söylediklerini bildirdikten sonra, artýk Moþe, halka Tanrý
Adýna söylemesi gerekenleri bitirmiþ, bununla
görevini tamamlamýþtýr. Þimdi ise ölümünden
önce ölümüyle ilgili olan bazý gerekli konularý
halletmesi gerekmektedir. Bunlar, halkla vedalaþmak (p. 1-6), halka halefini sunmak ve halefine
de cesaret vermek (p. 7-8), yazýlmasý o zamana
kadar tamamlanacak olan Tora’yý Koenler’e ve
halkýn ileri gelenlerine teslim ederek, Tora’yý yedi
yýlda bir tüm halkýn bir araya geleceði bir ortamda halka hitaben okumalarýný emretmektedir (p.
9-13) (Hirsch).
Moþe bunun hayatýnýn son günü olduðunun bilincindedir, çünkü Zoar’ýn öðrettiði üzere, kutsal
ve tsadik kiþiler maneviyata karþý duyarlýdýr ve
ruhun bedenden kurtulmaya baþlayýþýný hissedebilirler (Or Ahayim).
1. Moþe gitti – Moþe önceki sözlerini tamamladýktan sonra önünde bulunan erkek, kadýn ve
çocuk, herkes kendi çadýrlarýna dönmüþtür.
Tora’nýn bunu açýkça söylemesine gerek yoktur,
zira toplanmalarýnýn sebebi Moþe’nin Tanrý ile
Bene-Yisrael arasýndaki antlaþmayý kesinleþtirmesiydi ve bu olduktan sonra halkýn orada
durmayýp daðýldýðý açýktýr. Tora þimdi, Moþe’nin,
ölümünden önce vedalaþmak için Levi kampýndan çýkýp tüm kabilelere teker teker gittiðini
anlatmaktadýr (Ýbn Ezra; Ramban). Moþe her bir
çadýrý dolaþmýþtýr (Malbim). Þimdi Moþe halký,
hep Tanrý’nýn Sözü’nü iletme amacýyla topladýðý
þekilde toplamamýþ, bunun yerine, yeryüzünün görüp
göreceði en mütevazý insana yaraþýr bir basitlikle
vedalaþmak için halka bizzat gitmiþtir (Hirsch).
Moþe onlara öleceðini bildirdikten sonra, korkmamalarýný telkin ederek kalplerini Yeoþua’nýn
talimatlarýna baðlý kalmalarý yönünde güçlendirmiþtir (Ýbn Ezra). Ayrýca onlarý teselli etmiþ,
ölümünden kaynaklanacak yasýn, Tanrý ile aralarýnda

kesinleþtirilmiþ olan Antlaþma’nýn getirdiði sevince
gölge düþürmemesi gerektiðini söylemiþtir (Sforno).
Ýbn Ezra, Moþe’nin kabileler için dile getirdiði ve
Vezot Aberaha peraþasýnda yer alan berahalarý da
bu noktada verdiði, her zaman kronolojik sýralamayý izlemeyebildiði bilinen Tora’nýn ise bunu en
sona býraktýðý görüþündedir.
Alternatif olarak, “Moþe [öðrenim çadýrýna] gitti”
(Targum Yonatan). Veya “Moþe, [önceki sözlerine]
devam etti” (Rabi Þemuel David Luzzatto).
Söyledi – Tam çeviriyle “konuþtu”.
2. Bugün [tam] 120 yaþýndayým – Moþe bu sözleri öleceði günde söylemiþtir (bkz. 34:7).
Moþe’nin “bugün” sözcüðünü kullanarak 120
yaþýnda olduðunu söylemesi, söz konusu günün
ayný zamanda Moþe’nin doðum günü olduðunu
gösterir. Böylece Moþe, doðduðu tarihte ölmüþ ve
tamý tamýna 120 yýl yaþamýþtýr. Bu, Tanrý’nýn,
tsadiklerin günlerini, gün-gün, ay-ay tam olarak
doldurduðuna iþaret eder. Pasukta söylendiði gibi:
“Hayatýný tam yaþamaný saðlayacaðým [Tam
çeviriyle: Günlerinin sayýsýný dolduracaðým]”
(Þemot 23:26) (Talmud – Sota 13b; Raþi).
Moþe 7 Adar 2368 tarihinde doðmuþ, 7 Adar
2488 tarihinde ölmüþtür. Ölüm tarihi pasuklardan öðrenilmektedir. Tora’nýn sonunda halkýn
Moþe’nin ardýndan otuz gün aðladýðý söylenmektedir (34:5). Yeoþua kitabýnýn baþýnda, Yeoþua, halka
üç gün sonra Yarden’i geçeceklerini bildirmektedir (Yeoþua 1:11). Bunu yas döneminin bitiminde
söylemiþtir. Yani Moþe’nin ölümünden Yarden’in
geçilmesine kadar geçen süre 43 gündür. Yeoþua
kitabýnda Yarden’in 10 Nisan tarihinde geçildiði
anlatýlmaktadýr (Yeoþua 4:19). Bu tarihten geriye
43 gün gidildiðinde 7 Adar tarihine ulaþýlýr. Moþe
eksiksiz ve fazlasýz tamý tamýna 120 yýl yaþadýðýna
göre, doðduðu tarih de bunun 120 yýl öncesinde
yine 7 Adar günüdür (Rabenu Behaye. Kendisi
Moþe’nin doðum tarihini de ayrýca baþka kaynaklarla hesaplamaktadýr).
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olduðunda, Moþe, savaþlardaki güç ve cesaretin
ötesinde, halkýn yönetimi için gereken güç ve
cesaretten de bahsetmektedir (Hirsch). Bu ayný
zamanda kendi egosuna hâkim olmasý gerekliliðini de içerir. Nitekim en mütevazý kiþilerin bile,
belirli bir konuma geldikten sonra kibir tuzaðýna
düþtükleri görülmemiþ þey deðildir (Meam Loez).
Hahamlarýmýz bu iki sözcüðe bazý açýklamalar
getirirler: “Tora’da güçlü, doðru davranýþlarda
cesur ol” (Talmud – Berahot 32b) Yani, “görevini
Tora’yý temel alarak yerine getirme konusunda
güçlü, Tora’nýn yönergelerini yerine getirirken
çýkabilecek engelleri aþma konusunda cesur ol”.
Bu, esas teþkil eden teoride güçlü, uygulamada da
cesur olmak gerektiði anlamýna gelir – bunlar
Yahudi bir liderden beklenen en önemli özelliklerdir (Hirsch).
Bu halkla birlikte sen gireceksin – [Tam
çeviriyle “… geleceksin”] Yani “Ben buna nail
olamýyorum; ama sen halkla birlikte Ülke’ye gireceksin (Sforno). Bu nedenle halký sana emanet
ediyorum (krþ. Ýbn Ezra)”.
Dikkati çeken bir nokta vardýr: Moþe’nin bu sözlerinde Yeoþua lider gibi deðil, halkýn bir parçasý
gibi deðerlendirilmektedir: Onlarla “birlikte” gelecektir. Moþe Yeoþua’ya “Kendi neslindeki ileri
gelenler seninle birlikte olacaklar. Her þeyi
onlarýn görüþleri ve onaylarý doðrultusunda

yapacaksýn” demiþtir. Buna karþýlýk, Tanrý,
Yeoþua’ya talimat verirken “Bene-Yisrael’i …
Ülke’ye sen getireceksin” diyerek yetkinin tümüyle
Yeoþua’da olacaðýný vurgulamaktadýr (p. 23):
“Tek yetkili sen olacaksýn ve istemeseler bile
onlarý zorla getireceksin. Gerekirse bir sopa alýp
kafalarýna indir. Bir nesilde tek bir lider olmalýdýr,
iki lider olmayacaktýr (Talmud – Sanedrin 8a;
Raþi).
Or Ahayim bu konuya açýklýk getirir. Moþe,
Yeoþua’yý baþkalarýna tabi kýlmaya niyetlenmiþ
deðildir. Sadece, halký Ülke’ye Tanrý’nýn getireceðini söyledikten sonra, Yeoþua’ya, özel bir çaba
veya mücadele vermesi gerekmeyeceðini, oraya
halkla “birlikte gelmesinin” yeterli olacaðýný
bildirmektedir. Ancak buna raðmen, sözleri
Yeoþua’nýn ileri gelenler üzerindeki otoritesinin
düþük olacaðý þeklinde yorumlanabileceði için
Tanrý bunun böyle olmadýðýný ve kendi dönemindeki yüksek otoritenin Yeoþua olacaðýný vurgulama gereði görmüþtür.
8. [Cesaretin] Kýrýlma[sýn] – Bkz. 1:21 açk.
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“Tanrý onlara, imha etmiþ olduðu Emori krallarý Sihon’la Og’a ve ülkelerine
yapmýþ olduðu gibi yapacak
5
ve Tanrý onlarý önünüze teslim edecek. Onlara, size emretmiþ olduðum emrin
tümüne uygun olarak [gerekeni] yapacaksýnýz.
6
“Güçlü ve cesur olun! Korkmayýn ve onlarýn önünde kýrýlmayýn. Çünkü
Tanrýn Aþem – O’dur seninle giden. Seni býrakmayacak ve seni terk etmeyecektir.”
[145. Yeoþua; Tora]
7

Moþe Yeoþua’yý çaðýrdý ve ona tüm Yisrael’in gözleri önünde “Güçlü ve cesur
ol” dedi, “çünkü onlara vereceðine dair atalarýna yemin etmiþ olduðu ülkeye bu
halkla birlikte sen gireceksin ve onlara [Ülke’deki] mülklerini sen vereceksin.
8
Ve Tanrý – O’dur önünde giden. O seninle olacak, seni býrakmayacak ve seni
terk etmeyecektir. Korkma ve [cesaretin] kýrýlma[sýn].”
Önüne geçecek olan odur – Bu ifade pasuðun
baþýnda Tanrý için kullanýlmýþken þimdi Yeoþua
için de kullanýlmaktadýr. Moþe bu þekilde Yahudi
liderliði konusunda önemli bir ders vermektedir.
Yahudi lider kendi baþýna deðil, Tanrý’nýn bir
uzantýsýymýþ gibi görev yapan bir araçtan ibarettir
(Meam Loez).
4. Sihon’la Og’a – Bkz. Bamidbar 21:21-24 ve
21:33-35.
5. Teslim edecek – Tam çeviriyle “verecek”, “koyacak” veya “yerleþtirecek”.
[Gerekeni] Yapacaksýnýz – “Putlarýný yok edeceksiniz” (Ýbn Ezra). Bene-Yisrael’in birincil görevi, Erets-Yisrael’i putperestlikten arýndýrmaktýr.
Bkz. 7:5; 12:1-3. Ancak Moþe’nin burada, bir
þehre saldýrmadan önce barýþçý bir teslim
çaðrýsýnda bulunma konusundaki talimatlardan
(bkz. 20:10-18) bahsediyor olmasý da ihtimal
dâhilindedir (Hirsch).
6. Güçlü ve cesur olun – Krþ. Aderet Eliyau;
Aktav Veakabala. “Savaþmak üzere nereye giderseniz gidin Tanrý’nýn sizinle olacaðýný bildiðinize
göre korkmanýza gerek yok” (Ýbn Ezra).
Kýrýlmayýn – Bkz. 20:3 açk. Ya da “kendinizi
güvensiz hissetmeyin” (The Living Torah).
Seni – Pasuðun baþýndaki hitap çoðul kullanýmlýdýr: “Güçlü ve cesur olun…” Sonda ise hitap
tekile dönmüþtür: “Seni býrakmayacak ve seni terk
etmeyecektir.” Yahudiler’in kuvveti birliklerinde
yatar. Yahudiler kardeþçe sevgiyle bir araya gelip

Tanrý’yý “tek kalbe sahip tek bir vücut olarak”
kabul ettikleri zaman Tanrý her bir bireyi koruyacaktýr. Hahamlarýmýz Tsadik Kral David’in askerlerinin birer tsadik olmalarýna raðmen aralarýnda
çekiþme ve anlaþmazlýklar olduðunu ve bu
nedenle tüm savaþlarda muzaffer olamadýklarýný
öðretirler. Buna karþýlýk en kötü ve günahkâr
krallardan olan Ahav’ýn askerleri birer putperest
olmalarýna raðmen, aralarýnda birlik ve beraberlik olduðu için Tanrý onlarý baþarýlý kýlmýþtýr
(Meam Loez).
Býrakmayacak – Krþ. 4:31. Tam çeviriyle “senden
gevþemeyecek” veya “seni tutuþunu gevþetmeyecek”.
Sonraki terk etme fiili de bunun bir devamýdýr:
“Terk edilmiþ [gibi bir his içinde (Beer Yitshak)]
olmaman için senin üzerindeki sýký kavrayýþýný
gevþetmeyecektir” (Raþi). Veya “savaþ sýrasýnda
seni býrakmayýp sýkýca tutacak, savaþ sonrasýnda
da seni terk etmeyip, sana yakýndan nezaret ederek
etrafýndakilerin sana karþý saldýrýsýna izin vermeyecek (Sforno). Senin düþmene müsaade
etmeyecek ve baþkalarýnýn seni kapmalarýna
meydan býrakmayacak (Hirsch)”.
7-8. Moþe’nin Yeoþua’ya Talimatý. Yeoþua’nýn
saygýnlýðýný arttýrmak için, Moþe ona talimatlarý
halkýn huzurunda vermiþ, halka onun liderlik
edeceðini söylemiþtir.
7. Güçlü ve cesur ol – Moþe ayný sözleri halka
da söylemiþtir (ö.p.). Ancak halka söylediði ile
Yeoþua’ya söylediði arasýnda temel bir fark vardýr.
Halka güçlü ve cesur olmalarýný söylerken yakýnda giriþecekleri savaþlarda takýnmalarý gereken
tavrý kastetmektedir. Ancak Yeoþua söz konusu
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zamandýr ve dolayýsýyla Þemita yýlýna ait ürünlerin
son iþlemi de bahsedilen Sukot bayramý öncesinde
yapýlacaktýr. Kurala göre, geliþiminin üçte birini
Þemita yýlý içinde tamamlamýþ olan tahýllar ve
aðaç meyveleri, hasatlarý yýl bittikten sonra yapýlsa bile Þemita yýlýnýn kutsiyetini taþýrlar. Bu
nedenle Þemita yýlýnýn tamamlanmasýný takip
eden ve bu yýla ait ürünlerin toplanma dönemine
rast gelen Sukot bayramý Þemita yýlýyla doðrudan
baðlýdýr (Talmud – Roþ Aþana 12b; Raþi).
Rabi Samson Raphael Hirsch ayný sonuca biraz
farklý bir bakýþla ulaþýr. Pasuk tam olarak “[Her]
Yedi yýlýn bitiminde, [belirli] bir vakitte – Þemita yýlý,
Sukot bayramýnda” demektedir. Baþka bir deyiþle
ikiþer öðeden oluþan iki grup vardýr – [1] (a)
[Her] Yedi yýlýn bitiminde, (b) [belirli] bir
vakitte; [2] (a) Þemita yýlý, (b) Sukot bayramýnda.
Buna göre bu ikinci grubun öðeleri, ilk grupta
kendilerine paralel olan öðeleri açýklamaktadýr
[1a ile 2a ve 1b ile 2b baðlantýlýdýr]. Þöyle ki;
Tora sadece “[Her] Yedi yýlýn bitiminde” deseydi
sayýmýn ne zaman yapýlacaðý açýk olmazdý. Bu
nedenle “Þemita yýlý” denmiþtir. Yani bahsedilen
yedi yýl Þemita yýlýna göre sayýlacaktýr. “[Belirli]
Bir vakitte” sözcüðü, söz konusu emrin Þemita
yýlýnýn hemen bitiminde, yani sekizinci yýlýn
baþýndaki Roþ Aþana’da deðil de yýl içinde belirli
bir zaman noktasýnda yerine getirileceðine iþaret
eder ve “Sukot bayramýnda” sözleri bu vaktin
çerçevesini belirler. Ama Sukot bayramý 7 gündür.
Emir tam olarak hangi gün uygulanacaktýr? Bu
da sýradaki pasukta söylenmektedir: “Tüm Yisrael
[Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda
görünmek üzere geldiði zaman” – yani bayramýn
baþýnda. Böylece Akel mitsvasýnýn uygulanacaðý
tarih, “Þemita yýlýný takip eden ilk Sukot bayramýnýn ilk Yom Tov nitelikli gününün çýkýþý”dýr
(Talmud – Sota 41a). Bazýlarýna göre bu doðrudan
ikinci günü (Minhat Hinuh 612), bazýlarýna göre
ise ilk günün çýkýþýnda, ikinci günün baþladýðý o
geceyi belirtir (Miþna – Sota 7:8, Tiferet Yisrael o.a.).
Ayrýca bkz. Talmud – Sota 41a; Yad – Hagiga 3:3.

11. [Tanrý’nýn] Seçeceði yerde – Yeruþalayim’de.
Bkz. 12:5.
Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda görünmek – Bkz.
16:16.
Geldiði zaman – Yani “Tanrý’nýn seçeceði yere
geldiði zaman”.
Bu Tora’[dan bazý kýsýmlarý] – Akel mitsvasý
çerçevesinde, kral Tora’nýn tümünü deðil,
Devarim kitabýndan belli kýsýmlarý okurdu.
Geleneðe göre bu kýsýmlar [farklý kaynaklara
göre] þunlardýr: [1] Devarim 1:1-6:9, 11:13-21,
14:22-28:69 (Yad – Hagiga 3:3; Lehem Miþne o.a.;
Miþna – Sota 7:8, Tosafot Yom Tov o.a.). [2] Diðer
bir görüþe göre 1:1-6:9, 11:13-21 okunur, sonra
[olasýlýkla, Þemita döngüsüyle birlikte yeniden
baþlamak üzere olan Maaser döngüsü nedeniyle,]
Maaser konusunu iþleyen 14:22-27 okunur, sonra
ayný konuyu iþleyen 26:12-15’e atlanýr, 27:1128:69’daki berahalar ve lanetler okunduktan
sonra da 17:14-20’deki krala dair emirlere geri
dönülerek okuma tamamlanýr. [3] Talmud’daki
çoðu versiyona göre ise Maaser konusunu iþleyen
iki kýsým 14:22-27 ve 26:12-15 okunduktan
sonra krala dair kýsma geri dönülür (17:14-20) ve
berahalarla lanetler en sonda okunur (27:1128:69). Her durumda, gerek kralýn onuru
nedeniyle gerekse de Sefer-Tora’nýn bir yerden bir
yere çevrilmesi sýrasýnda halka bezginlik vermemek için, bu sýralamalara katiyen uyulmasý
þartý yoktu ve okuma genellikle atlama ve geri
dönüþler olmaksýzýn yapýlýrdý (Tosafot Yom Tov).
Bahsedilen kýsýmlar [maaser konularýnýn dýþýnda]
genel olarak Tanrý’ya sadakat, antlaþma, ödül ve
ceza konularýný ön plana çýkarmaktadýr.
Pasuk “bu Tora” dediðine göre, Tora, olduðu gibi,
yani Ýbranice orijinaliyle okunmalýdýr. Orada
Ýbranice bilmeyen kiþilerin bulunmasý olasý ise
de, Akel mitsvasý sýrasýnda Tora’nýn tercümesi
okunmaz (Yad – Hagiga 3:5).
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Moþe bu Tora’yý yazdý ve onu Levi-oðullarý [olan ve] Tanrý’nýn Antlaþma
Sandýðý’ný taþýyan Koenler’e ve Yisrael’in tüm ileri gelenlerine teslim etti.
10
Moþe onlara þöyle emretti: “[Her] Yedi yýlýn bitiminde, Þemita yýlý vaktinde,
Sukot bayramýnda
11
tüm Yisrael [Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda görünmek
üzere geldiði zaman, bu Tora’[dan bazý kýsýmlarý] tüm Yisrael’in karþýsýnda, duyacaklarý þekilde oku.
9. Bu Tora’yý yazdý – Bu sözler, Tora’nýn yazýlmasýnýn bütünüyle tamamlandýðý zamandan bahsetmektedir (Lekah Tov). Dolayýsýyla bu noktada
Tora kronolojik sýralamayý takip etmemektedir
(Gur Arye). Ayrýca bkz. p. 24 açk.
Baþka bir olasýlýk da þöyledir: Tora’da daha önce
Moþe’nin Tora’nýn bazý kýsýmlarýný yazmýþ olduðunu
söylemiþti (Þemot 24:7 ve 34:27). Nitekim bir
görüþe göre Tora bütün bir metin olarak deðil,
kýsýmlar halinde verilmiþtir. Moþe bu noktada
Tora’nýn yazýlmasýnýn tamamlandýðý fikrine vardýðý
için onu, yedi yýlda bir tüm halkýn mevcut olduðu
bir ortamda okunmasý konusundaki mitsvayý da
ekleyerek Koenler’e vermiþtir. Yani bu görüþe göre
bu noktada Tora 31:13’e kadar yazýlmýþtýr
(Ramban; Abravanel). Aazinu þarkýsýnýn yazýlýp
Sefer-Tora’ya eklenmesi ve Sefer-Tora’nýn bu þekilde tamamlanmasý konusundaki emir ise kendisine biraz daha sonra verilmiþtir (p. 14 v.d.) (Hirsch).
Tanrý’nýn Antlaþma Sandýðý – Aron Aberit (bkz.
Þemot 25:10-22).
Taþýyan – Normal þartlarda Aron Aberit Keat
ailesine mensup Leviler tarafýndan taþýnýrdý (bkz.
Bamidbar 3:31). Ancak belli özel durumlarda bu
görevi Koenler yapardý. Örneðin Erets-Yisrael’e
giriþ sýrasýnda Yarden nehri geçilirken orada
gerçekleþen mucizede (bkz. Yeoþua Perek 3),
Yeriho’nun fethi sýrasýnda (Yeoþua 6:6) Aron’un
Bet-Amikdaþ’a getiriliþinde (Melahim I 8:3)
durum böyleydi (bkz. Talmud – Sota 33b). Moþe’nin
Tora’yý Koenler’e ve Yisrael’in ileri gelenlerine ilk
teslim ediþinde de benzer bir durum söz
konusudur; zira bu da önem bakýmýndan üst düzeyde
bir olaydýr. Olasýlýkla bu olayda Koenler Aron
Aberit’i sýrf bu törenin bir parçasý olarak ellerine
almýþlardýr (Hirsch). Sforno da burada Yarden’in
geçiliþi sýrasýnda Aron Aberit’i taþýmakla görevli
olacak Koenler’den bahsedildiði görüþündedir.
Dolayýsýyla alternatif olarak “taþýyacak olan”
çevirisi de mümkündür.
Bir diðer alternatife göre “Antlaþma Sandýðý’ndan
sorumlu olan”. Bu olasýlýkla Bamidbar 4:5’te
bahsedildiði þekilde, Aron Aberit’i yolculuða
hazýrlama sorumluluðunu kastetmektedir (Hizkuni).

Levi-oðullarý … Koenler’e ve Yisrael’in tüm
ileri gelenlerine – Moþe, Tora’nýn yazýmýný
tamamladýktan sonra onu önce mensup olduðu
Levi kabilesine ve bu kabileye dâhil olan
Koenler’e vermiþtir [çünkü baþlýca Tora öðretmenleri Levi kabilesidir (Ýbn Ezra)]. Diðer
kabileler Tora’ya olan baðlýlýklarýný kendilerine
yaptýklarý hisli baþvuruyla gösterince (bkz. 27:9
açk.), birer kopyayý da onlara [ve Sanedrin’e (Ýbn
Ezra)] vermiþtir (Maskil Ledavid). Ýbn Ezra,
Tora’yý Yisrael’in ileri gelenlerine Leviler’in de
vermiþ olabileceði görüþündedir (Piruþ Al Ýbn Ezra).
Buradaki “Levi-oðullarý [olan] … Koenler’e”
sözcükleri Ýbranice’de farklý sýralama ile yan
yanadýr: Koanim Bene-Levi. Aslýna bakýlýrsa,
burada gereksiz bir kullaným vardýr; zira Koenler’in
Levi-oðullarýndan olduklarý zaten bilinmektedir.
Bu nedenle Talmud buradaki, [konumuz için]
gereksiz görünen kullanýmýn, farklý bir konudaki
bir kuralý öðrettiðini belirtir. Burada Koen’e, Levi’ye
göre öncelik verilmiþtir. Bu da, Sefer-Tora okunduðu sýrada okumak üzere çaðrýlan kiþiler arasýnda Koenler’in Leviler’e göre öncelikli olduðunu
öðretir. Bu doðrultuda Sefer-Tora’ya önce bir Koen,
sonra bir Levi, sonra da bir Yisrael [=Koen veya
Levi olmayan] çaðrýlýr (Talmud – Gitin 59b; ayrýca
bkz. Vayikra 21:8 açk. ve Bamidbar 19:17 açk.).
Teslim etti – Tam çeviriyle “verdi”.
10-13. Mitsvat Akel – “Toplanma Mitsvasý”.
Tora þimdi, yedi yýlda bir, Þemita yýlýnýn çýkýþýný
takip eden Sukot bayramýndaki Hol Amoed’in ilk
gününde tüm halkýn Bet-Amikdaþ’ta toplanarak
Devarim kitabýnýn belli kýsýmlarýný kralýn aðzýndan dinlemesini emretmektedir. Bu mitsva “Akel
– Topla / Bir Araya Getir” olarak adlandýrýlýr (bkz.
p. 12).
10. [Her] Yedi yýlýn bitiminde – Yedi yýllýk
Þemita döngüsünün tamamlanmasýnýn ardýndan,
Þemita yýlýný takip eden Sukot bayramýndan
bahsedilmektedir. Bu noktada bir sonraki Þemita
döngüsü baþlamýþtýr, yani bu, sekizinci yýlýn en
baþýndaki Sukot bayramýdýr. Buna raðmen Tora
“Þemita yýlý vaktinde” sözlerini kullanmaktadýr, zira
Sukot bayramý, yýllýk hasadýn tamamen toplandýðý
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Ramban’a göre buradaki Taf sözcüðü emzikteki
bebekleri deðil, eðitim çaðýna yaklaþmýþ küçük
çocuklarý belirtir ve bu bilmeyen çocuklar da hem
büyüklerine sorup cevabý dinleyerek hem de
onlarý eðitmekle yükümlü olan babalarýnýn bu
yükümlülüklerini yerine getirmeleri sayesinde
Tanrý’dan çekinmeyi öðreneceklerdir.
Þehirlerindeki Gerler’i – Bazý görüþlere göre Ger
Tsedek’ten bahsedilmektedir (Lekah Tov). Ýbn
Ezra ise bahsedilenin Ger Toþav olduðu kanýsýndadýr. Ger Toþav sadece Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi
Mitsva’dan sorumlu olmasýna raðmen Akel
mitsvasýna o da gelir. Bunun amacý bu mitsvanýn
önemini kavrayýp Yahudilik’i kabul etme isteði
doðma olasýlýðýný deðerlendirmektir.
Her ne kadar Tora yalnýzca Ger dediði zaman bu
genelde Yahudilik’i kabul etmiþ birini, yani bir
Ger Tsedek’i kastederse de, Rabi Yaakov
Kamenetsky, Ýbn Ezra’nýn, burada bir Ger
Toþav’dan bahsedildiði konusundaki görüþünü
benimser ama þu açýklamada bulunur: Burada,
Yahudi olmayan Ger Toþav’ýn “yükümlü kýlýndýðý”
söyleniyor olamaz; zira eðer böyle olsaydý Noah’ýn
Soyu için yedi deðil “sekiz” mitsva olduðunu
kabul etmemiz gerekirdi. Dolayýsýyla burada Akel
mitsvasýna Gerler’in de gelmesi onlara yönelik bir
emir deðil, bu kiþileri de bu büyük olaya katýlmaya teþvik etme yönünde Yahudiler’e yönelik
bir emirdir (Emet Leyaakov). Yahudiler Yahudi
olmayanlarý Yahudilik’i kabul etmeye ne mecbur
ne de teþvik ederler. Ancak bu emir Yahudiler’i,
baþkalarýnýn onlarý görüp onlardan ilham
almalarýna neden olacak düzeyde iyi ve örnek
davranýþlar içinde olmakla yükümlü kýlmaktadýr.
Bir araya topla – Ýbranice Akel. Mitsvaya ismi
veren sözcük budur. Buradaki emir Tora’nýn 613
mitsvasýndan biridir. Mitsvat Ase No. 247. Bu
emrin temelinde Yahudi yaþamýnýn öncelikli
esasýnýn Tora olduðu mesajý yatar. Yahudiler’i
diðer uluslardan farklý kýlan bir þey varsa o da
Tora’dýr. Durum böyle olunca, erkek, kadýn,
çocuk – tüm Yisrael’in – Tora’yý ulusal bir toplantý ortamýnda, ulusun en üst düzeyli kiþisinin

aðzýndan dinlemesi son derece anlamlýdýr (Yad –
Hagiga 3:3; Sefer Ahinuh).
Dinleyecekler – Bkz. Kadýnlarý k.b. Diðer bir
görüþe göre “dinleyecekler” sözcüðünün buradaki
anlamý “anlayacaklar” þeklindedir (krþ. 28:49) ve
halk içindeki bilge ve anlayýþ sahibi kiþilerden
bahsedilmektedir (Sforno).
Öðrenecekler – Bkz. Erkekleri k.b. Diðer bir
görüþe göre: “bilge ve anlayýþ sahibi olmayanlar,
öyle olup ‘dinleyenlerden’ (ö.a.) öðrenecekler”
(Sforno).
Aþem’e yönelik huþu hissedecekler – Tam
çeviriyle “Aþem’den korkacaklar” veya “Aþem’den
çekinecekler”. “Tora’nýn harika öðretileri karþýsýnda Tanrý’nýn Büyüklüðü’ne hayran kalýp O’na
büyük ve derin bir saygý duyacaklar” (Sforno).
Tora’nýn tüm sözlerini titizlikle yerine getirecekler – Halk, bir araya geldiði Akel mitsvasý
sýrasýnda, Tora’nýn Tanrýsal kaynaðýný ve onu yerine
getirme yükümlülüðünü dinleyecektir. Halkýn
kendisi bu yükümlülüðün kefilidir ve yükümlülüðünü, en üst düzeyli kiþi olan kral aracýlýðýyla
beyan etmektedir. Her yedi yýlda bir, halkýn
tümünün bir araya gelmesiyle yenilenen bu
bilinç, halkýn her þeyden önce “öðrenmesini”, Tora
öðreniminin sadece bu olayda deðil, hayatýn tüm
günlerinde yüce bir ödev olduðu prensibini
özümsemelerini saðlayacaktýr. Böylece yedi yýlda
bir gerçekleþen Akel mitsvasýyla, her gün evlerde,
okullarda, öðrenim yerlerinde vs. gerçekleþen
Tora öðrenimi mitsvasý bir araya gelince, halkta
“Tanrý’ya yönelik huþu” duygularý uyanacak, bu
duygular da “Tora’nýn tüm sözlerinin titizlikle yerine
getirilmesi” için motivasyon saðlayacaktýr; zira bu,
yani uygulama, zirvedeki hedeftir (Hirsch).
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[Bu amaçla] Halký – erkekleri, kadýnlarý, çocuklarý ve þehirlerindeki Gerler’i
– bir araya topla. Bu sayede dinleyecekler, öðrenecekler ve Tanrýnýz Aþem’e yönelik huþu hissederek, bu Tora’nýn tüm sözlerini titizlikle yerine getirecekler.
Tora önce Moþe’nin Tora’yý yazýp onu LeviKoenler’e verdiðini söylemiþtir (p. 9). Burada ise,
konu içinde araya giren Akel mitsvasý dâhilinde,
kralýn Tora’yý halka okuyacaðýný söylemektedir.
Ancak uygulamada Tora’nýn sadece belli kýsýmlarý okunduðundan, bir karýþýklýk olmamasý için
daha ileride Moþe’nin Tora’nýn [bu pasuktaki gibi
kýsmen deðil] “bütünüyle” yazdýktan sonra
Leviler’e verdiðini hatýrlatacaktýr (p. 24-26;
Ramban).
Böylece, anlaþýldýðý kadarýyla Akel mitsvasý
dâhilinde okunacak olan Sefer-Tora, Moþe’nin
Koenler’e ve ileri gelenlere vermiþ olduðu ana
kopyadýr. Ýleri bir tarihte bu tomar Sefer Azara
olarak adlandýrýlmýþtýr, çünkü “Akel mitsvasýnda
kralýn ve Yom Kipur’da Koen Gadol’un (bkz.
Vayikra Kitabý, s. 330) Azara’da (bkz. s.a.)
okuduðu Sefer-Tora” budur (bkz. Talmud – Baba
Batra 14b, Raþi o.a.). Bu Sefer Azara Leviler’e
teslim edilmiþti ve olasýlýkla, bahsedilen okumalar için Azara’daki özel bir yerde korunurdu.
Ayrýca baþka Sefer-Toralar’ýn doðruluðu da bu ana
kopya temel alýnarak kontrol edilirdi (Talmud
Yeruþalmi – Sanedrin 2:6). Aron Aberit’in yanýna
yerleþtirilen Sefer-Tora ise (p. 24) bundan farklýdýr (Hirsch; ayrýca bkz. 17:18 açk.).
Not: p. 9, burasý ve p. 24’te anlatýlanlar açýsýndan
Sforno farklý görüþtedir (bkz. p. 9 açk. ve p. 24
açk.).
Tüm Yisrael’in karþýsýnda – Bunun mümkün
olmasý için, hükümdarýn, tüm halk tarafýndan
görülebileceði bir yerde olmasý gerekir (Or
Ahama). Bet-Amikdaþ döneminde, Azara
[=kadýnlar avlusu; Ezrat Naþim] kýsmýnda yüksek bir ahþap platform kurulur ve kral buraya
çýkarak Devarim kitabýndan yukarýda belirtilen
kýsýmlarý okurdu (Miþna – Sota 7:8; Talmud – Sota
41a).
Duyacaklarý þekilde – Krþ. Targum Onkelos. Tam
çeviriyle “kulaklarýnýn içine”.
Oku – Tekil kullaným, bu emri belirli bir kiþinin
yerine getireceðine iþaret eder. Bu belirli kiþi,
sýradaki pasukta söylendiði üzere halkýn tümünü
bir araya getirebilme yetki ve kuvvetine sahip

olan bir kiþidir (Beer Basade; Biurim Al Piruþ Raþi
Al Atora). Dolayýsýyla bu emir özellikle hükümdarý baðlar (Talmud – Sota 41a; Raþi).
12. Erkekleri – Öðrenmeleri için (Talmud –
Hagiga 3a; Raþi). Pasuðun devamýndaki “[bu
sayede] … öðrenecekler” sözleri buna yöneliktir
(Mizrahi); zira Tora öðrenimi mitsvasý özellikle
erkekleri baðlar (bkz. 11:19 açk.).
Kadýnlarý – Dinlemeleri için (Talmud – Hagiga
3a; Raþi). Pasuðun devamýndaki “[bu sayede]
dinleyecekler” sözleri buna yöneliktir (Mizrahi).
Normal þartlarda kadýnlar zamana baðlý olan
“yap” þeklindeki mitsvalardan muaftýr (Talmud –
Kiduþin 29a). Ancak bu konuda bazý istisnalar
vardýr (bkz. 5:12 ve 11:20 açk.) ve Akel mitsvasý
da bu istisnalardan biridir.
Çocuklarý – Ýbranice Taf. Önceki açýklamalarda
görüldüðü gibi, erkeklerin ve kadýnlarýn ne için
geldikleri bellidir. Ama küçük çocuklarýn
gelmesinin ne yararý vardýr? Gerçi, sýradaki
pasukta da “bilmeyen çocuklarý da dinleyecekler ve
… Tanrýnýz Aþem’den çekinmeyi öðrenecekler” denmektedir. Ancak burada kullanýlan Taf sözcüðü,
henüz öðrenme yaþýna bile gelmemiþ olan küçük
çocuklarý kasteder. Öyleyse gelmelerine ne gerek
vardýr? Hahamlarýmýz buna þöyle cevap verirler:
“Kendilerini getirenlere liyakat kazandýrmak
için” (Talmud – Hagiga 3a; Maarþa o.a.; Raþi).
Talmud, Miþna dönemi Hahamlarý’ndan birinin
annesinin, Tora öðrenimi seslerini küçüklüðünden beri özümsemesi için onun beþiðini BetMidraþ’a [öðrenim yerine] getirdiðini anlatýr.
Çaðýmýzda da istenen deðerlerin çocuklara
kazandýrýlmasý için en uygun zamanýn çok genç
yaþlar olduðu ve bunun en uygun þeklinin de hem
ebeveynlerin hem de baþkalarýnýn, sürekli
bayraktarlýðýný yaptýklarý deðerler için þahsi
yaþamlarýnda samimi bir çaba göstermeleri
olduðu kabul görmüþ durumdadýr. Böylece, Akel
mitsvasý için çocuklarý getirenler, Tora’nýn kendileri için deðere sahip olduðu gerçeðini çocuklarýna da aþýladýklarý için ödülü hak ederler (The
Artscroll Chumash – Stone Edition).
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Ýþte Tora, halkýn en üst düzeyli yetkilisi tarafýndan böyle bir ortamda ve tüm halkýn huzurunda
okunacaktýr. Bu þekilde halk, yeni tarýmsal
faaliyet döngüsüne baþlarken birkaç noktayý
açýkça vurgulamýþ, ilan etmiþ ve en önemlisi,
kendisine hatýrlatmýþ olacaktýr: [1] Ýnsaný
Tanrý’ya ulaþtýracak tek yol, Tora yoludur. [2]
Tanrý ile yapýlan antlaþma, O’nun Torasý ile
yapýlan antlaþmanýn ta kendisidir. [3] Halkýn birliðinin ve Tanrý’nýn halký korumasýnýn ön þartý
Tora’dýr. [4] Tora’nýn tanýklýðýnýn nöbetini tutmakla görevlendirilmiþ olan halk, Tora’nýn gerçekliðinin ve Tanrýsal niteliðinin kefilidir (Hirsch).
14. Günlerin ölüme yaklaþtý – Talmud (Moed
Katan 28a) Tanrý’nýn bu sözleri Moþe’ye, ölümünden beþ gün önce söylediðini kaydeder.
Dolayýsýyla bu açýklamaya göre, Tora’nýn bu
kýsmý, Moþe’nin son gününde geçen önceki
kýsýmlardan daha önce olan bir olayý tanýmlamaktadýr ve burasý da Tora’nýn kronolojik sýrayý
izlemediði yerlerden biridir (Meam Loez).
Tanrý’nýn bu sözleri, herkes için Tanrý tarafýndan
belirlenmiþ bir yaþam süresi olduðuna iþaret
etmektedir (Ýbn Ezra). Ancak bu süre kesin deðildir
ve Tanrý bunu, kiþinin liyakatine baðlamýþtýr. Eðer
tsadikse, bu günlerini dolduracaktýr. Eðer hak
etmezse günleri kýsalabilir (Rabenu Behaye).
œ Kader. Yukarýdaki açýklama, akla Yahudilik’in
kader konusuna bakýþ açýsýnýn ne olduðu
sorusunu getirmektedir. Yahudilik’te bu, Mazal
adý verilen terimle tanýmlanýr. Aslýnda Mazal,
burçlarýn etkisi anlamýna gelir. Talmud bu konuda
þunlarý söylemektedir: “Ýnsanýn çocuklarý, yaþamý,
yiyeceði, [salt] liyakate deðil Mazal’a baðlanmýþtýr.” Talmud buna örnek olarak iki büyük
Haham’ýn yaþamlarýný vermektedir: “Zira iþte;
Raba ve Rav Hisda’nýn her ikisi de birer tsadikti.
Ama biri kýrk yýl yaþamýþken diðeri altmýþ yýl

yaþamýþtýr. Raba’nýn evinde altmýþ dert vardý, Rav
Hisda’nýn evinde altmýþ mutluluk. Raba’nýn
evinde ailesi için arpa ekmeði bile yoktu, Rav
Hisda’nýn evinde ise en iyi kalite undan yapýlmýþ
ekmekler köpekler için bile boldu” (Talmud –
Moed Katan 28a).
Tüm bunlar, Hahamlarýmýz’ýn Mazal konusunu
kabul ettiklerinin yani bunun gerçek olduðunun
iþaretidir. Mazal ile kastedilen, burçlarýn insanlarýn üzerindeki etkisidir. Tanrý burçlarý yarattýðý
zaman onlara insanlara yarar saðlama veya zarar
verme kuvveti vermiþtir. Ancak þüphesiz vermiþ
olduðu bu kuvvet mutlak deðildir ve Tanrý bunlarýn hepsinin üstünde ve yönetiminde olduðu
gibi, istediði zaman istediðini yükseltip istediðini
alçaltýr, burçlarýn etkisini kuvvetlendirir ya da
azaltýr – sonuçta her þey O’nun isteðine baðlýdýr.
Bunun bir uzantýsý olarak, yukarýda belirtildiði
gibi, Tanrý, insanýn yaþamýný, onun liyakatine
göre uzatabilir veya kýsaltabilir (krþ. Melahim II
1:16; Yeþayau 38:5).
Öyleyse Hahamlarýmýz’ýn “Ýnsanýn çocuklarý,
yaþamý, yiyeceði, [salt] liyakate deðil Mazal’a
baðlanmýþtýr” þeklindeki sözlerinin amacý,
Tefila’nýn (dua) ne kadar güçlü olduðuna iþaret
etmektir. Zira iþin nihayetinde her þey Tanrý’ya
baðlý olduðuna ve burçlara kuvvet vermiþ olsa da
O’nun kuvvetinden hiçbir þey eksilmiþ olmadýðýna göre, þüphesiz Tanrý, burçlara vermiþ olduðu
kuvveti kolaylýkla iptal da edebilir. Nitekim eski
dönemdeki usta astrologlar bile, yýldýz sistemlerinin tali, Tanrý’nýn esas olduðunu kabul ederlerdi – ve esas, daima taliden üstün olduðu gibi,
onun kuvvetini tamamen iptal de edebilir. Buna
baðlý olarak, diðer konularda Tanrý, insanýn
liyakati doðrultusunda, onun için önceden belirlenmiþ olan “varsayýlan deðerleri” deðiþtirebilir
ve bunu, insanýn duasý olmaksýzýn yapabilir.
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Bilmeyen çocuklarý da dinleyecekler ve onu miras almak için Yarden’i o yönde
geçmek üzere olduðunuz topraðýn üzerinde yaþadýðýnýz tüm günler boyunca
Tanrýnýz Aþem’den çekinmeyi öðrenecekler.”
[146. Son Hazýrlýklar]
14

Tanrý, Moþe’ye “Ýþte, günlerin ölüme yaklaþtý” dedi. “Yeoþua’yý çaðýr, [ikiniz]
Buluþma Çadýrý’nda hazýr bekleyin ve ona talimat vereyim.”
Moþe – ve Yeoþua – gitti ve [birlikte] Buluþma Çadýrý’nda hazýr durdular.
13. Bilmeyen çocuklarý da dinleyecekler ve …
öðrenecekler – “Küçük yaþta olduklarý için soru
sormayý bile bilmeyen çocuklarýn en azýndan
kulaklarý dolacak ve söylenenleri anlamasalar
bile dinleyecekler, büyüdüklerinde de bunlarý
anlamýþ olanlara sorarak onlardan öðrenecekler
(Sforno). Dahasý sadece böylesine etkili bir
ortamda bulunmak bile onlarýn ruhlarýnda silinmeyecek bir etki býrakacak. Tüm büyüklerinin
büyük bir saygý ve huþu ile Tanrý’nýn Sözleri’ni
dinlemesine þahit olmak, onlarý da Tanrý’ya
baðlayacak. Çocuklar için dinlemek, öðrenmek
ve huþu, üç ayrý þey deðildir – bunlarýn üçü,
sadece orada bulunmakla doðrudan çocuklarýn
ruhunda yer edinecek, büyüdüklerinde sorumlu
olacaklarý titiz uygulamanýn da temelini oluþturacaktýr (Hirsch).” Minha Gedola adlý eser, bu olayý
yaþayan çocuklarýn ileri tarihlerde “Babamýn beni
Yeruþalayim’e götürdüðünü hatýrlýyorum. BetAmikdaþ’taki muazzam kalabalýða katýldýk ve kral
bize Tora’yý okudu” dediklerini kaydeder. Bu
tipteki bir deneyim elbette çocuklarýn Tanrý’ya
yönelik huþu duymasýnda son derece etkili bir
role sahiptir (Meam Loez).
Bu, Tora’nýn el üstünde tutulduðu önemli
vesilelere çocuklarýn da getirilmesi konusunun
önemine iþaret eder. Yalnýz bu konu da tamamen
sýnýrsýz deðildir. Eðer çocuklar bu olaya saygý
göstermenin önemini kavrayabilecek olgunlukta
deðillerse bundan ne kadar etkilenecekleri soru
iþareti oluþturur. Nitekim Sefer Hasidim, çok
küçük yaþtaki çocuklarýn, dualarýn saygýn
gidiþatýný olumsuz yönde etkileme olasýlýðý
nedeniyle sinagoga getirilmemesi konusunda katý
bir uyarýda bulunur. Ancak yine de, çocuðun
genel olarak ortamýn ciddiyetine uyum saðlayacaðý yaþ geldiði andan itibaren onlarý da dualara
getirmek, onlarýn üzerinde Yahudilik’e olan
baðlýlýklarýnýn geliþimi açýsýndan çok temel ve
olumlu bir etki býrakacaktýr (a.k.).
œ Sonuç. Þemita yýlý çýkýþýný takip eden Sukot
bayramýnýn ilk Hol Amoed gününde Koenler halký
Bet-Amikdaþ’ta toplanmaya çaðýrýrlardý. Tosefta
(Sota 7:8) bunu þöyle anlatýr: O gün Koenler

[Yeruþalayim’deki] açýk ve kapalý yerlerde
dururlar ve ellerinde altýn borazanlar tutarlardý.
Bu borazanlarý tekrar tekrar çalarlardý. O gün bir
Koen elinde borazan olmadan görüldüðü takdirde
soy aðacý hakkýnda þüphe duyulurdu. Yeruþalayim
halký bu olayda büyük kâr elde ederlerdi. Bu
borazanlarý günde bir dinara kiraya verirlerdi.
Bet-Amikdaþ’taki kadýnlar avlusunda, kralýn
Devarim’deki belli kýsýmlarý okurken oturacaðý
ahþap bir platform yapýlýrdý. Kral okunacak
kýsýmlarý tamamladýktan sonra yedi beraha okur,
Þehinasý’ný Yisrael’in içinde barýndýrdýðý için
Tanrý’ya övgüler sunardý (Meam Loez).
Akel mitsvasý doðrultusunda Tora’nýn halkýn toplandýðý bir ortamda okunmasýnýn amacý halka
Tora’yý öðretmek deðildir; zira “Talmud Tora –
Tora Öðrenimi” mitsvasý, istisnasýz her gün
insanýn kendi özel yaþam ortamýnda yerine
getirmesi gereken sürekli bir mitsvadýr (bkz. 6:6
ve 11:19). Dolayýsýyla burada verilen, yedi yýlda
bir gelen özel nitelikli ve belirli bir amacý hedefleyen bir mitsvadýr. Tora, uygulama vaktini çok
sayýda sözcükle açýklama gereði hissetmiþtir: [1]
“[Belirli] Bir vakitte” [Ýbranice BeMoed ~ “bayramda”] – yani her Yahudi ruhunun Tanrý ile birleþmeye çaðrýldýðý bir vakitte. [2] “Þemita yýlý [bitiminde]” – yani Þemita yýlý ile kesilmiþ olan tarým
faaliyetinin tekrar baþlamak üzere olduðu bir
zamanda. [3] “Sukot bayramýnda” – yani baþlýca
temasý, Yahudiler’e çölde geçirdikleri, hiçbir
tarýmsal veya ekonomik faaliyette bulunmayýp,
Tanrý’nýn, erkek, kadýn, çocuk herkesi mucizevî
yöntemlerle yaþatýp onlarý Onur Bulutlarý ile
korumuþ ve yönlendirmiþ olduðu yolculuðu
anýmsatmak olan ve ayný zamanda, içerdiði
mitsvalarla halký tarýmsal faaliyete hazýrlayan bu
özel bayramda. [4] “Tüm Yisrael [Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda görünmek
üzere geldiði zaman” – yani halkýn, Tanrý’nýn
çaðrýsýna uyarak, O’nun seçtiði yer olan BetAmikdaþ’a geldiði ve “Tanrý’nýn Huzuru’nda
görünme mitsvasýný” yerine getirmek üzere
getirdiði korbaný yapmýþ olduðu bir ortamda.
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düþünmeye baþlamasýna neden olur. Ve bu da
merkeze Tanrý’yý koymasý gereken Yahudi için
düþüþün baþlangýcýdýr (Meam Loez).
Ýbranice söz diziliþinde pasuk þöyledir: “Ýþte sen
atalarýnla yatmak üzeresin ve kalkacak…” Böylece
“kalkacak” sözcüðü iki yönde deðerlendirilebilir:
[1] Çevirimizde olduðu gibi “… bu halk kalkacak”
veya [2] önceki sözlere baðlý olarak “sen atalarýnla yatacaksýn ve kalkacaksýn” þeklinde. Talmud
(Sanedrin 90b) bu ikili kullanýmýn, Yahudi
inancýnýn en önemli temellerinden olan “Tehiyat
Ametim – Ölülerin Diriliþi” prensibini ima ettiði
açýklamasýnda bulunur. Geleneksel bilgilere göre
yalnýzca ruhlar yaþamaya devam etmekle kalmayacak, ileri bir tarihte bedenler de tekrar dirilecektir. Tehiyat Ametim Maþiah geldikten bir süre
sonra gerçekleþecektir ve bunun tam olarak nasýl
olacaðý konusunda farklý görüþler vardýr. Çalýþmamýzda bu konuya girmeyeceðiz.
Ýçine – Yani “Ülke’deki halklarýn arasýna”
(Ramban).
Alternatif olarak “yabancýlarýn ilahlarýnýn arasýna”: “Ülke’nin oradaki putlarýn yönetimi altýnda
olduðunu ve Ülke’ye girdiði zaman onlarýn krallýðýnýn içinde oturduðunu düþünecek; böylece
onlara da yönelecek. Ama baþlangýçta, Tanrý ile
olan antlaþmasýný resmi olarak ihlal etmeyecek.
Formalite icabý Bet-Amikdaþ’taki korbanlarýný
Tanrý’ya yapacak, hatta belki de Tora’nýn
mitsvalarýný bir þekilde yerine getirecek; ama
bununla birlikte baþkalarýnýn ilahlarýna da ibadet
edecek. Böylece baþka felsefe ve uygulamalar
Tora’yla çeliþmiyormuþ gibi ikili bir tavýr alacak.
Ama iþte tam olarak bunu yapmasý Beni terk
etmek ve onunla yapmýþ olduðum Antlaþmam’ýn
ihlali anlamýna gelecek” (Hirsch).
Ülke’deki yabancýlarýn ilahlarýnýn – Targum
Onkelos; Raþi. Alternatif olarak “Ülke’nin
yabancýsý olan ilahlarýn” (Ramban; Septuaginta).
Erets-Yisrael Tanrý’ya özeldir (krþ. Melahim II

17:26; Divre Ayamim II 32:19). Tanrý EretsYisrael’i doðrudan ve aracýsýz bir þekilde yönetir
(bkz. 11:12) ve buranýn üzerine herhangi bir
melek, burç ya da baþka bir manevi kuvveti atamamýþtýr. Böylece putperestlik her yerde kötü ise
de, bunu Erets-Yisrael’de yapan kiþi, kralý tahtýndan kovalamayý tasarlayan biri gibi davranmýþ
olur (Rabenu Behaye). Dolayýsýyla orada ilah
olarak kabul edilen diðer herhangi bir þey
“Ülke’nin yabancýsý”dýr (Ramban). Ýbn Ezra her
iki olasýlýðý verir.
Yoldan çýkacak – Tam çeviriyle “zina edecek”.
Yisrael’in Tanrý’ya ihanet edip putperestliðe kaymasý, evli birinin, eþine ihanet edip baþkasýna
giderek zina etmesiyle bir tutulmaktadýr.
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Tanrý Çadýr’da, bulut sütununda göründü ve bulut sütunu Çadýr’ýn giriþi
yakýnýnda durdu.
16
Tanrý, Moþe’ye “Ýþte sen, atalarýnla yatmak üzeresin” dedi. “Ama bu halk
kalkýp, oraya – içine girmek üzere olduðu Ülke’deki yabancýlarýn ilahlarýnýn ardýndan yoldan çýkacak ve Beni terk ederek, onunla yapmýþ olduðum Antlaþmam’ý ihlal
edecek.
Pasukta söylendiði gibi: “Retson Yereav Yaase –
Kendisine Huþu Duyanlarýn Ýsteklerini Yapar”
(Teilim 145:19) – bu istek duayla dile getirilmediyse bile. Ama sayýlan üç þey – çocuklar, yaþam
ve yiyecek [=geçim] – insan için önceden belirlenmiþtir ve Mazal’a baðlanmýþ olan varsayýlan
deðerlerin deðiþimi için sadece liyakat yeterli
deðildir. Bu deðiþim ancak Tefila ve Tanrý’ya
yakarýyla saðlanabilir. Pasukta söylendiði gibi:
“Veet Þavatam Yiþma Veyoþiem – Ve Yakarýþlarýný
Dinler Ve Onlarý Kurtarýr” (Teilim 145:19).
Nitekim Tanah’ta her üçü için örnekler vardýr.
Kýsýr olan Rahel, dua sayesinde çocuk sahibi olabilmiþtir (Bereþit 30:22). Kral Hizkiyau, dua
sayesinde ölümcül hastalýðýndan kurtulabilmiþtir
(Yeþayau 38:5). Peygamberler Eliyau ve Eliþa
zama-nýndaki kýtlýk, bol yiyecek teminiyle sona
ermiþtir.
Ýþte Hahamlarýmýz bu nedenle bu üç noktayý vurgulamýþlar ve insanýn bunlar için bol dua etmesi
gerektiði konusunda uyarýda bulunmuþlardýr.
Tefilanýn gücü, bunlarýn baðlý olduðu Mazal’ýn
kuvvetini iptal edecek kadar büyüktür.
Sonuç olarak, Mazal, “kader”, diye bir kavram
vardýr, ancak bu mutlak deðildir. Diðer konularda
Tanrý insan için belirlediði þeyleri onun liyakati
doðrultusunda deðiþtirebilir. Çocuklar, yaþam ve
geçim konularýnda ise bu deðiþim için liyakatin
yanýnda kuvvetli ve içten tefilaya gerek vardýr
(Rabenu Behaye).
Talimat vereyim – Ýbranice Vaatsavenu. Tam
çeviriyle “ona emredeyim”. Alternatif olarak “onu
yönetici olarak görevlendireyim” (Ramban; krþ.
Bamidbar 27:19).
Raþi, buradaki pasuklarda Yeoþua’ya yönelik bir
emir görülmediðinden olsa gerek (Mizrahi; Sifte
Hahamim), sözcüðün buradaki anlamýnýn “onu
teþvik edeyim” þeklinde olduðu görüþündedir. Öte
yandan Ýbn Ezra ve onu takip eden Ramban bu
sözcüðü normal anlamýyla deðerlendirir ve söz
konusu emrin p. 23’te olduðunu belirtir. Raþi ise

p. 23’te söylenen “Güçlü ve cesur ol” gibi sözlerin
emir deðil teþvik niteliðinde olduðu görüþündedir
(Mizrahi).
Moþe … gitti – Bu ana kadar Yisrael kampýnda
olan Moþe þimdi, Yeoþua ile birlikte Þehina kampýna gitmiþtir (Ýbn Ezra).
15. Bulut sütununda – Bulut sütununun içinde
(Ramban) veya yakýnýnda (Ýbn Ezra).
Çadýr’ýn giriþi yakýnýnda durdu – Moþe ile
Yeoþua dýþarýda durmuþlardýr. Aslýnda Moþe’nin
Miþkan’ýn içine girme yetkisi vardýr. Pasukta
söylendiði gibi: “Seni Huzurum’a orada çaðýracak,
seninle kapaðýn üzerinden – Tanýklýk Sandýðý’nýn
üstündeki iki Keruvim’in arasýndan – konuþarak,
Bene-Yisrael’le ilgili olarak sana emredeceðim her
þeyi [orada bildireceðim]” (Þemot 25:22). Ancak
Yeoþua ayný yetkiye sahip deðildir ve olmayacaktýr da. Bu nedenle Tanrý, Moþe ile konuþurken
Yeoþua’nýn da duyabilmesi için bulut sütununu
Miþkan’ýn giriþine getirmiþ, onun arada bir ayýraç
görevi görmesini saðlamýþtýr (Ramban; Daat
Mikra). Baþka bir görüþe göre ise bulut sütununun orada durmasýnýn amacý, halka, Tanrý’nýn
o sýrada Moþe ve Yeoþua ile iletiþime geçtiðine
dair iþaret vermektir (Hirsch).
16. Kalkýp – “Kalkma” fiili bir þeyi ulu orta, çekinmeden yapmayý belirtir. Halkýn ciddi bir kesimi gelecekte putperestliðe veya farklý felsefelere
kayacaðý zaman bunu gizlice veya çekinerek yapmayacak, aksine onu meþru ve insanýn göðsünü
gere gere yapabileceði bir þey olarak deðerlendirecektir (Hirsch). Bu sözcük isyaný da belirtebilir
(Daat Mikra; krþ. Bamidbar 16:2).
Ancak bu anlamýn aksi de mümkündür:
“Yükselecek”. Yani “Bu halk sen öldükten sonra
yükselip büyük noktalara eriþecek. Erets-Yisrael’i
ele geçirip burada Tora’ya baðlý bir yaþam sürecek. Ancak bu uzun ömürlü olmayacak ve yoldan
çýkacak…” Baþarý çoðu zaman kibir ve kabalýðý
beraberinde getirebilir. Bu özellikler insanýn kendisini merkeze koymasýna, sadece kendisini
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görmekteyiz. Böylece, anlaþýlan, söz konusu itiraf
yarým aðýzla ve eksik bir þekilde yapýlmýþtýr (krþ.
Vayikra 26:40 açk.). Bu aþamada sadece hatalý
olduklarýný görmekte, yaptýklarýndan piþmanlýk
duymaktadýrlar. Doðrusu, hatalarýný hiç kabul
etmeseler aðýr cezayý hak edeceklerdir. Pasukta
söylendiði gibi: “Seninle, ‘Günah iþlemedim’ demen
nedeniyle davalaþacaðým!” (Yirmeyau 2:35). Yani
günah iþlendiði gerçeðinin reddi bile baþlý baþýna
bir günahtýr. Dolayýsýyla buradaki kabullenme
bile Tanrý’nýn onlara yardým edip kendilerini kurtarmasý için yeterli olmalýdýr; ne de olsa hatalarýný görmüþlerdir. Ancak yine de bu, açýk bir
þekilde kurtarýlmalarý için yeterli deðildir. Bu
nedenle Tanrý, onlarý kurtarma sürecini de
“Yüzünü tamamen gizli tutma suretiyle” yürürlüðe koyacaktýr. Baþka bir deyiþle Tanrý’nýn önceki Yüz gizlemesi Yisrael’in üzerine çok sayýda
kötülük ve sýkýntý getirme amaçlý iken, kabullenmenin sonrasýndaki Yüz gizlemesi bu amacý taþýmakta deðildir. Ne de olsa bunun ardýndan yeni
sýkýntýlardan bahsedilmemektedir. Ancak ikinci
Yüz gizleme, kurtuluþ sürecinin açýk mucizelerle
deðil doðal yollardan, aþamalar halinde ve zorlu
engellerden geçilerek ilerleyeceðini belirtmektedir. Bu süreç boyunca Yisrael, Tanrý’nýn kendisini
hiçbir zaman tamamen terk etmeyeceði konusunda güçlü bir inanca ve güvene sahip olmak durumunda kalacaktýr – ta ki piþmanlýklarý kusursuz
olup bunu tam bir þekilde itiraf etmelerine ve
“Tanrý’ya kadar dönmelerine” (30:2) dek (Ramban).
Ýkinci Yüz gizlemenin baþka bir sebebi de olabilir.
Yisrael baþýna gelen büyük dert ve ýstýraplar
nedeniyle “Artýk Tanrým benimle deðil” sonucuna varmakla kalmayýp, bunun mutlak olduðu ve
Tanrý’nýn bir daha onlarýn yanýnda olmayacaðý
gibi bir düþünceye ve buna baðlý olarak ümitsizliðe kapýlabilir. Ümitsizlik insaný dua etmenin ve
teþuva yapmanýn yararsýz olduðunu düþünmeye
itme gücüne sahiptir. Böylece hatalarýný kabul
etmelerine raðmen, yine de teþuva yapmayabilirler. Ýþte Tanrý, Yisrael’in bu yanlýþ düþünce sonucunda kendi kendisine yapmýþ olduðu tüm kötülük
nedeniyle ondan Yüzü’nü gizlemeye devam edecek; durumu gittikçe kötüleþen ve baþkalarýnýn
ilahlarýna yönelip de bundan bir sonuç elde edemeyen Yisrael de en sonunda dua ve teþuva ile

Tanrý’ya baþvurmaktan baþka çaresi olmadýðýný
anlayacaktýr (Sforno).
Ancak buradaki ifadeyi tamamen farklý bir þekilde deðerlendirmek de mümkündür. Açýkçasý,
salt metne bakýldýðýnda halkýn herhangi bir itirafta bulunduðu görülmemektedir. Söylediði
þudur: “Tüm bu kötülükler, Tanrým aramda
olmadýðý için beni bulmuþ deðil mi?” Bu sözler,
7:21’deki “[Düþman uluslarýn] Önlerinde kýrýlma,
çünkü Tanrýn Aþem arandadýr – Büyük ve Heybetli
Tanrý[’dýr O]” sözleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda bir
nokta ön plana çýkmaktadýr: Halk buradaki
þikâyetinde kendini deðil, Tanrý’yý sorumlu bulmaktadýr! Bir anlamda “Hani Tanrý aramda olacaktý?” demekte, sanki Tanrý ile aralarýndaki
iliþkide kendisi her þeyi sadakatle yerine getirmiþ,
bir deðiþiklik varsa onu da Tanrý – durup
dururken – yapmýþ gibi bir ifade kullanmaktadýr.
Tanrý’ya ihanetine raðmen Tanrý’yý sahiplenmeye
halen hakký olduðunu belirtircesine “Tanrým
aramda deðil” demekte sakýnca da görmemekte –
hatta bunu sav olarak kullanmaktadýr: “Neden
benim Tanrým olarak verdiði sözleri tutmuyor?
Neden baþýma dertler gelmesine izin veriyor?”
Kýsacasý halk, kendisini suçlamadan önce
Tanrý’yý suçlamakta, Tanrý’nýn bu þekilde kayýtsýz
kalmasýna neden olan kendi ihanetini ise göz ardý
etmektedir. Oysa Tanrý tüm bu duruma neden
gelindiðini açýkça söylemektedir: “Zira
baþkalarýnýn ilahlarýna yöneldi!” (s.p.). Tanrý’yý terk
eden, Tanrý’yý kendisine yakýn olmamakla suçlama hakkýna sahip deðildir. Tanrý daima Yisrael’in
Tanrýsý’dýr, ama bu özelliðini sadece ve sadece
Yisrael onu kendi Tanrýsý olarak görüp O’na – ve
yalnýzca O’na – baðlý olduðu sürece yürürlükte
tutar. O bunu yapmadýðý zaman ise, Tanrý da bu
özelliðini askýya alýr – ta ki Yisrael, Tanrý’nýn
Halký olduðunu anlayana ve bu sýfata yaraþýr bir
tutum sergileyene kadar. Sonuç olarak buradaki
þikâyet tamamen temelsizdir. Tanrý aslýnda
Yisrael’in “arasýndadýr” ve ona yönelik yakýnlýðýný
hiçbir zaman iptal etmeyecektir. Ancak iþte tam
olarak da “arasýnda” olduðu için, onun günahkâr
tutumuna hoþgörüyle yaklaþmayacak, günahlarý
nedeniyle ona dert ve sýkýntýlar gönderecektir. Bu
da Tanrý’nýn, Yüzü’nü daha da gizlemesinin (s.p.)
bir sonucudur (Hirsch).
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O gün ona karþý öfkem alevlenecek; onlarý terk edeceðim ve Yüzüm’ü onlardan gizleyeceðim. [Düþmanlarýna kolay] Av olacak; çok sayýda kötülükler ve sýkýntýlar onu bulacak.
“O gün ‘Tüm bu kötülükler, Tanrým aramda olmadýðý için beni bulmuþ deðil mi?’
diyecek.
17. Onlarý terk edeceðim – “Kendi hallerine
býrakacaðým” (Hirsch).

baðýmsýzlýklarýný kaybetmelerine de neden olacaktýr (Meam Loez).

Yüzüm’ü onlardan gizleyeceðim – “Sýkýntýlarýný
görmüyormuþ gibi davranacaðým (Raþi). Bana
seslenecekler ama onlara cevap vermeyeceðim
(Ýbn Ezra)”. Alternatif olarak “Þehinam’ý onlardan
uzaklaþtýracaðým” (Targum Onkelos). “Onlara
yönelik özel nezaretimi (Hirsch) ve Ýlahi
korumamý (More Anevohim 1:23, 3:51; Ralbag;
Paaneah Raza) askýya alacaðým ve doðanýn
normal gidiþatýna teslim edilecekler (Abravanel)”.

Yisrael’in politik yýkýmý, halkýn zayýflýðýnýn doðal
bir sonucudur. Tanrý’nýn korumasý olmadýðý
zaman, Yisrael “tüm halklarýn en küçüðü”dür (7:7).
Yisrael’in tarihi mevcudiyeti ve baþarýsý, Tanrý’nýn
doðaüstü yardýmýnýn bir sonucu olmaktan ibarettir (Hirsch).

Çok sayýda kötülükler ve sýkýntýlar – Ýbranice
Raot Rabot VeTsarot. “Sýkýntýlar” þeklinde
çevirdiðimiz Tsarot sözcüðü, “rakibeler” anlamýna da gelebilir ve bu bakýþla kendi baþýna bir isim
deðil “kötülükler” sözcüðünü niteleyen bir sýfat
olacaktýr: “Çok sayýda ve birbirine rakip kötülükler”. Kötülüklerin birbirine rakip olmasýndan
kasýt, birbirine zýt çareleri gerektiren dertlerin
ayný anda bir kiþiyi bulmasýdýr. Talmud örnek
olarak o dönemdeki doktorlarýn akrep tarafýndan
sokulan birinin sýcak, arý tarafýndan sokulan
birininse soðuk yiyecekler yemesini [veya akrep
sokmasý için sýcak, arý sokmasý için soðuk suyla
yýkanmayý (Daat Zekenim)] tavsiye ettiklerine
ama bunlarýn aksinin tehlike arz edeceðini
söylediklerine iþaret eder (Talmud – Avoda Zara
28b; Rabenu Hananel o.a.). Bu iki dert zorlu da
olsa, tek tek geldiklerinde çözümleri vardýr. Ama
eðer ayný kiþiyi ayný anda hem akrep hem arý
sokarsa bu kiþinin baþý büyük bir dertte demektir,
zira soðuk yese akrep sokmasý, sýcak yese arý sokmasý tehlike yaratacaktýr. Ýþte “birbirine rakip
kötülükler” ile kastedilen budur (Talmud – Hagiga
5a). Verilen örneðe benzer þekilde Yisrael de
sürgünde olduðu dönemde öyle durumlara düþecektir ki ne yapmasý gerektiði konusunda hep
çeliþki yaþayacaktýr. Örneðin yabancýlar ona
baský yaptýklarýnda ne yapmalýdýr? Tepki
gösterse, kendisine karþý daha çok nefret uyandýrma olasýlýðý vardýr. Yok, tepki göstermese, bu kez
yabancýlar onlara yönelik eziyeti bir alýþkanlýk
haline getirebileceklerdir. Bu tip çeliþkiler “birbirine rakip kötülükler” sýnýfýndadýr (Daat
Zekenim) ve Tanrý, Kendisi’ne isyan edilmesi
durumunda bunlardan “çok sayýda” göndereceði
konusunda uyarýda bulunmaktadýr.

Bu pasuk, Yahudi tarihinde ne yazýk ki çok
sýk görülen bir hata hakkýnda uyarýda
bulunmaktadýr: Yahudiler, baþka uluslarýn
beðenisini ve takdirini kazanma, onlar tarafýndan
kabul görme uðruna “baþka ilahlarý” – baþka
felsefe
ve düþünce tarzlarýný – benimsedikleri
zaman da baþarýlý olamayacaklardýr. Aksine
düþmanlarýnýn avý durumuna düþecekler, manevi
miraslarýný terk etmeleri, onlarýn ulusal huzur ve

Tanrým aramda olmadýðý için – Ya da “Tanrým
içimde olmadýðý için”. Bunun olasý bir anlamý “bu
kötülüklerin baþýma gelmiþ olmasýnýn nedeni,
günahlarým nedeniyle Tanrým’ýn, Þehinasý’ný benden uzaklaþtýrmasý deðil mi?” þeklindedir (Daat
Zekenim; Sforno). Dolayýsýyla burada bir kabullenme ve günah itirafý var gibi görünmektedir.
Ancak yine de sýradaki pasukta Tanrý’nýn
Yüzü’nü daha da gizleyeceðinden bahsettiðini

Tanrý Bene-Yisrael umurunda deðilmiþ gibi bir
tavýr alacak, böylece onlarý doðanýn normal iþleyiþ kurallarýna býrakacaktýr (Mizrahi; Sifte
Hahamim). Bu da, onlarýn kendilerinden güçlü
olan düþmanlarý için kolay bir av haline gelmelerine neden olacaktýr.
Daat Zekenim ise bunun bir sevgi belirtisi
olduðu görüþündedir. Bu, oðlu cezayý gerektiren
bir davranýþ içine girmiþ olan bir babanýn, onu
bizzat cezalandýrmak istemeyip bunu bir
baþkasýndan istemesi ve o sýrada buna bakmaya
dayanamamasýna benzer.
[Düþmanlarýna kolay] Av olacak – Krþ. The
Living Torah. Tam çeviriyle “yemek için olacak”.
Yani “düþmanlarý onu kolayca yiyip tüketecek”
(krþ. Septuaginta). Alternatif olarak “yaðmalanmaya açýk olacak” (Targum Onkelos; Targum
Yonatan) veya “yok edilecek” (Ralbag).
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“Sadece bu þarkýdan bahsedilseydi, bu nasýl bir
tanýklýk olacaktýr? [Neye tanýklýk edilecektir?]”
Þarkýnýn hedefi, Tanrý’nýn vermiþ olduðu görevin
yerine getirilmesinin Yahudiler’in kaderinde belirleyici
olduðu gerçeðini Yahudi bilincine kazýmaktýr.
Ama söz konusu hedef þarkýda yer almakta
deðildir. Bu ancak Tora’yý tümüyle bilme sayesinde
yerine getirilebilecek bir görevdir. Sonuç olarak
burada her Yahudi’nin Tora’nýn bir kopyasýný
kendisi için yazmasýný emreden “yap” þeklinde bir
emir vardýr. Mitsvat Ase No. 248 (Sefer Ahinuh).
Pasuktaki “kendinize” sözcüðü, bunun þahsi bir
emir olduðunu belirtir. Baþka bir deyiþle bir kiþiye
babasýndan bir Sefer-Tora kalmýþsa bile, o kendi
kopyasýný yazmakla yükümlüdür (Talmud –
Sanedrin 21b). Bunun iki sebebi vardýr. [1]
Mitsvanýn konusu bir Sefer-Tora’ya sahip olmak
deðil, yeni bir taneyi “yazmaktýr”. [2] Bu þekilde
mevcut Sefer-Toralar’ýn adedi de yükselecektir.
Sefer-Tora yazmak baþlý baþýna, ustalýðýn yanýnda
birçok kurala riayet etmeyi de gerektiren bir
mitsvadýr ve bu, sadece bu konuda gereken eðitimi ve diplomayý almýþ kiþiler tarafýndan yapýlabilir. Bu açýdan bir kiþi söz konusu ustalýða ve bilgiye sahipse, elbette kendisine bir Sefer-Tora yazmalýdýr. Ama bunlara sahip deðilse bu mitsvayý,
uzman bir Sofer’e yazdýracaðý Sefer-Tora ile de yerine getirebilir. Dahasý, Kaþer bir Sefer-Tora’da tek
bir harf yazan kiþi de bu emri yerine getirmiþ
sayýlýr. Sadece tek bir harfin eksikliði bile bir
Sefer-Tora’yý geçersiz kýldýðý için, tümüyle yazýlmýþ
bir Sefer-Tora’daki harflerden yalnýzca birini yazmak bile Sefer-Tora’nýn tümünü tamamlamakla
eþdeðerdir (Yad – Sefer Tora 7:1). Bazý otoritelere
göre, Tora’ya dair kitaplarýn satýn alýnmasý da bu
emrin yerine getirilmesini saðlar (Sefer Ahinuh; Roþ).
Bu emrin Tora’nýn 613. ve son emri olduðu kayda
deðerdir. Tüm mitsvalarýn doruk noktasý, bu
mitsvalarýn hepsini kaydedip bilmeyi emretmektedir. Zira Tora ve mitsvalar ancak bu sayede yerine getirilip gelecek nesillere aktarýlabilecektir.
Bu emir doðrultusunda hiç þüphe yoktur ki, Moþe

Rabenu’nun Sefer-Tora’yý yazýp kabilelere daðýtmasýnýn ardýndan, o nesil kendilerine ait SeferToralar’ý vakit kaybetmeden yazmýþtýr. Baþka bir
deyiþle en baþtan itibaren “binlerce” ve “birbirinin
týpa týp aynýsý” olan Sefer-Tora hazýrlanmýþtýr ve
bu, nesiller boyunca ayný þekilde devam etmiþtir.
Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta Tora’nýn sadýk koruyucularý olan Leviler’in elindeki ana kopya da göz
önünde tutulduðunda, Tora’nýn deðiþtirilmesi
veya tahrif edilmesi, basitçe, “mümkün deðildir”.
Biri veya bir grup bunu deðiþtirmeye kalksa, karþýsýnda bunu yalanlayacak binlerce Sefer-Tora bulacaktýr. Sefer-Tora yazmanýn çok sýký kurallarý
doðrultusunda böyle bir þeyin en ufak bir olasýlýðý
bile yoktur.
œ Tora’nýn Metninin Bütünlüðü.
Elimizdeki Tora’nýn, Moþe’nin yazdýðý metinle
ayný olduðunu nereden biliyoruz?
Tora Tanrý tarafýndan Moþe Rabenu’ya harf harf
dikte ettirilmiþtir. Midraþ (Devarim Raba 9:4) bu
konuda þöyle demektedir: “Ölümünden önce Moþe
13 tane Sefer-Tora yazmýþ, bunlarýn on ikisini on iki
kabileye daðýtmýþ, on üçüncüyü de Aron Aberit’in
yanýnda muhafaza edilmesi için Leviler’e teslim
etmiþtir. Herhangi bir kiþi Tora’yý yeniden yazmaya
veya tahrif etmeye kalkarsa, bu ana kopya ona karþý
‘tanýklýk edecektir’. [Diðer yandan, bunu, sözü
edilen ana kopyaya eriþebilecek konumdaki biri yapmaya kalkarsa, halk içindeki birbirinin ayný binlerce
Sefer-Tora bunun yanlýþlýðýný ortaya koyacaktýr.]”
Bir Sefer-Tora’yý elle yazmak yaklaþýk 2000 saat
alan meþakkatli bir iþtir. Kati ve kusursuz Yahudi
aktarýmýnýn temeli iþte bu meþakkatli çalýþmanýn
ta kendisidir.
Yeni bir Sefer-Tora yazýldýðýnda, doðruluðu tartýþmasýz olan bir Sefer-Tora’yla bire bir karþýlaþtýrýlarak kontrol edilir. Yeruþalayim’deki BetAmikdaþ’ta doðruluk kontrolü için tutulan bir
ana kopya yer alýrdý. II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýnýn
(MS 68 veya 70) ardýndan da uzman Hahamlar,
olasý yazým hatalarýný bertaraf etmek için genel
kontroller yaparlardý.
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Ama o gün Ben, yapmýþ olduðu tüm kötülük nedeniyle – zira baþkalarýnýn
ilahlarýna yöneldi – Yüzüm’ü tamamen gizleyeceðim.
19
“Þimdi; kendinize þu þarkýyý yazýn. Onu Bene-Yisrael’e öðret [ve] aðýzlarýný
ona alýþtýr. Bu sayede bu þarký Bene-Yisrael’e karþý Benim þahidim olacaktýr.
18. Kötülük – Putperestlik (bkz. 20). Günahlarýn
en aðýrý budur (krþ. Ýbn Ezra).
Yüzüm’ü tamamen gizleyeceðim – Tanrý daha
önce buna benzer bir ifade kullanmýþ (p. 17), ama
Yisrael’in bunun karþýsýnda bir tür itirafta bulunduðunu söylemiþti (p. 17). Burada ise Yüzü’nü
tekrar gizlemekten – tam çeviriyle, vurgu amaçlý
bir ikilemeyle “gizleyiþ gizlemekten” – bahsetmektedir. Rabenu Behaye’ye göre ilk kullaným Babil
Sürgünü’nü tanýmlamakta, itiraf da bu sürgünden dönüþü saðlayan teþuvayý belirtmektedir.
Ancak Yisrael sonra tekrar günahkâr bir tutum
içine girince Tanrý bu kez Yüzü’nü tamamen
gizleyecektir. Bu da II. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýndan sonra çýkýlacak sürgünün, yetmiþ yýl süren
ilkiyle karþýlaþtýrýldýðýnda çok daha uzun ve bitmek bilmeyen bir süre boyunca devam edeceðine
iþaret eder. Bu, Tanrý’nýn Yüzü’nü tamamen gizlemiþ
olduðu mevcut sürgünü belirtir (Rabenu Behaye).
Ýbranice Aster Astir. Talmud, [Purim olaylarýndan
hatýrladýðýmýz] Ester’e Tora’nýn neresinde atýfta
bulunulduðunu araþtýrýr ve cevap olarak buradaki sözleri verir. Bu sadece basit bir ses benzerliðine dayanýyor deðildir. Gerçekten de Pers egemenliði altýnda Aman’ýn planý sonrasýnda tamamen imha edilme tehlikesi yaþayan Yahudiler için
ufukta kurtuluþ ümidi yok gibiydi. Ancak Megilat
Ester’in yakýndan incelemesinin ortaya koyacaðý
üzere, tüm bu olay sýrasýnda Tanrý her þeyi üstü
örtülü bir þekilde ve bir doðal olaylar silsilesi
halinde yöneterek kurtuluþu getirmiþtir. Bu,
Tanrý’nýn Yisrael’e açýk mucizelerle deðil, üstü
örtülü bir þekilde nezaret etmesinin en bariz
örneðidir. Tanrý’nýn bu gizli ama kesin nezareti
“Ester Panim – Yüz Gizliliði” olarak terimlendirilir. Bu yalnýzca Tanrý’nýn Yahudi’ye olan
iliþkisinde deðil, ters yönde de doðrudur. Bir
Yahudi yüzeyde Tanrý’dan ne kadar uzak ve ayrý
görünse de, kalbinde bir kývýlcým hiçbir zaman
sönmez (Meam Loez).
19-30. Tora’nýn Tanýklýðý. Tanrý, Moþe ile Yeoþua’ya
Tora’yý yazmalarýný, halka öðretmelerini ve bir
kopyasýný Aron Aberit’in yanýna yerleþtir-melerini
emretmektedir. Ýleride Yahudiler’in ciddi bir kesiminin Tora’ya sýrt çevirip, etraflarýndaki toplumlarýn Tora’ya aykýrý kültürlerine kapýlacaklarý bir
zaman gelecektir. Ýþte o zaman geldiðinde, Tora,
Yisrael’in köklerini hatýrlatan sabit bir hatýrlatýcý ve
onun sadakatinin deðiþmez odaðý olarak kalacaktýr.

19. Kendinize þu þarkýyý yazýn – Tanrý önceki
pasuklarda Moþe ile Yeoþua’ya hitap ettiði için,
basit anlamda buradaki hitap da onlaradýr. Tanrý
ayný emirle Yeoþua’yý da baðlamýþtýr, zira Moþe
hayattayken onu peygamber olarak atama
niyetindedir. Yazma iþlemini p. 22’de söylendiði
üzere Moþe yapmýþtýr ve Yeoþua onun yanýnda
durup görmüþ ve okumuþtur. Sonraki “öðret” emri
ise yine her ikisini de baðlamaktadýr; nitekim
halka þarkýyý Yeoþua da öðretmiþtir (bkz. 32:44).
Fiilin tekil çekimli olmasýnýn nedeni, emrin öncelikle Moþe’yi baðlamasýdýr.
Yine basit anlamda, “þarký” ile, 32:1-43’deki
Aazinu þarkýsý kastedilmektedir. Ýbranice Þira.
Aslýnda bunu anlamak biraz zordur; zira bu
“þarký” hiç de neþeli deðildir. Aksine çok aðýr
yýkým kehanetleri içermektedir. Ancak yine de
teknik olarak bu bir þarkýdýr, çünkü Yisrael bunu
daima bir melodiyle þarký olarak söyleyecektir.
Ayrýca Sefer-Tora’da yazýldýðý þekliyle bu þarký iki
sütunlu bir þiir þeklindedir.
Yine de bu, Tanrý’nýn bu kýsmýn neden bir þarký
olmasý gerektiðini açýklamamaktadýr. Rabi
Gedalya Schorr bir þarkýnýn armoni ve uyum
kavramýný gerektirdiðine dikkati çeker. Týpký karmaþýk bir þarkýnýn, birçok notanýn uyumlu bir
þekilde bir araya gelmesiyle oluþmasý gibi, evrenin
tüm öðeleri de ayný þekilde Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirmek üzere uyum içinde hareket ederler.
Aazinu þarkýsý içerik olarak, Yaratýlýþ’ýn tüm
öðelerinin, Tanrý’nýn Halký’nýn iþledikleri
günahlara ve yaptýklarý doðru davranýþlara uyumlu bir þekilde cevap vereceði temasýný iþler.
Bir görüþe göre buradaki Þira sözcüðü, þarkýdan
çok, “Þur – Görmek” (krþ. Bamidbar 23:9 ve
24:17) köküyle baðlantýlý olarak “geleceðe bakýþ”
anlamýnda olabilir. Bu da gelecek hakkýnda bol
kehanet içeren Aazinu þarkýsýný tanýmlamak için
uygundur (Meam Loez; krþ. Hirsch).
Talmud (Nedarim 38a), “Kendinize þu þarkýyý
yazýn” emrinin yalnýzca Aazinu þarkýsýyla sýnýrlý
olmadýðýný ve aslýnda Tora’nýn tümünü kapsadýðýný belirtir. Bunun olasý bir nedeni, Tora’nýn
yazýmýnýn Aazinu þarkýsý ile tamamlanmýþ
olmasýdýr (Tora Temima; bkz. p. 24). Bu þarký
Tora’nýn mührüdür. Ancak mühürlenen þeyi saklamaksýzýn sadece mührü saklamanýn ne manasý
vardýr? Ya da Rabenu Nisim’in belirttiði gibi:
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da “i” sesi için ek bir Yod harfi kullanýlabilir veya
kullanýlmayabilir. Sonuçta farklýlýklar bu gibi
örneklerden ibarettir ve sözcüklerin okunmasý
arasýnda hiçbir fark yoktur.
Ýþte günümüzdeki Sefer-Toralar arasýndaki son
derece az sayýdaki harf farklýlýklarý bunlardan
ibarettir. Aradan geçen binlerce zorlu yýl göz
önünde bulundurulduðunda, bu sonuç hayranlýk
uyandýrýcýdýr (). [Not: Aradaki dokuz harflik
farka raðmen Yemen cemaatlerine ait SeferToralar da Kaþer’dir. Bunun sebebi, söz konusu
Sefer-Toralar’ýn da köklü bir gelenek zincirini
takip etmesidir.]
Öðret – “Anlaþýlmasý zor yanlarýný onlara açýkla”
(Ýbn Ezra). Tora burada kesin bir ifade kullanmaktadýr: “Öðret!” Buna göre bir Tora öðretmeni,
öðrettiði konu öðrencisi tarafýndan iyice
kavranana kadar bunu ona tekrarlamakla
yükümlüdür (Talmud – Eruvin 54b).
Aðýzlarýný ona alýþtýr – Krþ. Ýbn Ezra. Önceki
gibi, bu da kesin bir ifadedir ve bir Tora öðretmeni, öðrencisi öðrettiði konuya aðzýný alýþtýrana
kadar onu tekrarlamakla yükümlüdür (Talmud –
Eruvin 54b). Ýbranice Sima Befiem. Tam çeviriyle
“onu aðýzlarýna yerleþtir” (krþ. Bamidbar 23:5).
Alternatif olarak “onu onlara ezberlet” (The Living
Torah; krþ. Talmud – Eruvin 54b).
Böylece Tora’nýn nesilden nesle aktarýmý iki
koldan ilerleyecektir: Tora yazýlacaktýr – “Tora
ÞeBihtav – Yazýlý Tora” – ve yeni nesillerin aðýzlarýna yerleþtirilecektir – “Tora ÞeBeal Pe –
Sözlü Tora”. Tora böylece kapalý ve teorik bir metin
deðil, insanýn aðzýnda ve yaþamýnýn içinde bulunan canlý ve gerçek bir kanun olacaktýr (Meam Loez).
Benim þahidim olacaktýr – Bkz. p. 21 açk.
Yukarýdaki (p. 18) açýklamalarda belirtildiði
üzere, halkýn sanki kendisi tamamen suçsuzmuþ
gibi, baþýna gelenlerden Tanrý’yý sorumlu tutmasý
onlarý kýsýr bir döngü içine düþürebilir. Onlar reddettikçe Tanrý da daha fazla kayýtsýz kalacak, bu
da onlarýn daha çok reddetmesine ve daha çok
felakete yol açabilecektir. Oysa Tanrý bunun
böyle sürmesini istiyor deðildir. Bu nedenle
Yisrael’e teþuva kapýsýný daima açýk tutmak için
ona bu konuda bir hatýrlatýcý saðlamýþtýr. Bu
amaçla halka þöyle emredilmektedir: “Þimdi; ken-

dinize þu þarkýyý yazýn. Onu Bene-Yisrael’e öðret [ve]
aðýzlarýný ona alýþtýr. Bu sayede bu þarký BeneYisrael’e karþý Benim þahidim olacaktýr.” Tanrý’ya
karþý ne zaman þikâyette bulunurlarsa, bu þarký
onlarýn karþýsýnda, Tanrý’nýn karþý þikâyetini
büyük harflerle dile getiren kocaman ýþýklý bir
tabela gibi duracak ve “Siz Benim kayýtsýzlýðýmdan þikâyet ediyorsunuz. Ama öncelikle bu duruma neden düþtüðünüze bir bakýn!” diyecektir.
20. [Bu þahitliðe ihtiyaç var,] Çünkü – Krþ. Ýbn
Ezra. Önceki pasuklarda (p. 16-18) Tora gelecekte gerçekleþecek ihaneti ve sonuçlarýný tanýmlamýþtý. Burada ise (p. 20-21), baþtan beri öngörülen
bu geleceðe ulaþýlacaðý zaman buradaki þarkýnýn
nasýl bir rolü olacaðý söylenmektedir (Hirsch).
Yiyecek, doyacak … baþkalarýnýn ilahlarýna
tapacak – Eski dönemlerde insanlarýn kullandýðý
bir söz gibi: “Ýþkembeyi fazla doldurmak aðýr
günahlara yol açar” (Talmud – Berahot 32a).
Lüks içinde yaþayacak – Ýbranice Daþen. Bu her
þeyin bol miktarýna sahip olmayý ve safa içinde
yaþamayý belirtir (The Living Torah). Dar anlamda ise sözcüðün karþýlýðý “þiþmanlayacak” þeklindedir (The Artscroll Chumash – Stone Edition).
Böylece burada bahsedilen ihanete, Tora’ya ve
þarkýya raðmen yol açacak etkenler de sýralanmaktadýr. Sonuç olarak Tora ve þarký her ne
kadar ihanetin getireceði kriz ve yýkýmý tedavi
edebilme gücüne sahipse de, bunu önleyecek
güce sahip deðildir. Ýhanetin sebebi açýkça
söylenmektedir: Bol iyilikten gelen maddi
bereket. Tora’nýn, insanýn tensel ve fiziksel yanýný
da kutsal hale getiren maneviyat ve ahlak merkezli rejimi, lüks ve keyif peþindeki tenselliðin ve
fiziksel arzularýn pek hoþlandýðý bir þey deðildir.
Bu arzular, putperestliðin kutsal kýldýðý, kural ve
sýnýrlamalardan baðýmsýz bir yaþamdan hoþlanýr
ve Tanrý ile girilen antlaþmaya baðlýlýðýn getirdiði
manevi saadet bu fiziksel yaný tatmin etmez. Ýþte,
antlaþmanýn ihlaline yol açacak temel etken
budur (Hirsch).
Beni horlayarak – Ya da “kale almaz bir tavýr takýnarak” (Hirsch). Ýbranice Veniatsuni. Alternatif
olarak, “kýzdýrmak”, “tahrik etmek”, “nispet yapmak”, “bile bile karþý gelmek”. Krþ. 32:19 ve
Bamidbar 14:23.
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“[Bu þahitliðe ihtiyaç var,] Çünkü onu, atalarýna yemin etmiþ olduðum, süt ve
balýn aktýðý topraða getireceðim [zaman, o] yiyecek, doyacak ve lüks içinde yaþayacak, [sonra da] baþkalarýnýn ilahlarýna yönelerek onlara tapacak, [böylece] Beni
horlayarak [ayný zamanda] Antlaþmam’ý ihlal edecek.
Ýnsan hataya açýk bir varlýktýr. Ancak Tora’nýn
aktarýmý gibi son derece önemli bir konu söz
konusu olduðunda bu hataya düþmek, kabul
edilir bir lüks deðildir. Bu nedenle Talmud, bir
Sefer-Tora’nýn “Kaþer – Geçerli” olabilmesi için
20’den çok gerekliliði karþýlamasý gerektiðini vurgular. Bu, Tora’nýn kendi içine kurulu olan
güvenlik sistemidir. Söz konusu gerekliliklerden
herhangi birinin eksik olmasý halinde, bir Tora
tomarý, basýlmýþ herhangi bir kitap konumuna
düþer. Kaþer bir Sefer-Tora’nýn sahip olduðu kutsiyete sahip deðildir. Ýçerdiði Tanrý’nýn Ýsimleri
nedeniyle elbette belli bir kutsiyeti vardýr, ama
söz konusu ölçütlere uygun olmadýðý için,
Tora’nýn toplu okunmasý gibi mitsvalarda kullanýlamaz.
Bu özenli yazým sürecindeki gerekliliklerin
bazýlarý þöyledir: [1] Bir Sefer-Tora’ya tek bir harf
eklemek, onu “Pasul – Geçersiz” kýlar. [2] Bir
Sefer-Tora’dan tek bir harfi eksiltmek onu Pasul
yapar. [3] Tora’yý yazma yetkisine sahip olan kiþi
– Sofer – özel bir eðitimden geçmiþ ve diploma
almýþ olan, Tora’ya baðlý, Tanrý korkusuna sahip
bir Yahudi olmalýdýr. [4] Deri parþömen,
mürekkep, tüy kalem gibi tüm malzemeler kati
özelliklere sahip olmalý ve Sefer-Tora yazma amacý
için özel olarak hazýrlanmýþ olmalýdýr. [5] Bir
Sofer’in tek bir harfi bile ezbere yazmasý yasaktýr.
Yazma süreci boyunca, Kaþer olduðu kati olan bir
Sefer-Tora onun önünde açýk olmalýdýr. [6] Sofer,
yazdýðý her bir sözcüðü yanlýþsýz metinden kopyalamadan önce aðzýyla telaffuz etmelidir. [7] Her
harfin çevresinde onu çevreleyen yeterli miktarda boþ alan bulunmalýdýr. Ýki harf tek bir noktada
bile birbirine deðerse, bu durum Sefer-Tora’yý
tümüyle geçersiz kýlar. [8] Eðer tek bir harf okunamayacak kadar silikleþmiþse veya baþka bir harf
gibi okunma olasýlýðý varsa, bu kusur ister yazýnýn
kendisinden, ister bir delik ya da yýrtýktan, isterse
de lekelenmeden kaynaklansýn, Sefer-Tora’yý
tümüyle geçersiz kýlar. Her bir harf, bir okul
çocuðunun onu benzer diðer harflerden ayýrt
edebileceði yeterlilikte okunaklý olmalýdýr. [9]
Sofer sözcükler arasýnda kat’i miktarda boþluk
býrakmalý, bir sözcüðün iki sözcükmüþ gibi, iki
sözcüðün de tek sözcükmüþ gibi okunmasýna
meydan vermemelidir. [10] Sofer, Tora’yý oluþturan kýsýmlarýn dizaynýnda deðiþiklik yapamaz ve
satýr uzunluklarýyla paragraf marjlarý ile ilgili
kurallara uymalýdýr. [11] Ýçinde herhangi bir hata

bulunmuþ olan Sefer-Tora kullanýlamaz; ya 30 gün
içinde düzeltilmeli ya da gömülmelidir.
Bunlar, konu ile ilgili kurallardan sadece
bazýlarýdýr. Yine de þu akýlda tutulmalýdýr ki, Tora
kadar büyük ve antik herhangi bir metnin hatasýzlýðýný koruma altýnda tutmak, “en iyi þartlar
altýnda bile” çok zorlu bir sýnav teþkil eder. Öte
yandan Yahudiler için “en iyi þartlar” ifadesini
kullanmak çok zordur; zira Yahudi tarihi, yaygýn
bir þekilde gerçekleþen, ayrým, zulüm, baský ve
katliamlarla doludur. Ayrýca son 2000 yýl içinde
Yahudiler Yemen’den Polonya’ya, Avustralya’dan
Alaska’ya kadar dünyanýn her ucuna
yayýlmýþlardýr.
Baþka tarihi etkenler de Tora’nýn kusursuz
aktarýmýný çok daha zor hale sokmaktadýr.
Örneðin Bet-Amikdaþ’ýn 1. yüzyýl içindeki
yýkýlýþýndan bile önce Sanedrin geçerliliðini yitirmiþti. Sanedrin son derece önemli bir kurumdu ve
Yahudi uygulamasý söz konusu olduðunda ortaya
çýkabilecek her türlü anlaþmazlýkta karar mercii
Sanedrin’di. Yani Tora bu gibi bir merciin olmadýðý
bir ortamda aktarýlmak zorunda kalmýþtýr.
Elimizdeki verilere bakalým. Eðer en eski Tora
tomarlarýný alýp birbiriyle karþýlaþtýrýrsak, herhangi bir tahrifin olup olmadýðýný ve eðer varsa ne
kadar olduðunu anlayabiliriz.
Gerçek þudur: Tüm zorluklara, eziyetlere,
baskýlara ve katliamlara, dünya üzerindeki uçsuz
bucaksýz daðýlýma raðmen, dünya Yahudileri
arasýnda Sefer-Torasý biraz farklý olan tek cemaat,
Yemen’deki Yahudi cemaatidir. Yüzlerce yýl
boyunca bu cemaat genel kontrol sisteminin
dýþýnda izole bir þekilde yaþamýþtý. Dolayýsýyla söz
konusu farklarýn olmasý gayet normaldir. Ama
bunun dýþýnda farklýlýk gösteren hiçbir Sefer-Tora
yoktur.
Peki Yemen cemaatine ait Sefer-Toralar’daki farklar ne kadar ciddidir? Þöyle söyleyelim: Tora’da
304.805 harf [yani yaklaþýk 79.000 sözcük]
vardýr. Eldeki Sefer-Toralar karþýlaþtýrýldýðýnda,
Yemen cemaatine ait olanlarla diðerleri arasýnda
farklý olan harf adedi yalnýzca dokuzdur (rakamla: 9)! Ve bunlar bulunduklarý sözcüklerin anlamlarýnda hiçbir fark yaratmayan farklýlýklardýr.
Þöyle ki; bazý sözcüklerde “o” sesi, ek bir Vav harfi
kullanýlarak veya kullanýlmayarak verilebilir. Ya
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Benimle ayný niyette olmadýklarýný ve Ülke’ye
girerken daha çok kendilerini doyurma amacýný
taþýdýklarýný – buna baðlý olarak da rahatý bulduktan sonra Beni terk edeceklerini (ö.p. ve
32:15) – biliyorum” (Sforno).
Yine de Tanrý’nýn “bildiði” þeyin yalnýzca gelecekteki kötü günler olmadýðý açýktýr. Nitekim bu
kýsýmda Yisrael’in ihanetinden baþka bir þey daha
söylenmektedir: “[Bu þarký] onun soyu tarafýndan
hiçbir zaman unutulmayacak.” Baþka bir deyiþle
Yisrael ne kadar düþük düzeylere düþerse düþsün,
Tora ile arasýndaki temel baðý hiçbir zaman tamamen koparmayacaktýr ve Tanrý sadece ihaneti
deðil, bu içsel baðlýlýðý da bilmektedir. Halk
çöldeki kýrk yýllýk yolculuðu sýrasýnda, hem iyi
yönde hem de kötü yönde olmak üzere kendi
karakterini ortaya koymuþtur. Týpký iyi zamanlarýnda bile hiç aksamadan yalnýzca iyi yolu takip
etmesi çok zor olduðu ve bir yerlerde mutlaka
hataya düþeceði gibi, ayný þekilde kötü zamanlarýnda da tamamen kötü olmayacak ve Tora ile
arasýndaki temel baðý hiçbir zaman koparmayacaktýr. Ve onu olmasý gereken yüksek düzeyine
geri getirecek olan da budur (Hirsch).
22. O gün yazdý – Geciktirmedi (Ýbn Ezra).
Anlaþýldýðý üzere Moþe Rabenu tüm bunlarý
Yeoþua ile birlikte veya o yanýndayken yazmýþtýr
(bkz. p. 19). Bu pasuðun bulunduðu yer, Tora’nýn
Yeoþua’nýn mevcudiyetinde yazýlýp halka öðretilmesinin, Yeoþua’nýn yeni lider olarak göreve
atanmasýnýn bir parçasý olduðuna iþaret etmektedir. Bu kýsýmda Moþe Rabenu’ya iletilen Tanrýsal
Söz (p. 16-21), onun halefinin kendi kalbine yerleþtirmesini gerektirecek düzeyde, en önemli
noktalarý içermektedir. Yeni lider ve onu takip
edecek olan tüm Yahudi liderler, kendi görev
süreleri boyunca halka eþlik edecek olan ahlaki
tehlikelerin farkýnda olmalý, onlarýn varlýðýný
görüp tüm gücüyle onlara karþý mücadele
etmelidir. Bu, Yeoþua için Ülke’nin fethedilmesinden
bile daha önemli bir görevdir, zira Yisrael Tanrý’ya
yönelik sadakatinde ikili oynadýðý takdirde
Ülke’nin hiçbir önemi yoktur.

Moþe’nin Yeoþua’ya gösterdiði þeylerden biri de
Tora öðreniminin, Tora’nýn el üstünde tutulmasýnýn, halk tarafýndan bilinmesinin ve anlaþýlmasýnýn, Yisrael’in Tanrý’ya yönelik sadakati için
en önemli – hatta doðrusu tek – araç olduðudur.
Ve yalnýzca mitsvalarýn bilinmesi ve anlaþýlmasý
deðil, Þarký’nýn öðretilmesi de eþ öneme sahiptir;
zira bu mitsvalarýn teknik birer formalite olmamasý için, mitsvalarýn ruhunu ön plana çýkarmak,
Yisrael’in özel konumu ile bu mitsvalar sayesinde
ifade bulacak olan insanlýk içindeki yüksek
düzeyli görevine dair bilinci sürekli beslemek gerekir.
Ama her þeyin baþýnda, Moþe, Yeoþua’ya ve gelecek nesillerdeki tüm liderlere esas talebi iletmiþtir: Lider, yeni çaðýn rüzgârlarýndan ürkmemeli, Tanrý’ya ihanetin gerçekleþeceði hiçbir
dönemde teslim olmamalýdýr. Sessizce ama
güvenle, bilinçli ve saygýlý bir þekilde, Tora’nýn,
kendisine Tanrý tarafýndan teslim edilmiþ olan
bayraðýný göndere çekmelidir. Tanrý’nýn
Torasý’nýn düzeyini, onu sözüm ona çaða uydurma adýna düþürmek gibi bir görevi yoktur; çünkü
Tora, her türlü karmaþa döneminin üstündedir ve
daima, Tanrý ile Torasý’na dönecek olan nesli
bekler haldedir. Tüm nesillerdeki Yahudi liderleri, Tora’nýn gerçekliðini bir sonraki nesle
aktarabilmek için onu bütünlüðünün korunmasýndan sorumludur. Onu, Tora’ya açýk olan
kalplere dikmelidir – bu kalplerin sayýsý az da
olsa, çok da olsa (Hirsch).
Bene-Yisrael’e öðretti – Þemot 24:3-4 ve 34:3132’den anlaþýldýðý üzere Moþe’nin halka aktardýðý
tüm emirlerde, bu emirler öncelikle sözlü olarak
öðretilmiþ ve yazýya daha sonra geçirilmiþtir.
Baþka bir deyiþle emirler söz konusu olduðunda
aðýrlýk merkezi Sözlü Tora’dadýr. Þarký söz konusu
olduðunda ise durum farklýdýr. Þarký öncelikle
tamamen yazýlý olarak verilmiþ, bu metnin doðru
anlaþýlabilmesi için gereken Sözlü Gelenek ise
ancak bundan sonra öðretilmiþtir (Hirsch).
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Ve [iþte, bunun sonucunda] çok sayýda kötülük ve sýkýntýlar onu bulacaðý
zaman bu þarký ona karþý þahit olarak tanýklýk edecek; zira [bu þarký] onun soyu
tarafýndan hiçbir zaman unutulmayacak.
“[Onun bu duruma düþeceði belli,] Çünkü onun doðasýný, bugün, [yani] onu
henüz [hakkýnda] yemin etmiþ olduðum Ülke’ye getirmemiþken [bile] yaptýklarýný
biliyorum.”
22
Moþe bu þarkýyý o gün yazdý ve onu Bene-Yisrael’e öðretti.
21. Ona karþý – Ýbn Ezra. Tam çeviriyle “onun
önünde”.
Tanýklýk edecek – Ya da “[‘baþýmýza neden bunlar
geldi?’ sorusuna] cevap verecek”. Þarký, gelecekte
Bene-Yisrael’in baþýna gelecek olan dert ve
ýstýraplarý listeleyecek ve bunun nedeni olarak da
halkýn Tanrý’yý terk etmesini gösterecektir. Baþka
bir deyiþle bu þarkýda Tanrý, halka önceden uyarýda ve bildiride bulunmaktadýr (Raþi). Böylece bu
dertler meydana geldiðinde kimse bunu þansa
baðlayamayacak, tüm bunlarýn Tanrý’nýn cezasýnýn bir parçasý olduðunu açýkça bilecektir
(Mesiah Ýlemim).
[Bu þarký] Onun soyu tarafýndan hiçbir zaman
unutulmayacak – Bu ifade yalnýzca þarkýyý deðil,
içinde yer aldýðý Tora’nýn tümünü de kapsar.
Þarký hiçbir zaman unutulmayacaksa, onu içeren
Tora da hiçbir zaman unutulmayacaktýr (Sefer
Zikaron; Beer Mayim Hayim). Böylece Tanrý,
Bene-Yisrael’in Tora’yý hiçbir zaman unutmayacaklarýný garanti etmektedir (Raþi; bkz. Talmud –
Þabat 138b). Tarih, Tora öðreniminin, düþüþünün
artýk geri alýnamaz sanýldýðý her seferde inanýlmaz
bir yükseliþe geçtiðini tekrar tekrar ortaya koymuþtur.

Tanrý ile antlaþmasýnýn gereðini gelecekte mutlaka yerine getireceðinin de garantisidir. Yisrael
manevi düþüþünde akýl almayacak kadar alçak
düzeylere inse bile, kaderi boyunca onun yanýndan hiçbir zaman ayrýlmayacak ve sýkýntýlý
dönemlerinin karanlýðý boyunca ona eþlik edecek
bir pýrlantasý daima yanýndadýr. Bu pýrlanta
Tora’nýn ta kendisidir. Tora’nýn tümüne sýrt
çevirse bile bu gerçek deðiþmeyecek, buradaki
þarkýda kendi yaþam sebebini ve hayati görevini
bulacak; bunlara bakarak baþýna gelen her þeyin
sebebini, binlerce yýl öncesinde yazýlmýþ þekliyle
görecektir. Bu ilahi kývýlcým onun kalbinden
hiçbir zaman gitmeyecek ve halkýn ruhunu tekrar
Tora’ya geri getirmek için yeterli olacaktýr (Hirsch).
Doðasýný – Daat Mikra. Ýbranice Yitsro. Tam
çeviriyle “eðilimini”.
Yaptýklarýný biliyorum – “Gelecekte olacaklarý
biliyor olmasaydým bile, þu ana kadar yaptýklarýna
bakarak bunu tahmin edebilirdim” (Ýbn Ezra).

Bu hiç basit bir garanti deðildir. Bunun anlamý,
“Tora Moþe zamanýndan deðil; sonradan oluþturuldu” gibi iddialarýn birer safsatadan ibaret
olduðudur. Bir kiþinin Tora hakkýnda hiçbir þey
bilmeyen Yahudiler’e gelip, “Ýþte size Tora’yý
getirdim; içinde sizin tarihiniz yazýyor” demesi
mümkün deðildir. Öyle olsa halkýn cevabý açýktýr:
“Kendi tarihimizi nasýl oluyor da biz bilmiyoruz
ama sen biliyorsun?” Ve eðer bu kiþi ileri gidip
“unuttunuz” derse, ona bu pasuðu gösterirlerdi:
“Burada ‘unutulmayacak’ diyor! Sen bize hiçbir
zaman unutulmayacaðýný iddia eden bir metnin
unutulduðunu söylersen biz sana ve bu metne
inanýr mýyýz?!” Kýsacasý, Tora’nýn baþka bir
döneme ait olmasý mümkün deðildir ve Tora,
Moþe’nin döneminden günümüze kadar hiç
unutulmadan, kopmamýþ bir zincirle ulaþmýþtýr.

Tanrý’nýn insanlara yalnýzca onlarýn mevcut
durumlarýna göre hitap edebilir. Tanrý zamanýn
üstündedir, ancak insanlar zamanla baðlýdýr.
Tanrý gelecekte olanlarý biliyor olmasýna raðmen,
bu bilgi gelecekle ilgili olduðu için, gerçekleþmediði sürece henüz gerçeðe dönüþmemiþ bir
potansiyel bilgi sýnýfýndadýr. Eðer Bene-Yisrael
çöldeki günahlarý iþlemiþ olmasalardý, Tanrý’nýn
gelecekle ilgili olarak onlara “siz günah iþleyeceksiniz ve bu þarký size karþý tanýklýk edecek”
demesi uygun olmazdý, zira henüz onlarýn
“doðalarýný” aktif bir þekilde ortaya koyan herhangi bir olay gerçekleþmedikçe bu konudaki
bilgi halen potansiyel nitelikli olacaktýr. Böyle bir
durumda gelecekle ilgili kesin bir bilgi vermektense, olabilecekleri þarta baðlamasý daha doðru
olurdu: “Eðer itaat ederseniz, bereket göreceksiniz; etmezseniz kýlýçla karþýlaþýrsýnýz.” Ama
artýk Bene-Yisrael’in doðalarý geçmiþ olaylarla
açýða çýkmýþtýr ve artýk onlar için bile potansiyel
bilgi sýnýfýnda deðildir. Bu nedenle Tanrý gelecekte olacaklarý da bu þekilde bildirmiþtir (Ramban).

Söz konusu garanti çok önemli gerektirmeler
içerir. Bu sözler Yisrael’in ebedi niteliðinin ve

Alternatif olarak “Ben onlarý Erets-Yisrael’e Bana
baðlý kalmalarý için getiriyorum; ama onlarýn
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23

24
25
26
27

kitaptýr ve bu pasukta Aron Aberit’in yanýna yerleþtirilmesi emredilen Tora’nýn ana kopyasý ile
ayný deðildir (bkz. p. 9 açk.).
25. Leviler’e – Yani Levi kabilesine mensup
Koenler’e (bkz. p. 9). Ama tüm Levi kabilesine
deðil, zira yetkili olmayanlarýn Aron’a dokunmalarý mümkün deðildir (Ýbn Ezra).
26. Bu Tora kitabýný – Talmud’da (Gitin 60a)
Tora’nýn Moþe’ye nasýl verildiði konusunda iki
görüþ vardýr. Bunlardan birine göre Tora bölümler halinde verilmiþtir ve Moþe bunu hayatýnýn
sonunda Tora tamamlandýðý zaman Tanrý’nýn talimatlarý doðrultusunda birleþtirerek Sefer-Tora’yý
oluþturmuþtur. Diðer görüþe göre ise Tora tam ve
eksiksiz bir kitap olarak verilmiþtir. Ancak bu
görüþ ayrýlýðý Tora’yý “Moþe’nin” nasýl aldýðý
konusundadýr. Öte yandan Moþe’nin Tora’yý
halka bir bütün halinde verdiði konusunda görüþ
ayrýlýðý yoktur. Ayrýca bkz. p. 9 açk.
Alýp – Ýbranice Lakoah. Bu, sürekli yapýda bir
fiildir (Raþi). Buna göre Leviler de Tora
Kitabý’nýn sürekli olarak Aron Aberit’in yanýnda
durmasýný temin etmekle yükümlü olacaklardýr
(bkz. Mizrahi).
Moþe, ölmeden önce on üç tane Sefer-Tora yazmýþ
bunlardan on ikisini kabilelere daðýtarak onlarý
Tora ve mitsvalara özen göstermeleri konusunda
uyarmýþtýr. On üçüncü tomarý da, Aron Aberit’in
yanýna koymalarý için Leviler’e vermiþtir (Midraþ;
Daat Zekenim).
Antlaþma Sandýðý’nýn yan tarafýna – Hahamlarýmýz
bununla neyin kastedildiði konusunda görüþ
ayrýlýðý içerisindedir. Rabi Meir’e göre Moþe’nin
yazdýðý Sefer-Tora Aron Aberit’in içinde On Emir

levhalarýnýn yanýnda yer alýrdý [Bu görüþe göre,
pasuktaki “Antlaþma Sandýðý’nýn yan tarafýna”
ifadesi, Sefer-Tora’nýn Aron’un içinde yan yana
duran On Emir levhalarýnýn arasýnda deðil, iç yan
duvarýn kenarýnda yer aldýðý anlamýna gelir].
Rabi Yeuda’ya göre ise Aron Aberit’in dýþýna
doðru, üzerine Sefer-Tora’nýn yerleþtirileceði rafbenzeri bir çýkýntý yer almaktaydý (Talmud – Baba
Batra 14a-b; Raþi). Resimler için bkz. Þemot
25:11 açk. Bu ikinci görüþe göre bahsi geçen
Sefer-Tora daha ileri bir tarihte Peliþtiler tarafýndan
gönderilen altýn bir sandýðýn içine yerleþtirilmiþtir
(Talmud – Baba Batra 14a; bkz. Þemuel I 6:8).
Senin için – Moþe’nin sözleri bir bütün olarak
halka yöneliktir (Ýbn Ezra).
Þahit teþkil edecektir – “Tanrý’nýn Torasý’ný terk
edeceðinizi önceden bildiðime dair tanýk olacaktýr. Tora’nýn bir kopyasýnýn, yýlda bir kez Koen
Gadol hariç hiç kimsenin giremediði Kodeþ
Akodaþim’de tutulmasýný iþte tam olarak bu sebeple
emrediyorum. Bu Tora tomarý, Tora’da yazýlý olan
her þeyin, bana Sinay’da Tanrý tarafýndan söylenmiþ olduðunun tamamen aynýsý olduðuna kanýt
teþkil edecektir – ne eksik, ne fazla” (Sforno).
œ Sonuç. Tanrý her Yahudi’nin Tora’nýn yazýlmasýnda aktif rol almasýný emrettikten sonra,
Tora’nýn metninin dokunulmaz olmasýný teminat
altýna almýþtýr. Böylece Yahudiler içinde bazý kesimler
bazý dönemlerde Tora’ya itaat etmezlerse bile,
Tora’nýn söylediklerini kimse tahrif edemeyecektir.
27. Tanrý’ya karþý isyankâr oldunuz – Aslýnda
burada tam çeviriyle “Tanrý ile isyankâr oldunuz”
denmektedir. Yani “isyankâr olduðunuz zaman
bile Tanrý ile idiniz ve hiçbir zaman O’ndan tamamen kopma noktasýna gelmediniz” (Hirsch).
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[Tanrý] Yeoþua’ya [da] emrederek “Güçlü ve cesur ol” dedi, “çünkü BeneYisrael’i, onlara [vereceðime] yemin etmiþ olduðum Ülke’ye sen getireceksin; ve
Ben, seninle olacaðým.”
24
Moþe bu Tora’nýn sözlerini en sonuna kadar kitaba yazmayý tamamladýðýnda,
25
Moþe, Tanrý’nýn Antlaþma Sandýðý’ný taþýyan Leviler’e þöyle emretti:
26
“Bu Tora kitabýný alýp Tanrýnýz Aþem’in Antlaþma Sandýðý’nýn yan tarafýna
yerleþtirin. Orada senin için þahit olacaktýr;
27
zira isyankârlýðýný ve boyun eðmezliðini biliyorum. Ýþte, bugün henüz ben
sizinle birlikte hayatta iken bile Tanrý’ya karþý isyankâr oldunuz; hele ölümümden
sonra [neler yapmazsýnýz]!
23. [Tanrý] – Raþi. Veya “[Tanrý’nýn sözleriyle
Moþe]” (Ýbn Ezra). Krþ. p. 14 açk.
Emrederek – Veya “Yeoþua’yý da görevlendirerek”
(Sforno; krþ. p. 14 açk.).
Sen getireceksin ve Ben seninle olacaðým –
Bkz. p. 7 açk. Bu ifade, Yeoþua inisiyatif alýp
halka liderlik ettiði takdirde Tanrý’nýn da onun
yanýnda olacaðýný, ama arkasýna yaslanýp
baþkalarýna güvenirse Tanrýsal yardýmý alamayacaðýný vurgulamaktadýr (Yeoþua 7:10, Raþi o.a.).
24. Kitaba – Ya da “tomara”.
En sonuna kadar – “Þarký da dâhil olmak üzere”
(Hirsch). Moþe Tora’yý ilk sözcük olan Bereþit’ten
son sözler olan Leene Kol Yisrael’e kadar eksiksiz
olarak yazmýþtýr (Rambam; Ramban). Yani her ne
kadar bu sözler bu noktada geçiyorsa da, bundan
sonraki Aazinu ve Vezot Aberaha peraþalarýný da
kapsamaktadýr (Sforno). Böylece bir görüþe göre
Moþe daha önce 31:13’e kadar yazmýþ olduðu (p.
9 açk.) Tora’nýn geri kalanýný tamamlamýþtýr.
Önce de belirtildiði üzere bazý otoritelere göre
32:44’ten sonraki kýsýmlar da daha önce tamamlanmýþtý; dolayýsýyla Aazinu þarkýsýnýn eklenmesiyle Tora son halini almýþtýr (Ýbn Ezra).
Talmud’da (Baba Batra 15a), Moþe’nin ölümünü
anlatan son sekiz pasuðun (34:5-12) Moþe
tarafýndan mý yoksa Yeoþua tarafýndan mý
yazýldýðý konusunda br görüþ ayrýlýðý vardýr. Önce
de belirtildiði gibi, kabul gören görüþ, Moþe’nin
Tora’yý, bu pasuklar da dâhil olmak üzere sonuna
kadar yazmýþ olduðudur (Rambam). Moþe bir
yandan yazmýþ bir yandan da aðlamýþtýr.
Yazmayý tamamladýðýnda – Yukarýda p. 9’da
Moþe’nin Tora’yý yazýp Koenler’e teslim ettiði
söylenmiþti. Ancak o noktada bu Sefer-Tora’yý ne
yapacaklarýný onlara henüz bildirmemiþti. Bu
sýrada Tanrý ona Aazinu þarkýsýný emredince
Moþe bunu yazmýþ, ayný gün içinde BeneYisrael’e öðretmiþ ve Sefer-Tora’ya eklemiþtir. Bu

aþamada Sefer-Tora’nýn “yazýlmasý tamamlanmýþ”
ve Moþe, bu tomarýn Aron’un yanýna konmasý
talimatýný vermiþtir. Bunun anlamý artýk bu
tomara dokunulmayacaðý, Tora’nýn tamamlandýðý
ve bir daha ekleme ya da çýkarma yapýlmayacaðýdýr. Ve bunun baþka bir anlamý, Tora’nýn bu
kýsýmlarýnýn kronolojik sýrayý izlemediðidir, zira
bu senaryoya göre Aazinu þarkýsý en sonda, Vezot
Aberaha peraþasý ise daha önce, Vayeleh peraþasýnýn ilk pasuðunun ardýndan gelmeliydi. Ama
öyle olmadýðýna göre Tora kronolojik sýrayý izlememektedir (Ramban’ýn açýklamasýyla Ýbn Ezra).
Ramban ise Tora’nýn kronolojik sýrayý izlemediði
prensibinin, ancak konularýn diziliþini kronolojiye uygun bir þekilde açýklamanýn mümkün
olmadýðý durumlarla sýnýrlý olduðu görüþündedir.
Ancak ona göre buradaki konu diziliþi kronolojik
olabilir. Þöyle ki: Moþe Aazinu þarkýsýný kendisine
yazýp (p. 9), öðrenmek üzere onun huzurunda
toplanan Bene-Yisrael’e öðretmesinin ardýndan
bunu Koenler’e vermiþ olduðu Sefer-Tora’ya da
yazmýþ, sonra da onlara Tora’yý, Aazinu þarkýsý da
dâhil olmak üzere Aron’un yanýna yerleþtirmelerini söylemiþtir. Baþka bir deyiþle bu
þarký da Tora’nýn uygulamasal kýsmýnýn ayrýlmaz
bir parçasýdýr; zira temel amacý tanýklýktýr (p. 26).
Moþe sonra tüm halkýn toplanmasýný istemiþ (p.
28), þarkýyý tüm halka söylemiþtir (32:44). Sonra
da Tanrý, Moþe’ye, ölümü için Nevo daðýna çýkmasýný emretmiþtir. Moþe bunu hemen yapmak
durumunda olduðu için tüm kabileleri Vezot
Aberaha peraþasýndaki berahalarla mübarek
kýlmýþ, sonra da tüm bunlarý Koenler’e verdiði
Sefer-Tora’nýn sonuna eklemiþtir. Koenler o
zaman, Moþe’nin emrini yerine getirerek bu SeferTora’yý Aron Aberit’in yanýna yerleþtirmiþlerdir.
Bu þekilde tüm konular kronolojik sýraya göre
açýklanabilmektedir.
Sforno’ya göre ise p. 9’da sözü edilen ve Koenler’e
teslim edilen Tora sadece Akel mitsvasý sýrasýnda
kral tarafýndan okunan kýsýmlarý içeren kýsmi bir
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29

30

30. Sonuna kadar söyledi – “Onlara tamamen
öðretene kadar (bkz. p. 19) yerinden kýmýldamadý” (Daat Mikra).
œ Sonuç. Moþe Rabenu’nun Tanrýsal kaynaklý
görevine tanýklýk etmek için, geçmiþi tarayýp
gelecekle ilgili ön bilgiler veren bu pasuklardan
(p. 27-29) daha kuvvetli bir tanýk olmasa gerektir. Eðer Moþe Tora’yý kendi kafasýndan yazmýþ
olsaydý, olasýlýkla dünyanýn en akýlsýz kiþisi
addedilmeye adaydý. Ýnsani bakýþla bakýldýðýnda,
mitsvalarý bu Tora’nýn mitsvalarý gibi olan bir
Tora vermek akýlsýzlýktan baþka bir þey olmayacaktýr. Ne de olsa Tora’nýn mitsvalarý, hedeflediði
kitlenin arzu ve eðilimleriyle zýt yönde bir tavrý
talep etmektedir ve mantýklý bir insan, halký
karþýsýna alacak þekilde böyle taleplerde bulunmayacaðý gibi, halk da Tanrýsal kaynaklý
olduðunu bilmese bu talebe uymayacaktýr. Söz
konusu talebin insani eðilimlere olan zýtlýðý o
denli büyüktür ki, kanunu Veren, aradan birkaç
yüz yýl geçtikten sonra bile halkýn kendisini
Tora’ya tam olarak uydurmayý baþaramayacaðýný
gayet iyi bilmektedir!
Eðer Tora’nýn Bene-Yisrael’e veriliþinden bu yana
geçen tarihte bir tarama yaparsak, burada yazýlan
her þeyin nesillerin nesilleri kovaladýðý süreç
içinde gerçekleþtiðini görürüz. Her þeyin
nihayetinde ve özellikle de en aðýr acýlarýn çekildiði dönemlerde bu halk bu Tora ile birleþmeyi
bilmiþ ve bu Tora uðruna tarihte eþi benzeri
olmayan iþkenceleri göze almýþtýr. Bunun
karþýlýðýnda Tora da halkýn kanatlarý olmuþ,
böylece Tanrý halký, tüm zorlu sýnavlarýn üstünde
ve kendisine çoðunlukla düþmanlýk ve zulüm
vaat eden bir dýþ dünyanýn mevcudiyetinde yükseltmiþtir. Bununla birlikte Tora sadece Yahudiler

için deðil, tüm dünya için de ýþýk ve gerçeðin kaynaðý olmuþ, halkýn ihaneti nedeniyle Tanrý’nýn
onu içlerine daðýtmýþ olduðu tüm uluslar bu kaynaktan içmiþlerdir ve içmektedirler.
Moþe’nin sözlerinin bitiþini okuyan ve bir yandan
da bu halkýn tarihini gözünün önünden geçiren
biri, Tora’nýn iþte tüm bunlar nedeniyle Moþe’nin
þahsi eseri olmayacaðý gerçeðini teslim etmelidir.
Tora tam da bunlar nedeniyle Moþe’yi elçi olarak
gönderen Tanrý’nýn Torasý’dýr. Ve tam da bunlar
nedeniyle bu halk ve bu Tora, Tanrý’nýn insanlýða
uzanan Parmaðý’dýr (Hirsch).
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“Tüm kabile ileri gelenlerinizi ve polislerinizi bana toplayýn. Bu sözleri onlarýn
kulaklarýna söyleyecek ve göklerle yeryüzünü onlara karþý þahit göstereceðim.
29
Çünkü biliyorum ki ölümümden sonra iyice yozlaþacak, size emretmiþ
olduðum yoldan sapacaksýnýz. [Bu yüzden] Günlerin sonunda baþýnýza kötülük
gelecek, zira Tanrý’nýn Gözü’nde kötü olaný yapýp, ellerinizin iþiyle O’nu öfkelendireceksiniz.”
30
[Böylece] Moþe, þu þarkýnýn sözlerini tüm Yisrael Cemaati’nin duyacaðý
þekilde, sonuna kadar söyledi:
28. Bana toplayýn – Halkýn toplanmasý için kullanýlan borazanlar vardý (bkz. Bamidbar 10:2).
Ancak bu borazanlarýn kullanýlmasýyla yapýlan
çaðrýlar için Tora’da Kara (çaðýrmak) kökü kullanýlýr. Burada ise “Akilu – Toplayýn” denmektedir. Baþka bir deyiþle bu günde borazanlar kullanýlmamýþtýr (Beer Basade). Tanrý, borazanlarýn
yapýlmasý emrini verirken Moþe’ye “Kendine iki
gümüþ borazan yap” (Bamidbar 10:2) demiþtir.
Baþka bir deyiþle, bu borazanlar sadece Moþe’nin
onuruna ve onun kullanýmý için yapýlmýþtýr.
Borazanlar Moþe’nin – ve sadece onun – hükümdarlýðýnýn sembollerinden biriydi ve dolayýsýyla
onun ölümünden sonra Yeoþua tarafýndan bile
kullanýlmayacaktý. Ama borazanlar Moþe’nin
öleceði günde de kullanýlmamýþ, bir daha kullanýlmamak üzere henüz o ölmeden önce
gömülmüþtür. Bu da “Veen Þilton Beyom Amavet
– Ve Ölüm Gününde Hükümdarlýk Yoktur” (Koelet
8:8) sözleriyle uyum içindedir. Moþe’nin öldüðü
günde artýk hükümdarlýðý son bulduðu için, onun
hükümdarlýðýnýn simgesi olan borazanlar da kullanýlmamýþ, çaðrýlanlar borazanlarýn yardýmý
olmadan toplanmýþtýr (Midraþ – Tanhuma,
Beaaloteha 10; Raþi).
Bu sözleri – Aazinu þarkýsýný (Sforno).
Göklerle yeryüzünü onlara karþý þahit göstereceðim – Moþe bunu 32:1’de yapacaktýr. Aslýnda
Moþe daha önce de “Gökleri ve yeryüzünü bugün
size karþý þahit gösteriyorum” (30:19) demiþtir.
Ancak oradaki sözleri Bene-Yisrael’e yöneliktir.
32:1’de ise doðrudan göklerle yeryüzüne hitap
edecektir; zira bir kiþi herhangi bir kimseyi herhangi bir konuda þahit göstermek istediði
takdirde, her þeyden önce o kimseyi bu konuda
doðrudan bilgilendirmelidir. Ýþte Moþe burada
bunu yapacaðýný söylemektedir (Raþi; Rashi – The
Sapirstein Edition).
29. Çünkü – Ýbranice Ki. Ancak bu sözcük
önceki pasukla baðlantýlý olarak, Moþe’nin gök-

lerle yeryüzünü ne konuda þahit göstereceðini
belirtiyor da olabilir: “Bu sözleri onlarýn kulaklarýna söyleyecek ve göklerle yeryüzünü, onlara karþý,
ölümümden sonra iyice yozlaþýp size emretmiþ
olduðum yoldan sapacaðýnýzý [þimdiden] bildiðime
dair þahit göstereceðim. Böylece baþýnýza gelenleri
tesadüfe baðlamayacak, sebebin gerçekten de
yozlaþmýþ olmanýz olduðunu kabul edeceksiniz ve
bu da sizi teþuva yapmaya sevkedecek” (Sforno;
krþ. Yeþayau 48:5).
Ölümümden sonra iyice yozlaþacaksýnýz –
“Yozlaþma” ile kastedilen, putperestlik günahýdýr.
Ancak buna raðmen Yeoþua’nýn hayatý boyunca
Bene-Yisrael Tanrý’ya tamamen baðlý kalmýþlar,
bu günaha veya baþka günahlara sapmamýþlardýr.
Pasukta söylendiði gibi: “Yisrael, Yeoþua’nýn tüm
günleri boyunca Tanrý’ya hizmet etti” (Yeoþua
24:31). Hahamlarýmýz buradan bir prensip
öðrenirler: Bir Tora öðretmeni, öðrencisini kendisiymiþ gibi sever (Talmud Yeruþalmi – Berahot
2:8). Buna baðlý olarak Yeoþua hayatta olduðu
sürece, sanki Moþe halen hayattaymýþ gibidir
(Raþi). Böylece Moþe “ölümümden sonra” sözleriyle “Yeoþua’nýn ölümünden sonra” anlamýný
kastetmiþtir (Mizrahi; Sifte Hahamim).
Türkçe’deki “Sonra” sözcüðü Ýbranice’de birbirine benzeyen iki sözcükle karþýlanabilir: Ahar
ve Ahare. Bunlardan Ahar “hemen sonra”, Ahare
ise “bir süre geçtikten sonra” anlamý taþýr (krþ.
11:30 açk.). Pasukta kullanýlan sözcük Ahare’dir.
Dolayýsýyla Moþe “ölümümden sonra” derken,
“ölümümden bir süre geçtikten sonra” anlamýný
kastetmektedir. Anlaþýldýðý üzere bu, Yeoþua’nýn
hayatýnýn tamamlanmasýnýn sonrasýna iþaret
etmektedir.
Günlerin sonunda – Bkz. Bereþit 49:1.
Ellerinizin iþiyle – “Ellerinizle yaptýðýnýz putlarla” (Daat Mikra).
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Moþe. “Yarýn ölmüþ olacaðým. Eðer Yisrael gelip,
buradaki antlaþmayý üstlenmiþ olmadýklarýný
iddia ederlerse kim gelip onlarý yalanlayacak?”
Moþe bu nedenle, dünya var oldukça var olmayý
sürdürecek olan gökler ve yeryüzünü þahit
göstermiþtir. Bunun pratik sonuçlarý da vardýr.
Yisrael’in tutumu, bu þahitlerin onlara yönelik
tavrýný da belirleyecektir. Eðer antlaþmaya sadýk
kalýrlarsa, þahitler gelip onlarý ödüllendirecektir.
Pasukta söylendiði gibi: “Asma, meyvesini verecek,
yeryüzü mahsulünü verecek ve gökler çiylerini verecek” (Zeharya 8:12). Ancak antlaþmaya sadýk
kalmazlar ve cezaya layýk olurlarsa, Tora’nýn
“[Cezalandýrmak için] onun üstünde ilk önce þahitlerin eli olacak; tüm halkýn eli ise daha sonra” (17:7)
prensibi devreye girecektir. Ceza önce þahitler
yoluyla verilecektir: “[Tanrý] gökleri kapatacak ve
yaðmur olmayacak, toprak da ürününü vermeyecektir” (11:17). Cezanýn devamý da düþmanlar
tarafýndan tamamlanacaktýr: “Ve [siz,] Tanrý’nýn
size vermekte olduðu bu iyi Ülke’nin üzerinden hýzla
yok olacaksýnýz” (a.y.) (Sifre 306; Raþi).
Rav Saadya Gaon’a göre “gökler” ile melekler,
“yeryüzü” ile ise insan ýrký kastedilmektedir (Ýbn
Ezra). Bir baþka görüþe göre ise “gökler” ruhu,
yeryüzü de bedeni kasteder (Paaneah Raza; krþ.
Talmud – Sanedrin 91a). Bu þarký Tora’nýn ve
mitsvalarýn öneminden bahsederken her ikisine
de hitap etmektedir. Tora uygulamasý konusunda
hem ruh hem de beden sorumluluk üstlenmelidir
(Meam Loez).
Kulak verin … duysun – “Kulak verme” nispeten
yakýn, “duymak” ise nispeten uzak bir mesafeyi
ima eder. Moþe’nin bu sözleri, simgesel olarak,
onun, hayatýnýn son gününde göklere yeryüzünden daha yakýn oluþunu belirtir (Midraþ).
Nitsavim peraþasýnýn baþýndan Tora’nýn sonuna
kadar olan kýsým, tümüyle Moþe’nin hayatýnýn
son gününde olanlarý tanýmlamaktadýr. Bu dört
peraþa – Nitsavim, Vayeleh, Aazinu, Vezot
Aberaha – içerik açýsýndan yüklüdür ve Moþe’nin
yaþamýnýn son günü son derece yoðun geçmiþtir.
Gerçekte anlatýlan her þeyin yapýlmasý için bir
günden çok uzun zamana gereksinim vardýr, ama
bunlarýn tümünü, ayný gün içinde mucizevî bir
þekilde gerçekleþmiþtir (Rabenu Behaye).

Buradaki fiil seçimi ilginçtir. Sanki yeryüzü,
Moþe’nin doðrudan göklere hitaben söylediði
sözlere (“kulak verin”) uzaktan kulak misafiri olacakmýþ gibi bir kullaným söz konusudur (“duysun”). Gökler ve yeryüzü Tanrý’nýn antlaþmasýný
temsil etmeye davet edilmektedir ve bu temsilin
eyleme dönüþmesi öncelikle gökler tarafýndan ve
daha sonra dolaylý olarak yeryüzü tarafýndan
gerçekleþtirilecektir. Genel olarak gökler aktif,
yeryüzü ise pasif konumdadýr; nitekim
yeryüzünün fiziksel geliþimine ve insan toplumunun buna baðlý olan yaþam koþullarýna dair beraha veya lanet, temelde yeryüzünün dýþýndaki –
göklerdeki – kozmik deðiþimlerin dolaylý
sonuçlarýdýr. Bu nedenle asýl hitap göklere yöneliktir; yeryüzünün “duymasý” ise, göklerin “kulak
vermesinin” dolaylý sonucudur (Hirsch).
Konuþacaðým – Ya da “Ey gökler, kulak verin ki
konuþayým” (Hirsch). ,
Ýbranice Vaadabera. Bu Dabar köküdür ve sert
konuþmayý belirtir. Sonra kullanýlan “Ýmrati –
Deyiþim” sözcüðü ise Amar köküdür ve yumuþak
dili belirtir. Moþe þarkýnýn açýlýþýnda her ikisini de
kullanmaktadýr. Bazý zamanlarda bir lider sert
konuþmasý gerektiðini bilmelidir. Ama diðer
zamanlarda bunu yumuþak tonuyla dengelemesi
gerekir (Meam Loez).
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Kulak verin ey gökler – konuþacaðým!
Ve duysun yeryüzü aðzýmýn sözlerini!

32.
Önceki kýsýmda Moþe’nin sözünü ettiði ve
Tanrý’nýn emriyle yazdýðý “Þarký” iþte burada
baþlamaktadýr (bkz. 31:19 ve 31:22). Moþe bu
þarkýnýn içinde, Yisrael’in günahkâr bir tutum
izlemesi halinde baþýna gelecek felaketler için
gökler ve yeryüzünü þimdiden þahitler olarak
davet etmektedir. Ancak gökler ve yeryüzü, ayrýca son kurtuluþ ile birlikte gelecek nihai neþeye
de tanýk olacaklardýr.
Bir þarkýnýn doðasý armoni üzerine kuruludur
(bkz. 31:19 açk.). Aazinu þarkýsý da Yaratýlýþ’taki
armoninin takdirinin bir ifadesidir. Ýçinde geçmiþ
þimdi ve gelecek bir arada ifade edilmektedir, zira
bir peygambere açýklanan her þey, hiçbir
çeliþkinin olmadýðý, geçmiþteki ve gelecekteki
olaylarýn yalnýzca armoni içinde bir arada olmakla kalmayýp birbirine açýklýk da getirdiði tam bir
gerçeklik resmi þeklindedir. Bu doðrultuda hepsi,
sanki ayný anda gerçekleþiyormuþ gibi iç içedir
(Rabi Gedalya Schorr).
Aazinu þarkýsý birçok yerinde benzer anlamlara
sahip ikili cümleciklerin oluþturduðu ifadelerden
müteþekkildir. Cümlelerin kendi içlerinde veya
birbirleri arasýnda anlamsal paralellikler göze
çarpmaktadýr. Bu özellik, edebi açýdan bunun bir
þarký olmasýyla açýklanabilir. Ancak benzer
örneklerde olduðu gibi, Tora’da sanat da dâhil
olmak üzere her þey mevcut olmasýna raðmen,
Tora sadece bundan ibaret deðildir ve söz konusu
ikileme ve paralelliklerin her biri, yeni anlamlar
yükleme, mevcut anlamý geliþtirme ve ek
mesajlar verme gibi amaçlara hizmet eder.
Elbette bu konunun basit düzeyi için bile geçerlidir. Öte yandan imalar, ipuçlarý, sýrlar gibi daha
derin analiz söz konusu olduðunda da, bu þarký,
Tora’nýn diðer herhangi bir yerinden farksýz bir
þekilde, her harfinde çok sayýda anlamýn yüklü
olduðu, analitik incelemeyi gerektiren bir
metindir. Çalýþmamýzýn tarzý ve bizim de kendi
sýnýrlý düzeyimiz doðrultusunda, açýklamalarýmýzda basit düzeyle yetineceðiz.

Talmud, Aazinu þarkýsýnýn Þabat günleri BetAmikdaþ’ta gerçekleþtirilen Musaf ibadeti sýrasýnda altý bölüm halinde okunduðunu kaydeder
(Talmud – Roþ Aþana 31a). Baþlangýç ve bitiþleri
Peygamber Ezra tarafýndan kararlaþtýrýlmýþ olan
bu bölümler þöyledir: [1] p. 1-6, [2] p. 7-12, [3]
p. 13-18, [4] p. 19-26, [5] p. 27-35, [6] p. 36-43.
Bet-Amikdaþ’ta sýrayla her Þabat bu bölümlerden
biri okunur, bittikten sonra tekrar ilk bölümden
baþlanýr ve böyle bir döngü halinde devam edilirdi (Raþi o.a.). Bu bölümleri baþlatan harfler – E
(p. 1), Zayin (p. 7), Yod (p. 13), Vav (p. 19),
Lamed (p. 27) ve Haf (p. 36) – “Aziv Lah – Nur
Senindir” ifadesini oluþturur ve bu, doðrudan
Tanrý’ya yönelik bir övgü ifadesi olarak
görülebildiði gibi, ayný zamanda ýþýk, nur ve
ihtiþamýn, eskiden olduðu gibi gelecekte de
Yisrael’e geri döneceðine iþaret eder (Rabenu
Behaye).
Aþaðýdaki açýklamalarýmýzda þarkýyý bu bölümlere göre ayýracak, her birine Rabi Samson
Raphael Hirsch’in bakýþ açýsý doðrultusunda
konu baþlýklarý vereceðiz. Baþka otoritelerin
görüþleri farklý olabileceðinden, her bölümde
baþlýkla bölüm arasýndaki baðlantýyý görmek için
özellikle Rabi Hirsch’in aþaðýda verilen açýklamalarý göz önünde bulundurulmalýdýr.
1-6. Ýlk Bölüm: Tanrý’nýn Dünyaya Ve
Yisrael’e Yönelik Ýdaresinin Genel ve Özel
Ýliþkisi.
1. Gökler… yeryüzü – “Ey gökler ve yeryüzü.
Bene-Yisrael’e sizi sözlerime þahit göstereceðimi
söyledim (bkz. 30:19 ve 31:28). Ýþte bunu þimdi
yapýyorum. Birazdan Yisrael’e uyarýlarda bulunacaðým ve siz, bunun tanýðý olun!” (Raþi).
Ayrýca bkz. 30:19 açk.
Moþe’nin þahit olarak özellikle gökleri ve
yeryüzünü seçmesi boþuna deðildir. “Ben etten
kemikten bir insaným nihayet” diye düþünmüþtür
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hazneyi açýk unutmuþ biri için yaðmur hiç hoþ bir
tecrübe deðildir. Ama çiyden herkes memnundur; zira nem ve bereket getirir, ama ayný zamanda zarar vermez (Sifre 306; Raþi).
Moþe’nin damlama fiilini yaðmur, akma fiilini ise
çiy için kullandýðýný görüyoruz. Bunun tam tersini beklerdik, zira yaðmur, normalde damlalar
halinde olan çiye göre çok daha boldur. Ama
Moþe bu kullanýmla Tora’nýn her yönden yararlý
olduðunu vurgulamaktadýr. Moþe çiy için akma
fiilini kullanmýþtýr, zira çiy ne miktarda gelirse
gelsin hoþ karþýlanýr. Yaðmur içinse damlama fiilini kullanmýþtýr, zira hýzlý yaðmur hoþ karþýlanmayabilir, ama damlalar halinde akan yaðmurdan
da herkes hoþnuttur (Ýmre Þefer).
Deyiþim – Bkz. Öðretim k.b.
Yeþilliðin – Ýbranice Deþe. Topraðýn üzerindeki
bitki örtüsünden bahsedilmektedir (Raþi). Bir
görüþe göre bu, yeni yetiþmeye baþlayan bitkileri
belirtir (Rabenu Behaye).
Fýrtýna gibi – Raþi. Ýbranice Kis’irim. Ya da “yaðmur fýrtýnasý gibi” (Targum Onkelos). Bu,
sözcüðün, “Seara – Fýrtýna” ile olan ses benzerliði
doðrultusundadýr. Tora, bu kez fýrtýnaya benzetilmektedir.
Fýrtýna
bitki
örtüsünü
kuvvetlendirir ve onlarýn daha güçlü bir þekilde
geliþmesine katkýda bulunur. Ayný þekilde
Tora’nýn sözleri de, Tora öðrenenleri güçlendirir
ve yüceltir (Sifre 306; Raþi). Ýbn Ezra’ya göre
sözcük “Saara – Saç Teli” ile baðlantýlýdýr ve ince
yaðmur damlalarýný kasteder. Bu ince yaðmur
damlalarý yeni yetiþmeye baþlayan bitkiler için
iyidir (Rabenu Behaye; bkz. ö.a.).
Diðer alternatiflere göre: “saðanak” (The Living
Torah); “sis” veya “pus” (Ýbn Ezra; Ýbn Canah;
Radak, Þeraþim).
Çimin – Ýbranice Esev. Ya da “bitkilerin”. Bir
görüþe göre bu iyice büyümüþ bitkilerdir (Rabenu
Behaye).
Yaðmur damlalarý gibi – Ýbranice KiRvivim.

Kullanýlan Raviv sözcüðü “Rava – [Ok] Atmak”
köküyle baðlantýlýdýr ve bu baðlamda, yeryüzüne
ok gibi düþen yaðmur damlalarýný kastetmektedir
(Raþi; krþ. Bereþit 21:20). Dolayýsýyla kuvvetli
yaðmurlarý belirtir ve bu yaðmurlar yetiþmiþ
büyük bitkiler için yararlýdýr (Rabenu Behaye;
bkz. ö.a.).
Yaðmur damlalarý çimenleri narinleþtirip
güzelleþtirir. Ayný þekilde Tora’nýn sözleri de,
öðrenenlerini nazik ve narin kýlar (Sifre 306).
Ýbn Ezra’ya göre sözcük “Rav – Çok” sözcüðüyle
baðlantýlýdýr ve yaðmur damlalarýnýn [veya bu
damlalarýn beslediði bitkilerin (Hirsch)] bolluðunu kasteder. Böylece Moþe, sözlerinin boþa
gitmeyip yaðmur ve çiy gibi yeryüzünü doyurmasý
için (krþ. Yeþayau 55:10), yani yaðmurun bitkilere yaptýðý þekilde kendi sözlerinin de halkýn
kalbine iþleyerek onlarý geliþtirip yetiþtirmesi için
dua etmektedir.
Diðer alternatiflere göre: “Kuvvetli yaðmurlar”
(Ýbn Ezra; Ýbn Canah; Radak, Þeraþim); “geç yaðmurlar” veya “mevsim sonu yaðmurlarý” (Targum
Onkelos; krþ. 11:14); veya “kar” (Septuaginta).
Sforno’ya göre pasuðun anlamý þöyledir (bkz.
Damlasýn k.b., Sforno o.a.): “Toram herkes için
uygundur. Anlayýþ sahibi olup bilgelik pýnarýný
özümsemeye hazýr olanlar için coþkulu bir yaðmur gibi yaðacak, o düzeyde olmayanlar için ise,
onlarýn anlayabileceði þekilde çiy gibi akacaktýr;
zira týpký çiy gibi, az miktarda bile olsa, çok iyi ve
yararlýdýr. Toram, yeþilliklerin üstünde fýrtýna gibidir
– onu derinlemesine anlayabilenler onda büyük
harikalar görürler. Ama ayný zamanda ondan
bilgi edinmek için Tora otoritesi olmaya gerek
yoktur; çünkü çimin üstünde yaðmur damlalarý
gibidir – ve sýradan insanlar da ondan mutlaka bir
bilgi elde edebilir ve onda Tanrý’yý bir noktaya
kadar tanýyabilir.”

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 5

Aazinu 715

32:2

2

Yaðmur gibi damlasýn öðretim,
Çiy gibi aksýn deyiþim;
Yeþilliðin üstünde fýrtýna gibi,
Ve çimin üstünde yaðmur damlalarý gibi.

2. Yaðmur gibi … – Moþe, ilk pasukta gökler ve
yeryüzünü, sözlerine þahit olmalarý için davet
etmiþti. Þimdi onlarýn þahitlik edeceði konuya
girmektedir. Konu, Moþe’nin öðretisidir – yani
Tora’dýr. Moþe Tora’yý önce yaðmura benzetmektedir. Yaðmur dünya için yaþam anlamýna gelir.
Benzer þekilde Tora da yaþam kaynaðýdýr (Sifre
306; Raþi): “Eðer uyarýmý dikkate alýrsanýz, size
yaðmur gibi yarar saðlayacaktýr” (Raþbam).
Baþkalarýna göre ise bu bir duadýr: “Sözlerimin
etkisi, yaðmur ve çiyin etkisi gibi yararlý ve
bereketli olsun; halk içinde olumlu kiþilik özelliklerinin geliþmesine vesile olsun” (Alþeh).
Tora’nýn yaðmura benzetilmesi baþka bakýþ
açýlarýný beraberinde getirir: [1] Yaðmurun olumlu etkileri hemen o anda görülmez. Ürünlerin
geliþmeleri yaðmurlar bittikten sonra belli olur.
Benzer þekilde Tora öðrenimi konusunda da
sabýrsýz olunmamalýdýr. Tora öðrenimi, önünde
sonunda insanýn karakterini þekillendirip
geliþtirecektir. Ama bu deðiþikliðin bir gecede
olmasý beklenmemelidir. Ciddi ve dirayetli bir
çalýþma þarttýr. [2] Yaðmurun yararlý olabilmesi
için çiftçinin tarlasýnda ön hazýrlýklar yapmýþ
olmasý
gerekir.
Buna
benzer
þekilde
Hahamlarýmýz “Kendini Tora öðrenimi için hazýrla” demiþlerdir. Ýnsan zihnini baþka þeylerden
serbest kýlýp, Tora bilgisi için boþaltarak
önyargýsýz bir þekilde geldiði takdirde Tora öðreniminin gerçek etkisi kuvvetli bir þekilde ifade
bulacaktýr. [3] Yaðmur farklý bitki türlerinin
üstüne düþer ve hepsinin kendine has bir þekilde
yetiþmesinde etkili olur. Ayný þekilde Tora’nýn bir
bölümü farklý kiþiler üzerinde o kiþinin doðasýna
göre etki edecektir (Sifre) (Meam Loez). Eðer
samimiyse, bundan yarar saðlayacaktýr. Ama
önyargýlýysa, özü yakalamakta baþarýsýz olacaktýr.
Damlasýn – Raþi. Ýbranice Yaarof. Ya da “yaðsýn”
(Ýbn Ezra; krþ. 33:28, Teilim 65:12). Benzer þekilde “coþkuyla yaðacak” (krþ. Sforno). Diðer
alternatiflere göre: “aþaðý aksýn” (Saadya Gaon;
Radak, Þeraþim; Ýbn Canah); “hoþ olsun” (Targum
Onkelos); “raðbet görsün” veya “aranýr olsun”
(Septuaginta); “toplansýn”, “bir araya gelsin”,

“biriksin” (Sifre); “nüfuz etsin” (Hirsch); “hedefini
vursun” (Midraþ Agadol); “arkadan vursun” (Sifre;
Hizkuni).
Bu fiilin baþka bir anlamý “boynu vurmak” þeklindedir (bkz. 21:4). Talmud buna baðlý olarak þu
açýklamayý yapar: “Tora, kendisiyle samimi Tora
öðrenimini hedeflemeden ilgilenen kiþiler için
ölümcül bir zehirdir” (Talmud – Taanit 7a). Krþ.
Targum Yonatan; Sifre; Malbim.
Öðretim – “Benim Öðretim”. Tora öðreniminden
bahsedilmektedir (Daat Mikra; krþ. Miþle 4:2).
Alternatif olarak “bilgece öðreti” (Ýbn Canah)
veya özelde “sözlü öðreti” (krþ. Radak, Þeraþim).
Ýbranice Likhi. Sözcüðün iyelik eksiz hali
Lekah’týr ve “ders” anlamýna gelir; zira ders,
öðrencinin, öðretmeninden aldýðý bir þeydir (Ýbn
Ezra; krþ. Hirsch). Sözcük “Lakah – Almak”
kökünden gelir. Moþe halka Tora’yý öðretmiþtir.
Böylece Moþe’nin Tanrý’dan “almýþ” olduðu
Tora’yý, halk da Moþe’den “almýþtýr”. Bu fiilin
kullanýlmasý, Tora bilgisinin “alýnmasý gereken”
bir bilgi olduðunu belirtir. Baþka bir deyiþle
öðrenci, kendisine verilen bilgiyi özümsemek için
aktif çaba göstermelidir. Ama o bunu yapmazsa,
öðretmen dersini ne kadar kapsamlý bir þekilde
hazýrlamýþ olursa olsun, öðrencinin bundan alacaðý yarar çok sýnýrlý olacaktýr (Meam Loez).
Aslýnda Moþe pasukta iki þey söylemektedir:
“Likhi – Öðretim / Aldýðým” ve “Ýmrati – Deyiþim
/ Söylediðim”. Bunlardan ilki doðrudan Tanrý’dan
aldýðý Tora’yý, ikincisi ise yeryüzünde kendi
verdiði öðütleri, yaptýðý uyarýlarý belirtir. Moþe
bunlarýn Yisrael’in üzerine yaðmur gibi yaðmasýný, çiy gibi akmasýný dilemektedir (Ramban).
Ayrýca sözlerinin dikkate alýnýp, duyanlarýn kalplerine iþlemesi için dua etmektedir (Rabenu
Behaye).
Çiy gibi – Yaðmurdan bahsettikten sonra Moþe
Tora’yý çiye de benzetmektedir. Yaðmur iyidir,
ama her zaman hoþ karþýlanmaz. Örneðin yolda
giden veya [yeni sýktýðý] þarabýn bulunduðu
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olduðunu, bu doðrultuda nihai kurtuluþ hakkýndaki sözlerinin de gerçeðe dönüþeceðini, Tora’nýn
ta kendisinden öðrenip tanýmalýdýrlar.
4. Kaya – Tanrý için bu benzetme kullanýlmaktadýr. Kaya kuvvet ve dayanýklýlýk belirtir (Ýbn
Ezra; Mizrahi; Sifte Hahamim). Tanrý, Ýsteði’ne
karþý gelenleri kuvvetle cezalandýrýr (Raþi).
Tanrý’nýn burada “Kaya” benzetmesi ile anýlmasý,
Tora’nýn birçok yerinde görülen insani dil kullanýmýdýr (Ýbn Ezra). Týpký sert kayalarýn
yeryüzünün temel taþý olmasý gibi, Tanrý da tüm
evrenin temelidir (More Anevohim 1:16; Rabenu
Behaye). Ya da týpký dayanýklý bir kaya gibi, Tanrý
da Kendisi’ne sýðýnanlarý korur (Daat Mikra).
Ýbranice Tsur. Bazýlarý bunu “Tsura – Þekil” ile
baðlý görür ve burada Tanrý’nýn “þekillendiren”,
yani her þeyi Yaratan (Yotser) Sanatkâr/Ressam
(Tsayar) olma özelliðine deðinilmektedir (Sifre;
Ýbn Ezra; krþ. Talmud – Berahot 10a). Septuaginta
bu sözcüðü doðrudan “Tanrý” olarak çevirmiþtir
(krþ. a.k. 5b). Yine bazýlarýna göre ise sözcüðün
kökü “Tsarar – Bir Araya Toplamak” olabilir ki
bu, Tanrý’nýn evrenin birleþtirici kuvveti olduðunu
ve her þeyin O’na baðlý olduðunu belirtir (Aktav
Veakabala).
Moþe’nin þarkýsýnýn esas kýsmý bu sözcükle baþlamaktadýr. Ayný sözcük þarkýnýn içinde birkaç kez
geçmekte ve þarkýnýn genel temasýný da oluþturmaktadýr: “Tanrý kuvvetli, deðiþmez, ödün vermez, tüm mevcudiyetin temeli ve kaynaðý olan
Yaratýcý’dýr” (krþ. Hirsch).
Eylemi mükemmeldir – Günahkârlarý cezalandýrmasýna raðmen (bkz. ö.a.), bunu kontrolsüzce dökülen bir gazapla deðil, kusursuz bir
adaletle yapar (Raþi). Bu, sýradaki “zira tüm yollarý adalettir” sözlerinden anlaþýlmaktadýr (Rashi –
The Sapirstein Edition).
Varolan her þey, yaptýðý herhangi bir eylemde,
kendisinden üstün bir veya birkaç kuvvete
baðýmlýdýr ve dolayýsýyla yapýlan eylem mükemmel deðil, eksiktir. Bunun tek istisnasý, tüm
varoluþun üstünde yer alan Tanrý’dýr. O her þeyin
“Yaratýcýsý” olduðundan (bkz. ö.a.), kimseye muhtaç deðildir ve dolayýsýyla eylemi mükemmeldir
(Ýbn Ezra).

Güven Tanrýsý – Bkz. 7:9. Ya da “Güvenilirlik
[timsali] Tanrý”. Tanrý, verdiði sözü yerine getireceðinden [ve getirebileceðinden (Ýbn Ezra)]
kesinlikle þüphe duyulamayacak tek Varlýk’týr.
Burada da Tanrý’nýn, tsadiklere, baðlýlýklarýnýn
ödülünü mutlaka vereceði söylenmektedir.
Dünyevi gözlerle bakýldýðýnda tsadiklerin ödüllerinin geciktiði izlenimi uyansa bile, Tanrý Sözü’nü
mutlaka yerine getirecektir (Sifre 307; Raþi).
Alternatif olarak burada Tanrý’nýn insanlara olan
güveninden bahsediliyor da olabilir. Tanrý insaný
iyi davranýþ göstermesine olanak tanýyacak bir
potansiyelle yaratmýþtýr ve insanýn her þeyin
nihayetinde buna uygun bir tutum izlemeyi seçeceðine güvenmektedir (Meam Loez).
Haksýzlýk yok! – “Günahkâr kiþilere bile haksýzlýk etmez; hak ettikleri ödülleri esirgemeyip
onlara bu dünyada bereket verir” (Sifre 307; Raþi).
Alternatif olarak, önceki ifadenin zýt anlamýyla
“güvenilmezlik yok” (Targum Yonatan). Benzer þekilde “Huzuru’nda yalan yok” (Targum Yeruþalmi).
Daha geniþ bir þekilde: “Güvenilir Tanrý’dýr –
Günahkârlarý, yaptýklarý en küçük günah için
bile Gelecek Dünya’da cezalandýracaðý gibi,
tsadikleri de yaptýklarý en küçük günah için bile
bu dünyada cezalandýrýr. Ve O’nun Huzuru’nda
haksýzlýk yoktur – Tsadikleri, yaptýklarý en küçük
mitsva için bile Gelecek Dünya’da ödüllendireceði gibi, günahkârlarý da yaptýklarý en küçük
mitsva için bile bu dünyada ödüllendirir”
(Talmud – Taanit 11a).
Dürüst ve doðrudur O – “Ve Tanrý’nýn mutlak
doðruluðu, eðriyi düzeltmesindedir” (Ýbn Ezra;
krþ. 30:6). Ayrýca Tanrý, hedefleri açýsýndan
“dürüsttür” ve bu hedeflere giden yollarý da
“doðrudur”. Tanrý en doðruyu yapar ve onu en
doðru þekilde yapar (Hirsch). Talmud þunlarý
kaydeder: “Ýnsan öldüðü zaman, tüm yaptýklarý,
onun önünde sýralanýr ve kendisine ‘filanca gün
filanca yerde þöyle þöyle yaptýn’ denir. O da ‘Evet’
der. Sonra ona ‘Ýmzala’ denir ve imzalar (krþ. Ýyov
37:7). Bununla kalmaz, hakkýnda verilen kararýn
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32:3-4

3

Aþem’in Ýsmi’yle seslendiðimde
Teslim edin Tanrýmýz’ýn Büyüklüðü’nü.
4
Kaya! Eylemi mükemmeldir,
Zira tüm yollarý adalettir.
Güven Tanrýsý; haksýzlýk yok!
Dürüst ve doðrudur O.
3. Aþem’in Ýsmi’ye seslendiðimde – Ya da “dua
ettiðimde” (Targum Onkelos; Sforno). Alternatif
olarak “Aþem’in Ýsmi’yle sesleneceðim için – tüm
konuþmamý O’nu temsilen, O’nun sözleriyle
yapacaðým için – teslim edin Tanrýmýz’ýn
Büyüklüðü’nü – tüm sözleri dikkat ve saygýyla dinleyin” (Daat Mikra).
Bu pasuktan uygulamaya yönelik birkaç kural
türer. Tanrý’nýn Ýsmi zikredildiði zaman, bunu
duyanlar Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü dile getirmelidirler. Örneðin Bet-Amikdaþ’taki ibadet sýrasýnda Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi [yazýldýðý þekliyle]
söylendiði zaman, duyanlar “Baruh Þem Kevod
Malhuto Leolam Vaed – [Tanrý’nýn] Onurlu
Krallýðý’nýn Ýsmi, Sonsuza Dek Mübarektir” sözlerini söylemeliydi (bkz. Vayikra 16:6 açk.) (Talmud
– Taanit 16b; Raþi). Bet-Amikdaþ dýþýnda söylenen
berahalarda Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi’ni açýk
olarak telaffuz etmek yasaktýr ve onun yerine
A-do-nay Ýsmi kullanýlýr. Ancak buradaki kuralýn
bu berahalarda da yansýmasý vardýr ve bu doðrultuda, bir beraha söylendiði zaman, dinleyenler
Tanrý’nýn Ýsmi’nin ardýndan “Baruh U Uvaruh
Þemo – O Mübarektir ve Ýsmi Mübarektir” (Teþuvat
A-Roþ, Kelal 4), berahanýn sonunda da “Amen”
cevabýný verirler (Talmud – Berahot 21a, Raþi o.a.).
Burada söylenenler doðrultusunda, dualarýn
baþýnda ve sonunda Hazan, ayrýca Tora okunmasýndan önce Tora’ya kalkan kiþi, “Barehu Et
A-do-nay Amevorah – [Tüm yaratýlanlar tarafýndan daima] Mübarek Kýlýnan Tanrý’yý Mübarek
Kýlýn” der, halk da “Baruh A-do-nay Amevorah
Leolam Vaed – [Daima] Mübarek Kýlýnan Tanrý,
Ebediyen Mübarek’tir” cevabýný verir (Sifre).
[Burada Tanrý için kullanýlan “Mübarek kýlýnan”
sýfatý, insanlarýn O’nu mübarek kýlmadýðý zamanlarda bile, yaratýlmýþ olan canlý ve cansýz her
þeyin Tanrý’yý sürekli olarak mübarek kýlmakta
olduðunu belirtir (Kol Bo)]. Sonra Hazan veya
Tora’ya kalkan kiþi de, halkýn bu sözüne
katýldýðýný belirtmek için halkýn cevabýný tekrarlar (Tur). [Not: “Levareh – Mübarek kýlma” fiili,
bereket ve bolluk verme anlamý taþýr. Ama bu,
sadece insanlara yönelik kullanýldýðý zaman
doðrudur. Diðer yandan insan Tanrý’yý bu anlamda “mübarek kýlamaz”. Bu nedenle bu fiil Tanrý’ya

yönelik kullanýldýðýnda anlam, “Tanrý’nýn tüm
bereketin tek Kaynaðý olduðu gerçeðini teslim
etme” þeklindedir (Hirsch).]
Yine bu pasukta söylenenler doðrultusunda, eðer
yeteri miktarda ekmek yenmiþ bir öðünü en az üç
kiþi birlikte yemiþse, öðün sonrasýnda söylenmesi
gereken Birkat Amazon (bkz. 8:10) berahasýnýn
öncesinde “Zimun – Davet” yapýlýr. Bu davetin
özellikle en az üç kiþi birlikte yemek yemiþse
yapýlmasý gerektiði de bu pasuktan öðrenilmektedir. “Aþem’in Ýsmi’yle seslendiðimde” – daveti yapan
bir kiþi; “Teslim edin Tanrýmýz’ýn Büyüklüðü’nü” –
davet edilen ve cevap veren en az iki kiþi [=“teslim edin” çoðul kullanýmý en az iki kiþiyi kasteder]; toplam en az üç kiþi (Talmud – Berahot 45a).
Teslim edin Tanrýmýz’ýn Büyüklüðü’nü – Tam
çeviriyle “Büyüklük verin Tanrýmýz’a”. Yani “O’nu,
‘Büyüklük’ özelliðiyle methedin”. Burada büyüklüðün Tanrý’ya ait olduðunun takdirinden, kabulünden ve övgüyle dile getirilmesinden
bahsedilmektedir. Bu hitap, halka yönelik olabileceði gibi (Daat Mikra), ilk pasukta þahitliðe
davet edilen gökler ve yeryüzüne yönelik de olabilir (Ýbn Ezra).
Pasuðun alternatif bir anlamý þöyledir: “[BeneYisrael’e hitaben:] Tanrý’nýn sizler için yaptýðý
büyük mucizeleri ve muhteþem iyilikleri anlattýðým zaman – ki O, sizin için yapacaklarýyla
Dürüst’tür – siz de Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü teslim
edecek, gerçeði kabul edeceksiniz” (Raþbam). Ya
da “Yahudiler’in gelecekte tekrar Erets-Yisrael’e
toplanmasý (p. 11) ve Maþiah’ýn geliþi (p. 12) için
dua edeceðim, ayrýca þarkýnýn sonunda diðer uluslarý övgüye davet edeceðim (p. 43) zaman,
Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü ve harikalarýný bilen
sizler, Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü teslim edin” (Sforno).
Moþe tüm gelecek nesillere hitaben söylediði sözleriyle, Þarký sýrasýnda sürgünlerin geri toplanmasý için dua edeceði zaman, dinleyicilerinin
ümitsizlikle yanýt vermemelerini, Yisrael’i cezalandýran Tanrý’nýn onlarýn ebedi düþmaný haline
geldiðini düþünmemelerini istemektedir. Aksine,
her ne kadar Yisrael’i kötü tutumu nedeniyle
sertçe cezalandýracaksa da, deðiþmez bir Kaya
(s.p.) olan Tanrý’nýn tüm sözlerinin gerçek
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Koenler krallýðý ve kutsal bir ulus olmalýsýnýz”
(Þemot 19:5-6). Ama onlar Altýn Buzaðý
günahýyla tüm bu planý sekteye uðratmýþlar,
yozlaþmýþlar ve yýkýma yol açmýþlardý. Ýþte
Sforno’ya göre bu nesilden bahsedilmektedir:
“Bu çarpýk ve tutarsýz nesil, kusursuzluk açýsýndan
O’nun çocuklarý deðildi (bkz. s.a.) – O’nun çocuklarýna yaraþýr bir kusursuzlukla hareket etmedi;
aksine Tanrý’nýn niyetlendiði amaca zarar verdi ve
bu, onlarýn kusurudur.”
Deðil – Ýbranice Lo. Olumsuzluk anlamý da katabilen bu sözcük pasukta “Banav – Çocuklarý” ile
yan yana gelmektedir ve böylece “Çocuklarý deðil”
anlamý da mümkündür. Bu doðrultuda bazýlarýna
göre buradaki anlam, “Eðer yozluk içinde
davranýrlarsa, [samimi bir teþuva yapana kadar]
O’nun çocuklarý sayýlmayacaklardýr” þeklinde
olabilir (Daat Mikra). Bunun doðruluðu
Hahamlar arasýndaki bir tartýþmanýn konusudur
(bkz. 14:1 açk.; bkz. p. 20 açk.).
Çocuklarýnýn kusurudur – “Onlar Tanrý’nýn
çocuklarýdýr (bkz. 14:1). Ancak yozlaþmýþ
olmalarý onlarýn kendi kusurudur; Tanrý’nýn deðil
(Raþi).” Veya “Tanrý’nýn çocuklarý, kendi kendilerini kusurlu hale getirdiler” (Raþbam).
Böylece bu sözler, önceki pasukta söylenenleri
tamamlamaktadýr: “Tanrý dürüst ve doðrudur;
herkese hakký neyse onu verir. Dolayýsýyla
Yisrael’in baþýna her ne felaket geldiyse, bunun
tek sebebi kendi olumsuz tutumlarýdýr” (Ýbn Ezra;
Piruþ Al Ýbn Ezra).
Ýfadenin tam karþýlýðý þöyledir: “Yýkým/yozlaþma
O’na/O’nun/ona/onun deðil, [Tanrý’nýn] Çocuklarý,
[onlarýn] kusurlarý.” Görüldüðü gibi, þarkýnýn
geneli boyunca olduðu gibi, buradaki ifade de
oldukça kapalýdýr ve farklý þekillerde de anlaþýlabilir. Örneðin “Tanrý’ya karþý yozlaþmýþ bir tutum
içine girdiler; O’nun çocuklarý olmadýklarýný
söylediler [=kendilerini O’nun yaratmýþ
olduðunu inkâr ettiler; bunu aðýzlarýyla söyleseler
de içlerinden reddettiler; nitekim günah iþlerlerken O’ndan çekinmediler]. Ve bu, onlarýn
kusurunun – çarpýk ve dolambaçlý bir nesil
olmalarýnýn – sonucudur” (Ýbn Ezra).
Diðer alternatifler arasýnda þunlar sayýlabilir:
“O’nun için [=gözünde], Çocuklarý [olamayacak

þekilde] yozlaþtýlar; çarpýk ve tutarsýz neslin kusuru
budur” (Saadya Gaon; krþ. Lekah Tov); “O’nun
[Ýsmi’ne] halel getirenler, kusurlarý nedeniyle O’nun
Çocuklarý deðildir” (Abravanel); “Yýkým O’nun
mu? [Hayýr!] Bu, Çocuklarý’nýn kusurudur” (More
Anevohim 3:12; Hizkuni); “O’na bir yozlaþma mý
getirdiler? [Hayýr!] Bu yalnýzca onlarýn kendi kusurudur” (Abravanel); “[O’nun] Çocuklarý olmaya[
uygun olmaya]nlara yýkým getirdi; ama bu onlarýn
kendi hatalarýnýn sonucuydu” (Hizkuni); “O’nu
memnun etmeyecek þekilde günah iþlediler; lekeli
çocuklar” (Septuaginta).
Çarpýk – Ýbranice Ýkeþ. Ya da “eðri”. Ya da “sizi
çarpýk nesil” (The Living Torah).
Tutarsýz – Ýbranice Petaltol. Ya da “deðiþken”,
“dolambaçlý” (krþ. Targum Onkelos). Bu, çarpýklýk
üzerine çarpýklýðý belirtir (Ýbn Ezra; bkz. Bereþit
30:8 açk.). Doðru ve dürüst olmama, Tanrý’nýn
yolunda düz ilerlememek için elden geleni
yapma, yanlýþta ýsrar etme kastedilmektedir.
Ramban’a göre, Yisrael için kullanýlan “çarpýk” ve
“tutarsýz” sýfatlarý, Tanrý için önceki pasukta kullanýlan “dürüst” ve “doðru” sýfatlarýyla aradaki
tezatý vurgulama amaçlýdýr. Bu böyle olduðu
sürece Yisrael, Tanrý’nýn Çocuklarý olmaya uygun
deðildir ve onlarý kendi kusurlarý bozmuþtur.
Böylece anlam þöyle olabilir: “Düþkün durumlarýnýn sorumlusu Kaya deðildir; zira O mükemmeldir ve hiçbir kusur O’ndan kaynaklanmaz. Bu
çocuklarý Babalarý’nýn Huzuru’nda bozan, kendi
kusurlu tutumlarýdýr.”
Rabi Samson Raphael Hirsch’e göre pasuðun
anlamý þöyledir: “Bir ulus haline geldiklerinden
beri süregelen çarpýk ve tutarsýz olma þeklindeki
kusurlarý, onlarý Tanrý’nýn Huzuru’nda, O’nun
çocuklarý olma þeklindeki özelliklerinin askýya
alýnmasýna sebep olacak derecede yozlaþtýrdý.”

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 9

Aazinu 719
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Yýkým O’nun deðil; çocuklarýnýn kusurudur.
Çarpýk ve tutarsýz nesil!
doðruluðunu onaylar ve ‘Beni güzel yargýladýnýz’
der” (Talmud – Taanit 11a). Talmud’daki bu tasvir,
insanýn ölümden sonra, hayatý boyunca yaptýklarý
konusunda hesap vermek durumunda olduðunu
ve mükemmelliðini kendisinin de takdir edeceði
son derece kusursuz bir yargýya tabi tutulacaðýný
vurgulamaktadýr.
Alternatif olarak “dürüst ve hakkaniyetlidir O”.
Sifre 307’yi takip eden Raþi “dürüst” dendikten
sonra “hakkaniyetli” denmesinin gerekli olmadýðý
görüþündedir (Beer Yitshak). Öyleyse buradaki
ifade farklý þekilde anlaþýlmalýdýr. “Dürüsttür; ve
[O’nun bu dürüstlüðünü teslim etmek] hakkaniyetin
gereðidir”.
Pasuðun toplu halde bir anlamý þöyledir:
“Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü teslim etmeniz en
yakýþýk alýr davranýþ olacaktýr; zira O, yerinden
oynamayan kuvvetli ve dayanýklý bir Kaya gibidir.
Tüm eylemlerini kusursuz bir þekilde yapar ve
Kendisi’ni öfkelendirenlere karþý hemen öfke
göstermez. Ýsteði’ni yerine getirenlere karþý da
dürüst ve doðrudur; haklarýný onlardan esirgemez.” Bu görüþe göre, Moþe, þarkýnýn ilerleyen
kýsýmlarýnda gelecekte Yisrael’in Tanrý’ya sýrt
çevirmeleri karþýsýnda Tanrý’nýn onlara nasýl ceza
vereceðini söyleyeceði için, en baþtan Tanrý’nýn
her yönden adil davranma niteliðini vurgulamakta, dolayýsýyla gerçekleþecek felaketlerde de
Tanrý’nýn her yönden haklý olacaðýný belirtmektedir (Daat Zekenim). Benzer þekilde: “Ýleride
baþýnýza getireceði tüm felaketlerde dürüst ve
doðrudur O. Zira O size þýmaracaðýnýz düzeyde
yakýnlýk göstermesine raðmen (bkz. p. 7-14), siz
O’na sýrt çevirince (bkz. p. 15 v.d.), tüm bu
felaketler adaletin bir gereði olacaktýr”
(Raþbam).
Alternatif olarak “Tanrý, Kaya’dýr – deðiþmez.
Dolayýsýyla, þarkýnýn ilerleyen kýsmýnda baþýnýza
gelecek felaketlerden bahsedilince, Tanrý’nýn
Kendisi’nde bir deðiþiklik olduðunu düþünmeyin.
Deðiþen O deðil, siz olacaksýnýz; zira O’nun
eylemleri mükemmeldir ve eksiði veya fazlasý yoktur. Tüm yollarý adalettir. Yaptýðý iyilikler gibi, Sert
Yargý Niteliði de kuþkuya yer olmayacak þekilde
gerçek adaleti yansýtýr. Güvenilir Tanrý’dýr;
Atalar’a size onlarýn liyakati doðrultusunda
yapacaðýna dair yemin ettiði iyilikleri sizden

esirgemeyecektir. Bunun yanýnda, bir felaket
getirdiði zaman bile O’nun Huzuru’nda haksýzlýk
diye bir kavram yoktur. Dürüsttür; dürüstlüðü
sever ve Halký’ný sürgündeyken bile tamamen
yalnýz býrakmayacaktýr. Ve doðrudur; yaratýlan hiç
kimseye borçlu kalmaz ve kötülere, yaptýklarý iyi
þeylerin ödüllerini bu dünyada verir (bkz. 7:10)”
(Sforno).
5. Yýkým – Ralbag; Malbim; Aktav Veakabala;
Daat Mikra; The Living Torah. “Yisrael’in baþýna
bir yýkým geldiyse bunun sorumlusu kendisidir;
Tanrý deðil!” Benzer þekilde “Kendilerine zarar
verdiler; O’na deðil” (Targum Onkelos; krþ. Ýbn
Ezra). Ya da “kendilerine zarar verdiler, baþkasýna
deðil” (Raþbam).
Tanrý, tüm merhametine raðmen, kesin adaletten
de þaþmaz. Önceki pasukta söylendiði gibi:
“Dürüst ve doðrudur”. Bu nedenle, adil yargýnýn
gerektirmesi doðrultusunda, “Çocuklarý’nýn
kusurlarýný”, “çarpýk ve tutarsýz” davranýþlarýný
sertçe cezalandýrabilir. Ama bu cezayý vermesi,
intikam duygularýnýn bir eseri deðildir. Aksine,
insanýn çektiði en ufak sýkýntý bile, günahýnýn
onarýmýnda rol oynar (Meam Loez). Elbette en
iyisi teþuva yapmaktýr ki bu durumda tüm bunlara
gerek kalmayabilir.
Ýbranice Þihet. Ya da “yozlaþma”: “Yozlaþma onun
[eseridir; Tanrý’nýn] deðil!” Ya da “Ýnsan
davranýþlarýný yozlaþtýrýp isyankârlýk ederse,
bunun zararý O’na deðildir. Ne de olsa Tanrý’nýn
bundan bir kaybý yoktur. Aksine bu, Tanrý’nýn
çocuklarý olarak onlarýn kendi kusurudur ve
onlarýn zararýnadýr” (Daat Zekenim). Ya da
“dünyada kötülük ve yozlaþma olduðu doðrudur;
ancak bunun müsebbibi Tanrý olmadýðý gibi
sorumlusu da Tanrý deðil, insanlardýr” (The
Arscroll Chumash – Stone Edition).
Bu sözcük, Altýn Buzaðý olayý tanýmlanýrken de
kullanýlmýþtý: “[Tanrý’nýn sözleri:] Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýn halkýn yozlaþtý (Þihet)” (Þemot
32:7). Tanrý’nýn niyeti Yisrael’i ve onlar yoluyla
Kendi Ýsmi’ni dünyada kutsal kýlmaktý. BeneYisrael insanlýk için ýþýk kaynaðý olacak, tüm
uluslar için bir kutsiyet örneði teþkil edecekti.
Pasukta söylendiði gibi: “[Tanrý’nýn sözleri:]
Dünyanýn tümü Bana aittir… ve siz Benim için bir

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 10

720 Aazinu

6

Baban – “Sen, O’nun Baban olduðunu kabul
etmezsen bile, O Baban’dýr” (Ýbn Ezra; bkz. ö.p.
açk.). “Normalde bir baba, çocuk sahibi olduðu
zaman, bu çocuðun hangi amaç için dünyaya
geleceði konusunda kontrole sahip deðildir. Ama
Tanrý böyle deðil. O – Baban – sana tüm varlýðýný,
O’nun Ýsteði’ni yerine getirmen için verdi. Ve
seni bu amaçla bir ulus haline getirip, O’nun
Özel Hazinesi konumundaki bir halk olman için
sana gereken tüm donanýmý verdi (bkz. Seni [O]
pekiþtirdi k.b.)” (Sforno).
Talmud buradaki ifadeye dayanarak bir prensip
öðretir. Tanah’ta þöyle yazýlýdýr: “Babasýndan ve
annesinden çalan ve ‘[bunda bir] suç yok’ diyen
[kiþi], yok edici adamýnýn arkadaþýdýr” (Miþle
28:24). Talmud, içinde bulunduðumuz pasuða
dayanarak, Miþle’de sözü edilen “Baba”nýn
Tanrý’yý belirttiðini kaydeder. “Anne” ise Yisrael
Ulusu’dur. Talmud bu giriþi yaptýktan sonra bir
kural öðretir: “Bu dünyadan Tanrý’yý mübarek
kýlmaksýzýn [=bir beraha söylemeksizin] yarar
saðlayan kiþi, hem Tanrý’dan hem de Yisrael
Ulusu’ndan çalmýþ olur” (Talmud – Berahot 35b).
Tanrý’dan çaldýðý, berahadýr. Tanrý tüm bereketin
Kaynaðý’dýr ve O’nun verdiði bereketten yararlanan kiþinin, bu konudaki takdirini esirgemesi,
çalmaktýr. Yisrael Ulusu’ndan çaldýðý ise bereketin
ta kendisidir, zira beraha söylememek bereketi
azaltýr ve bu tüm ulusu etkiler (a.y., Raþi o.a.).
Sahibin – Sifre 309. Ýbranice Kaneha. Sözcüðün
kökü “Kana – Sahip Olmak”týr. Ancak bu,
Tanrý’nýn “Baban” olarak sýfatlandýrýldýðý önceki
ifadeye tamamen uygun deðildir; zira bir baba,
çocuklarýnýn “sahibi” deðildir. Dolayýsýyla bu
sözcük, akraba olan baþka köklerle birlikte açýklanmalýdýr (Maskil Ledavid). Bunlardan biri
“Kanan – Yuva Yapmak”, diðeri de “Takan –
Sabitlemek; Kuvvetlendirmek” fiilidir: “Seni
kuvvetli bir ülkede, kayalar arasýnda yuva sahibi
yaptý ve seni birçok yönden destekleyip sabitledi”
(Raþi). Alternatif olarak “seni yaratan” (Daat Mikra).
Alternatif olarak bu sözcük, Tanrý’nýn Yisrael’i
Mýsýr’dan çýkarýþýný tanýmlýyor da olabilir. Yisrael
Mýsýr’da yerel halkýn kölesi – malý – iken, Tanrý
onlarý özgürlüklerine kavuþturmuþ ve Kendi
Halký olarak almýþtýr. Böylece, sözün geliþi,
onlarýn yeni “Sahibi” Tanrý’dýr (Raþbam). Bir
baþka alternatife göre “Yaradanýn”.
O yaptý seni – “Sana Tora’yý öðretme suretiyle

(Ralbag; Abravanel; krþ. Bereþit 12:5) seni uluslar arasýnda bir ulus haline getiren O’dur” (Raþi).
Seni [O] pekiþtirdi – Ýbranice Vayhoneneha.
“Seni [bir ülkeyle (Abravanel)] O temelli kýldý”
(Raþi). Ya da “Seni O tesis etti.” Veya “bir ulus
olman için gereken tüm hazýrlýðý yaptý” (Sforno).
“Sana baþkalarýndan farklý bir ulusal kimlik vermekle kalmadý, bir ulus olarak normal bir þekilde
geliþip ilerlemen için gereken mekanizma ve
organizasyonu da kurdu. Sende Koenler’i atadý;
ihtiyacýn olan peygamberleri gönderdi, krallarýn
senin içinden çýkmasýný saðladý. Seni dünyevi ve
ruhani yönetim için baþkalarýna muhtaç býrakmaksýzýn, her yönden eksiksiz bir þekilde organize
etti. O’nun sayesinde sen, içinde gereken her þeyi
bulunan bir anakent gibisin” (Raþi; krþ. Miþmeret
Akodeþ).
œ
Ýlk Bölümün Sonu. Þarkýnýn ana amacý,
halkýn gelecekte yaþayacaðý felaketler sonrasýndaki þikâyetlerine en baþtan itibaren cevap vermek ve olaylarýn gerçek niteliðini gözler önüne
sermektir. Bu þarkýnýn gerçekten gerekli ve
anlamlý olduðu bir zaman geldiðinde, halk çok acý
tecrübelerden, acý ve sýkýntýlý dönemlerden
geçmiþ olacak, ancak o bundan, Tanrý’ya ihanet
eden kendisini deðil, Tanrý’yý sorumlu tutacaktýr
(bkz. 31:17 açk., Tanrým aramda olmadýðý için
k.b.). Halk kendi ihanetini göz ardý ederek,
Tanrý’nýn, iyi zamanlarda gösterdiði yakýnlýk ve
korumanýn artýk olmamasýný Tanrý’daki bir
deðiþikliðe baðlayacaktýr: “Tüm bu felaketler
baþýma geldiðinde Tanrý neredeydi?” diye soracaktýr. Ýþte böyle bir dönem geleceði zaman, bu
þarký tanýk olarak tam karþýsýna dikilecektir.
“Kaya (p. 4) – Tanrýnýz týpký sert ve dayanýklý bir
kaya gibidir. Ne mevcudiyeti ne de isteði deðiþir.
O her zaman nasýl idiyse ayný þekilde kalacaktýr.
Eskiden nasýl faaliyet göstermiþse, gelecekte de
ayný þekilde faaliyet gösterecektir – zira eylemi
mükemmeldir. Baþýnýzdan geçen tüm aðýr tecrübeler, en ufak ayrýntýlarýna kadar kusursuz
adaletin ve hakkýn gereðidir. Bunlar da ne kadar
aðýr olursa olsun, týpký geçmiþteki saadet dönemlerinizde olduðu gibi, hem sizin hem de insanlýðýn
genelinin iyiliðini hedeflemektedir. Tanrý deðildir
deðiþen. Siz deðiþtiniz! Ve deðiþtiðiniz için,
kaderiniz de buna baðlý olarak deðiþkenlik
gösterdi; artýk Kurtarýcý Tanrý’nýn harika kuvvetini
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Aþem’e mi bununla karþýlýk veriyorsunuz,
Nankör ve akýlsýz halk?!
O senin Baban, senin Sahibin deðil mi?
O yaptý seni; ve seni [O] pekiþtirdi!
6. Aþem’e mi bununla karþýlýk veriyorsunuz –
Bu soru iki yönlüdür. [1] “Size her türlü iyiliði
yapmýþ olan Tanrý’ya bu þekilde mi karþýlýk veriyorsunuz? Size, Yisrael’e yakýþan bu mudur?” [2]
“Böyle nankörce bir karþýlýðý Tanrý’ya mý veriyorsunuz? O Tanrý ki isterse size bunu her türlü
yoldan ödetme kudretine sahip; nankörlüðünüzü
yönlendirmek için bula bula Tanrý’yý mý buldunuz?! Buna nasýl cüret edersiniz??” (krþ. Sifre
309; Raþi; krþ. Gur Arye; Miþmeret Akodeþ).
Raþbam’a göre “bununla” sözcüðü putperestliði
belirtir. “Baþka ilahlara hizmet ederek mi karþýlýk
veriyorsunuz?”
Baþka bir alternatife göre: “O sizi tüm uluslar
içinde özel bir konuma oturtma niyetindeyken,
O’nun ‘Görüntümüzde ve benzeyiþimizde insan
yapalým’ (Bereþit 1:26) þeklinde dile getirdiði
amacýnýn önüne engel koyarak, Ýsmi’nin kutsiyetine aykýrý davranmakla verdiðiniz karþýlýk
yakýþýk alýyor mu?” (Sforno).
Nankör – Raþi; Ramban; Abravanel. “Saygýdeðer
ve cömert biri, kendisine hiç iyilik yapmamýþ
birine bile iyilik yapar. Siz ise, size iyilikten baþka
bir þey yapmýþ olmayan Tanrý’ya kötü davranýþla
karþýlýk veriyorsunuz! (Sforno). Tanrý’nýn sizin için
yaptýklarýný nasýl unuttunuz? (krþ. Raþi; Daat Zekenim)”.
Ýbranice Naval. Diðer alternatiflere göre “aptal”
(Targum Yonatan; Septuaginta; krþ. Sifre) – “kendisine yapýlan iyiliði takdir etmekten aciz” (krþ.
Daat Mikra); “aþaðýlýk” veya “düzeyini kaybetmiþ”
(Radak, Þeraþim); “inançsýz” (Abravanel).
Akýlsýz – “Size iyilik etmek ya da baþýnýza felaket
getirmek Tanrý’nýn kudreti dâhilinde olmasýna
raðmen, siz nankör davranýþýnýzýn neler getirebileceðini deðerlendirmeden davranýyorsunuz”
(Sifre 309; Raþi; krþ. Sforno). Ýbranice Lo Haham.
Talmud’da söylendiði gibi “Kim bilgedir?
Sonuçlarý önceden görebilen” (Talmud – Taanit
32a) (Ýmre Þefer).
Böylece “nankör”, Yisrael’in Tanrý’ya yönelik
yakýþýksýz tavrýný, “akýlsýz” ise Tanrý’nýn, sözün
geliþi, Öfkesi’ni üzerlerine çekmekle gösterdiði
aptallýðý vurgulamaktadýr (Amar N’kei). Ne de
olsa Tora’ya sýrt çevirmelerinin Tanrý’ya bir zararý
yoktur; ama kendilerine olan zararý büyüktür.
Pasukta söylendiði gibi: “Günah iþlersen O’na ne

etki edersin? Suçlarýn arttýysa O’na ne yaparsýn?
[Yok, aksine] Doðru davranýrsan O’na ne verirsin?
Veya O senin elinden ne alýr? (Ýyov 35:6-7). O seni
dünyaya getiren Baban deðil mi? Seni hiç yoktan
yaratmýþ olan Yaradanýn deðil mi?” (Zoar II:26a;
Ramban).
Alternatif olarak “[eylemlerinde] nankör, [kalbinde]
akýlsýz” (Ýbn Ezra). Alternatif olarak “Kötü ve akýlsýz” – “yaptýklarýnýn baþýna ne gibi sonuçlar
getireceðini düþünüp anlamaktan kendisini
alýkoyacak kadar kötü” (Daat Zekenim).
Kullanýlan Lo Haham sözleri, fiil olarak da
anlaþýlabilir: “Bilgelik edinmedi”. Onkelos’un
çevirisinde olduðu gibi: “Tora’yý almýþ [olmasýna
raðmen] bilgelik edinmedi / akýllanmadý” Ramban
buna baðlý olarak, Onkelos’un, önceki Naval
sözcüðünü “yýpranma” (bkz. Þemot 18:18),
“yorulma” ve “býkma” anlamýnda deðerlendirdiði
açýklamasýnda bulunur. Yisrael, Tora öðrenmeyi
ve Tora’yý uygulamayý istenmeyen bir külfet
olarak gördüðü takdirde, onun aslýnda kendisi
için ebedi iyiliðin kaynaðý olduðu gerçeðini gözden kaçýrmýþ olur (Ramban). Sifre buradaki ifadeye yaptýðý açýklamada þu saptamada bulunur:
“Yisrael’in düþkün ve aptal olmalarýna ne sebep
olur? Tora’nýn Sözleri üzerinde dikkatli bir þekilde
düþünmemeleri!” Tora’yý herhangi bir kitap
olarak deðerlendirip onu Sözlü Tora’nýn eþliðinde
inceleme, öðrenme ve ne tür mesajlar verdiðine
yoðunlaþma zahmetini göstermeyen biri, kendisine verilen olasý en büyük aramaðaný hor görmüþ
olmakla kalmaz, bununla kendisine de çok aðýr
bir zarar vermiþ olur.
Bu bakýþ, Yisrael’i tanýmlama amacýyla kullanýlan
buradaki “akýlsýz” ve 4:6’daki “bilge” sözcükleri
arasýndaki tezat için de bir çözüm sunar.
Yisrael’in “bilge” olarak tanýmlandýðý baðlamda,
halkýn Tora öðrenimine baðlýlýðýndan bahsedilmektedir. Yisrael’in Tora’yý öðrenmesi, onu diðer
uluslarýn gözünde bilge bir konuma oturtacaktýr.
Ancak burada Yisrael, Tora’yý terk ettiði bir
zamanda kendisine yakýþtýrýlan sýfatlarla tanýmlanmaktadýr ve bunlardan biri “akýlsýz”dýr. Yisrael
Tora’yý öðrenir ve uygularsa, düþünce süreçleri de
Tanrý’nýn bilgeliðinin rehberliðinde iþler. Ama
O’na isyan ederse, düþüncelerinin kontrolünü
Yetser Ara’ya teslim etmiþ olurlar. Onlarý akýlsýz
yapan budur.
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þekilde Tanrý’nýn, tarihin gidiþatýný nasýl Yisrael
Ulusu’nun gereksinimleri doðrultusunda yönlendirmiþ olduðunu göreceklerdir (Ramban).
7. Ezel günlerini – Ya da “geçmiþ zamanlarý” (Ýbn
Ezra); “eski günleri”. “Ezelden beri meydana
gelenleri.”
Hatýrla – “Eski dönemde yaþayýp Tanrý’ya isyan
edenlerin baþýna neler geldiðine yoðunlaþ” (Sifre
310; Raþi).
Anlayýn – Ýbranice Binu. Tam çeviriyle “anlayýn”.
“Onlara yoðunlaþýn, araþtýrýn ve iyice kavrayýn
(krþ. Targum Onkelos). Ýçerdikleri anlamýn derinliklerine inin. Birbiri ardýndan gelen nesiller
arasýndaki iliþkiyi dikkatle deðerlendirin. Ýnsanlýk
ailesinin geliþim süreçlerini iyice anlayýn
(Hirsch)”.
Her bir neslin – Ýbranice Dor VaDor. Tam
çeviriyle “nesil ve nesil”. Bu dilin yapýsýyla ilgili bir
kullanýmdýr; ancak iki kez kullanýlan “nesil”
sözcüðü, ayný zamanda, geçmiþte Tanrý’ya isyan
eden iki nesle gönderme yapar. Bunlar Enoþ’un
nesli ile Tufan Nesli’dir. Enoþ’un nesli (bkz.
Bereþit 4:26) dünyaya putperestliði getiren
nesildir. Tora açýklamasa da, Midraþ bu neslin
yaþadýðý dönemde okyanuslarýn yükselerek
yeryüzünün üçte birini kaplayan ölümcül bir
baskýna neden olduðunu belirtir (Midraþ – Bereþit
Raba 26:7). Tufan Nesli ise bundan ders almadýðý
için tümüyle yok olmuþtur (Bereþit 6:4, Raþi
o.a.). Pasuðun baþýndaki “ezel günlerini hatýrla”
sözleri, Yisrael’i bu olaylardan ders almaya davet
etmektedir (Raþi). Alternatif olarak þimdiki “irdeleyin her bir neslin yýllarýný” sözleri baþka bir mesaj
veriyor da olabilir: “Kalbini geçmiþi anlamaya
yoðunlaþtýrmýyorsan, bari geleceðin neler getirebileceðini irdele. Tanrý’nýn size her türlü iyiliði
yapma, size Maþiah Dönemi ve Gelecek Dünya’yý
bahþetme kudreti var. [Davranýþlarýnýzý bunu göz
önünde tutarak düzene sokun]” (Sifre 310; Raþi).
Babana… Bilgelerine – Bu, “babana … dedelerine / ihtiyarlarýna” anlamýnda da olabilir. Daha

ileri düzeyde, “baba”, bazý yerlerde bu sýfatla
adlandýrýlan (Melahim II 2:12) peygamberleri de
kastedebilir (krþ. 6:7 açk.). “Bilgeler” ise Tora
otoriteleridir (Sifre 310; Raþi).
Midraþ (Tanhuma, Þemot 29) þöyle der: “Yisrael,
bilgelerine danýþarak yaþadýðý sürece saðlam
ayakta duracaktýr… Bilgelerine danýþan tökezlemez.”
Anlatsýn … söylesinler – “Geçmiþ günleri hatýrla. Ve eðer babanýn sana anlattýklarýný unuttuysan, tekrar sor, anlatsýn (Ýbn Ezra). Veya “açýklasýn” (Daat Mikra; krþ. 17:9). Bilgelerin sana tarihinin ne anlamlar taþýdýðýný açýklasýn. Sana
nereden geldiðini, tarih içindeki görevinin ne
olduðunu, geçmiþ nesillerin geçtiði eðitim süreçleri ýþýðýnda öðretsin (Hirsch).”
Veya
“anlatacaktýr
…
söyleyeceklerdir”.
Peygamberler geleceði, bilgeler de geçmiþi anlatacaklardýr.
Birçok insani hatanýn temelinde, perspektif
eksikliði vardýr. Çoðu insan geçmiþin kendileriyle
alakalý olduðunu kabul etmeyi reddeder ve bu
aptalca miyopluðun ceremesini çeker. Moþe
Bene-Yisrael’e, tecrübe ve perspektif sahibi kiþilerin nasihatlerine baþvurmalarýný telkin etmektedir. Nesil üstüne nesil, ahlaksýzlýk, açgözlülük
veya saldýrganlýk günahlarý nedeniyle çöküntüye
uðramýþtýr. Yisrael de bu zaaflar açýsýndan insanlýðýn geri kalan kýsmýndan farklý olduðunu düþünmemelidir (The Artscroll Chumash – Stone
Edition).
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Ezel günlerini hatýrla,
Anlayýn her bir neslin yýllarýný.
Babana sor, anlatsýn sana,
Bilgelerine – ve söylesinler sana.
sizin için kullanmasýna layýk olmayacaðýnýz bir
konuma soktunuz kendinizi. Eskisi gibi olmamanýz yüzünden, Tanrý’nýn sizin aranýzda barýnmasý için gereken þartlarý karþýlayan özelliklerinizi
kaybetmeniz sebebiyle oldu tüm bunlar. Bir ulus
olalýberi süregelen inatçý ve isyankâr tavrýnýz –
kusurunuz – size yýkýmý getirdi ve artýk O’nun
çocuklarý olma þeklindeki özel konumunuz o
kadar da belirgin deðil. Þimdi size bir soru soruyorum ve siz, durum nedeniyle Tanrý’yý sorumlu
tutacaðýnýza, kendinize bu soruyu sormanýz
gerekirdi [“Karþýlýk vermek” (p. 6) þeklinde
çevirdiðimiz sözcük, Tigmelu, Ýbranice’deki
“Gamal – Olgunlaþmayý Tamamlamak” kökünden
gelir. “Nankör” þeklinde çevirdiðimiz Naval ise
“yýpranma”, “çürüme” gibi anlamlar taþýyabilen
Bala köküyle baðlantýlýdýr. Böylece burada
Tanrý’nýn, sözün geliþi, emek vererek özenle
yetiþtirdiði bir bitki olan Yisrael’in olgunlaþmayý
tamamlamasý beklenirken pörsüyüp kurumasýndan ve vermesine niyetlenilen meyveyi vermemesinden bahsedilmektedir. Öyleyse soru þu:]
Tanrý’nýn sizin için yaptýðý tüm bu iyilikler, size
yaptýðý tüm bu yatýrým ve çaba sonucunda verip
vereceðiniz meyve bu mu? Tanrý size, baþka hiçbir
ulus için yapmýþ olmadýðý iyilikler yaptý, baþkasýna göstermediði yakýnlýðý gösterdi. Acaba bunun
karþýsýnda sizden, manevi açýdan özel bir konum
elde etmemiþ baþka uluslardan hiç farklý olmamanýzý mý bekliyordu dersiniz? Tüm bunlarý
baþkalarýndan farklý olmamanýz için mi yaptý?
Tanrý sizin ruhunuza ve canýnýza ýþýk ve yaþam
tohumlarý ekti ve bunlarýn amacý hem bireysel
hem de toplumsal yaþamda bilgelikle dolu
Tanrý’ya baðlý bir meyve haline gelmenizdi. Ama
siz yozlaþtýnýz, pörsüdünüz ve beklenen meyveyi
vermediniz. Þu anda manevi ve ahlaki açýdan
pörsümüþ (Naval) bir haldesiniz. Oysa sizi yaptýðý
zaman, Tanrý, tüm halklarýn gözünde benzersiz
bilgeliðe sahip olarak takdir görmenize niyetlenmiþti (bkz. 4:6). Ama siz, size bahþedilen bu
potansiyeli kullanmamayý, yozlaþmayý tercih
ettiniz. Bilge olmak bir yana, akýlsýzca
davrandýnýz. Oysa gerçek þu: O Sahibin’dir – ve
sen tüm mevcudiyetin ve tüm isteðinle, tüm iç ve
dýþ kuvvet ve araçlarýnla, O’nun emirlerine
tabisin. Ama öyle olmasaydý bile; içtenlikle ve
adilce cevap ver: O’nun buna hakký yok mu

gerçekten? Kalbinde, O’nun sana yönelik tüm
emirlerinin, taleplerinin ve yasaklarýnýn yalnýz ve
yalnýz senin iyiliðin için olduðuna dair saðlam bir
anlayýþ olmasý gerekirdi! Zira sana bunu sadece
Sahibin olarak deðil, ayný zamanda þefkatli Baban
olarak da emrediyor. Ne de olsa tarihi açýdan
deðerlendirildiðinde sana tüm varlýðýný veren de
O’dur. O seni sen yapmasaydý, sen varolmazdýn.
Her bir insan Tanrý’nýn eseridir; ama sen, bir ulus
olmaný da O’na borçlusun. Bu nedenle O’nun,
senin üzerinde münhasýran hakký mevcut. Senin
tüm kökenin bu olduðu için, Tanrý’nýn senden
talepleri de sana hoþ gelmelidir, zira o Baban’dýr
ve bir baba yalnýz çocuðunun iyiliðini düþünür.
Böylece Tanrý, emirleriyle, sana gitmen gereken
yönü göstererek, tüm varlýðýnla ve tüm sahip
olduklarýný kullanarak hedeflemen gereken
amaçlarý öðretti. Ve unutma ki, sana hangi
amaçlarý hedeflemen gerektiðini söyleyen Tanrý,
ayný zamanda seni yapan ve tesis edendir de. Hangi
amaçlarý hedeflemen gerektiðini, seni yaratmadan bile önce biliyordu. Baþka bir deyiþle seni,
tam olarak bu amaçlar için yaratmýþtý. Dolayýsýyla
senin varlýðýna, bu amaçlar – ve sadece bu
amaçlar – uygundur. Bunu bilmen ve buna göre
davranman gerekirdi” (Hirsch).
7-12. Ýkinci Bölüm: Yisrael, Varoluþ Amacý ve
Ortaya Çýkýþý
Moþe þarkýnýn bu noktasýnda Tanrý’nýn geçmiþte
Yisrael için yapmýþ olduklarýný hatýrlatmaktadýr
(Daat Zekenim). Tanrý bunun temellerini, henüz
Yisrael ulusu ortaya çýkmadan bile önce atmýþ,
onlarýn payýna düþecek mirasý da önceden belirlemiþtir (Raþbam). Sýradaki pasuklar bunun aþamalarýný özetlemektedir ve Moþe, Tanrý’nýn
Yisrael’e gösterdiði yakýnlýðý vurgularken, tarihin
en erken aþamalarýnda, henüz Yisrael ortada
yokken bile onlarýn geleceði için hazýrlýða
baþladýðýný hatýrlatmaktadýr (krþ. Rabenu
Behaye; Daat Zekenim). Böylece Moþe, Yisrael’in
günahlarýnýn, geleceði görme yeteneðinden yoksunluðu ve bir o kadar da baðýþlanamaz vefasýzlýðý
simgelediði þeklindeki temasýna devam etmektedir. Halký geçmiþi irdelemeye, tarihi hatýrlayan ve
anlayan kiþilere danýþmaya davet etmektedir. Bu
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20:17) bu listede yer almadýðýna göre, onun diðer
ailelerden birinden ayrýlýp halk haline geldiði
anlaþýlmaktadýr.]
Talmud (Hagiga 12b) dünyanýn, Yaakov’un 12
oðluna paralel olarak 12 sembolik sütun üzerinde
durduðunu belirtir. Kabala ustalarý bunu açýklarlar ve (Sefer Bahir, Rekanati ve baþka Kabalasal
kaynaklar) dünyanýn 12 Ýlahi Enerji patikasýyla
beslendiðini kaydederler (Meam Loez).
Ýbn Ezra’ya göre ise “Bene-Yisrael’in sayýlarýna
göre” sözleri sayýsal bir paralellik kurma amaçlý
deðildir ve sadece, Daðýlýþ Nesli’nde yedi Kenaan
halkýna verilen Erets-Yisrael’in, Bene-Yisrael’in
nüfusunu içerebilecek büyüklüðe sahip olduðunu
belirtme amacýndadýr.
Sforno da kullanýlan “Mispar – Sayý” sözcüðünün
“az sayýya sahip” anlamýnda bir sýfat olduðu
görüþündedir (krþ. 4:27 açk.). Ona göre pasuðun
anlamý “Aslýnda Daðýlýþ Nesli de yok olmayý hak
etmiþ olmasýna raðmen, Tanrý onlarý, kendi
içlerinden türeyecek olan az sayýya sahip BeneYisrael’in uðruna yok etmedi. Böyle yapmasý
gerekiyordu, çünkü tüm insan ýrký içinde Aþem’in
payý, Halký’dýr; Yaakov’dur O’nun miras payý (s.p.)”
9. Çünkü Aþem’in payý, Halký’dýr – Enoþ’un
nesli ile Tufan Nesli sertçe cezalandýrýlmasýna
raðmen, Tanrý Daðýlýþ Nesli’ni yok etmemiþtir.
Þimdi bunun sebebi söylenmektedir: “Çünkü bu
neslin içinde gelecekte ‘Aþem’in payý’ olacak
ulusun nüvesi de bulunmaktadýr.” Kimdir
‘Aþem’in payý’? Pasuk bunu zincirleme olarak
açýklamaktadýr: “Halký”. Peki ya Halký kimdir?
“Yaakov[’dur O’nun] miras payý” (bkz. s.a.; bkz.
7:6) (Raþi).
Tanrý, Bene-Yisrael’in bir halk olma sürecinin,
kendileri için belirlenmiþ ülkenin içinde gerçekleþmesini, onlarýn ulusal karakterinin ülkenin
þartlarý ve etkileri doðrultusunda þekillenmesini
istememiþtir. Diðer tüm uluslardan farklý olarak,
Bene-Yisrael, kendilerine ait bir ülke olmadan
“önce” bir halk haline gelmiþ ve Tanrý onlarý
sadece bir halk özelliði kazandýrdýktan sonra
Ülke’ye getirmiþtir. Böylece bu halkýn öncelikli
özelliði “Tanrý’nýn Halký” olmasýdýr. Diðer tüm
uluslarýn karakteristiði ve deðer yargýlarý kendi
ülkelerindeki yaþam þartlarýnýn etkisiyle þekillen-

miþken, Yisrael için tüm bunlar doðrudan Tanrý
tarafýndan belirlenmiþtir. Diðer uluslar kendi
topraklarýnda kökleþmiþtir; onu kendi tarýmsal ve
imar ihtiyaçlarý doðrultusunda þekillendirirler,
ancak ayný zamanda mevcut þartlardan da etkilenirler. Baþka bir deyiþle onlarýn fiziksel,
manevi, ahlaki ve toplumsal kültürlerinin geliþimi bu karþýlýklý etkileþimin bir ürünüdür. Öte
yandan Yisrael’in fiziksel, manevi, ahlaki ve
toplumsal kültürünü þekillendiren Tanrý’dýr ve
halk Erets-Yisrael’e geldiðinde bunlarý da
beraberinde getirmiþtir. Buna baðlý olarak Ülke
de Tanrý’nýn belirlediði hedefler için bir araç
olmalýdýr – amaç deðil. Ülke ulusun kültürünü
þekillendirmemeli, aksine mevcut kültüre hizmet
etme amacýyla kullanýlmalýdýr. Böylece Yisrael
kendi yaþantýsý ve Ülke’deki tutumuyla, Tanrý’nýn
Halký oluþunu gözler önüne serer bir yaþam
sürmelidir.
Ulusun kökü de yine ayný nedenle “Yisrael” deðil,
“Yaakov” olarak adlandýrýlmaktadýr; zira Yaakov
þahsen hayatý boyunca kendine ait bir topraktan
yoksun bir þekilde göçebe dolaþmýþtýr. Hayatý
boyunca, sahip olduðu toprakla gurur duyan
halklarýn arasýnda yaþamýþtýr. Yaakov, topraðý
olmayanýn hiçbir yaþam hakkýnýn da olmadýðý
zihniyetine göre yaþayan halklarýn arasýnda hep
bir yabancý olmuþtur. Topraðý yoktu ve kuvveti
yoktu; bu nedenle, keþifler, icatlar, sanat ve
zanaatlar, bilim ve uzmanlýklar konusunda herhangi bir birikimi yoktu. Tüm bunlar insan
ýrkýnýn insanýn toprakla olan mücadelesi sonucunda elde ettiði ve bir insan olarak büyüklüðünü
ve zaferini kutlamasýna vesile olan hünerlerdir.
Yaakov’da iþte bunlar yoktu. Bu konulardaki
fakirliði ve solukluðuyla, Yaakov, uluslar topluluðunun dýþýna itilmiþ ve bu þekilde, sözün geliþi,
Tanrý’nýn Payý haline gelmiþti; zira tüm varlýðý
Tanrý’ya baðlýydý. Diðer uluslar, doða ile olan
mücadelelerinde baþarýlarýný en çok doða kuvvetlerine baðlýyorlardý. Bir bakýma Tanrý’ya ihtiyaç
duymuyorlardý; onlara kendi uydurduklarý pagan
ilahlarý yeterliydi. Ýnsanýn görkemini simgelemesine niyetlenilen Babil Kulesi’ni yapmak üzere
salýverilen coþkulu “Kendimize isim yapalým!”
(Bereþit 11:4) haykýrýþlarýnýn olduðu yerde,
Tanrý’nýn talep ettiði þekilde inþa edilecek bir
yaþama yer yoktu. Her köþesinde Tanrý’nýn fiziksel
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Miras daðýtýrken Yüce [Tanrý], uluslara,
Ayýrýrken insanoðullarýný,
Belirlemiþti sýnýrlarýný halklarýn
Bene-Yisrael’in sayýlarýna göre.
9
Çünkü Aþem’in payý, Halký’dýr,
Yaakov[’dur O’nun] miras payý.
8. Miras daðýtýrken – “Her ulusun mirasýný belirlerken.”
Ayýrýrken insanoðullarýný – Ya da “Adam’ýn
oðullarýný” (Septuaginta). “Babil Kulesi’ni yapan
Daðýlýþ Nesli’ni dünyanýn farklý uluslarý þeklinde
ayýrdýðý zaman…” (bkz. Bereþit 11:1-9). Böylece
Moþe burada, geçmiþte Tanrý’ya toplu halde isyan
etmiþ nesillere üçüncü bir nesli, Daðýlýþ Nesli’ni
de eklemektedir.
Tanrý insan ýrkýný farklý ailelere ve memleketlere
daðýtmýþ, böylece her biri kendi fiziksel ve
kültürel özelliðine sahip, kendine has dili,
uzmanlýk alaný, deðerleri ve karakterleri olan
birer halk haline gelmiþtir. Hepsi Adam’ýn soyundan gelip en baþta tek tip olan insan ailesi bu þekilde kollara ayrýlmýþtýr. Yurt edindikleri topraklardaki yaþam ve þartlar da ulusal karakterlerine
katkýda bulunmuþtur. Bu þekilde her ulus, insan
karakteristiðinin özel bir yanýný temsil eder
(Hirsch).
Belirlemiþti sýnýrlarýný halklarýn – Ya da
“saðlamlaþtýrdý…”, “kesinleþtirdi…”. Tanrý’ya
topluca isyan eden üç nesilden ilki olan Enoþ’un
nesli su baskýnýyla cezalandýrýlmýþ, onlardan ders
almayan Tufan Nesli tamamen yok edilmiþtir.
Ama Tanrý, doðrudan Kendisi’ni hedefleyen bir
harekete giriþmiþ olmasýna raðmen Daðýlýþ
Nesli’ni yok etmemiþ, aksine onlarýn döneminde
uluslarý ayýrarak her biri için sýnýrlar belirlemiþtir.
Bunun nedenini sýradaki pasukta açýklayacaktýr.
Bene-Yisrael’in sayýlarýna göre – Mýsýr’a inen 70
kiþiye (Bereþit 46:8-27) denk olarak, toplam 70
temel ulus (bkz. Bereþit 10:32 açk.; bkz. Bereþit
Kitabý, s. 535) (Targum Yonatan; Raþi). Söz
konusu 70 ulus, Tanrý’ya isyan bayraðý açan ve
bunun simgesi olarak Babil Kulesi’ni inþa eden
insanlýðýn, Tanrý tarafýndan dünyanýn her tarafýna saçýlmasýyla oluþmuþtur. Bunlarýn Yisrael
ailesinin 70 üyesine paralel olmasýndaki mesaj,
70 temel ulusun oluþturduðu insan ýrkýnýn
tümünün “Tanrý’nýn insanlýk için belirlediði
görevin taþýyýcýlarý olma” fýrsatýný kaybetmesi
sonrasýnda bu görevin Yisrael’e verilmiþ
olduðudur. Bu paralellik, Tanrý’nýn aslýnda bu
görevi en baþtan beri Yisrael’e vermeye

niyetlendiðini ve Yisrael ortaya çýkmadan önceki
tarihi geliþmelerin de buna uygun bir þekilde
cereyan ettiðini ortaya koyar. Tanrý bunun için
Yisrael’i görevlendirmiþtir – zira [sýradaki pasukta söylendiði üzere] “Çünkü Aþem’in payý,
Halký’dýr, Yaakov[’dur O’nun] miras payý”.
Baþka bir olasýlýða göre bu, kabile sayýsý olan 12’yi
temel alýyor da olabilir. Dünya uluslarý üzerinde
12 burç etkilidir. Yisrael’in 12 kabilesi bu burçlara
denktir; ama onlarýn etkisi altýnda deðildir [baþka
bir deyiþle, burçlarýn belirlediði bir “kader” varsa
bile, bu kesin deðildir ve dua yoluyla deðiþtirilebilir (krþ. 31:14 açk.)]; zira hemen sýradaki
pasukta belirtildiði gibi “Aþem’in payý, Halký’dýr;
Yaakov[’dur O’nun] miras payý”. Bu, Yisrael’in
uluslar arasýndaki özel konumunu belirtir
(Rabenu Behaye).
Bir görüþe göre 12 sayýsý, 12 kabileye sahip BeneYisrael’in miras edindiði Kenaan Ülkesi’nin orijinal sahiplerine denk gelir. Noah’ýn torunu
Kenaan’ýn oðullarý, Tsidon, Het, Yevusi, Emori,
Girgaþi, Hivi, Arki, Sini Arvadi, Tsemari ve
Hamati’ydi – toplam 11 kiþi (Bereþit 10:15-18).
Buna Kenaan’ýn kendisi de eklendiðinde toplam
12 kiþi vardýr. Tora, tüm uluslarý listelediði Bereþit
Perek 10’da yalnýzca Kenaan’ýn sýnýrlarýný açýkça
belirtmiþtir (bkz. a.y.). Bunun nedeni, baþta
sayýlan 12 kiþinin topraklarý olan Kenaan Ülkesi’nin ileride 12 kabileden oluþan Bene-Yisrael’e
ait olacak olmasýdýr. Tanrý bu 12 kiþiye topraklarýný verirken – sýnýrlarýný belirlerken – bunu
Bene-Yisrael’in sayýlarýna göre yapmýþtýr (Raþbam).
Üstelik Tanrý bunu, 12 Yisrael kabilesi doðmadan
önce belirli bir plana oturtmuþ, bu amaçla bu
topraklarý özellikle, “[Þem ve Yefet’e] köle
olmakla” lanetlenmiþ olan (Bereþit 9:26) Kenaan
soyuna vermiþtir. Bir kölenin tüm mallarý efendisine aittir; dolayýsýyla Bene-Yisrael Erets-Yisrael’e
girdikleri zaman, antik Kenaan uluslarýnýn herhangi bir hak iddiasý olamaz (Daat Zekenim).
[Daat Zekenim’e göre Kenaan ailelerini 12’ye
tamamlayan Kenaan’ýn kendisi deðil, sayýlan 11
aileden birinin ikiye ayrýlmasýdýr. Nitekim Tora
orada Kenaan ailelerinin “daðýldýðýný” vurgulamaktadýr (Bereþit 10:18). Gerçekten de Kenaan
halklarý arasýnda olduðu bilinen Perizi (bkz.
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Onkelos). Ýbranice Yeþimon. Ya da “ýssýz yerde”
(krþ. Daat Zekenim). Bu bir özel isim de olabilir.
Bkz. Bamidbar 21:20.
Sarmaladý onu – Tanrý Yisrael’i çölde Onur
Bulutlarý (Ýbn Ezra; bkz. Bamidbar 10:34 açk.) ve
meleklerle (Raþbam) sarmalamýþ, onlarý dört bir
yandaki sancaklarla düzene sokmuþtur
(Bamidbar Perek 2). Bunun yanýnda, Midraþ’ýn
kaydettiði üzere Tora alýnmadan önce Sinay
daðýný halkýn tümünün üstüne bir leðen gibi tutmuþtur (bkz. Þemot 19:17 açk.) [ve bu þekilde de
onlarýn çevresini sarmýþtýr] (Sifre 313; Raþi).
Alternatif olarak “onlarý Þehinasý’nýn çevresi
boyunca kamp halinde dizdi” (Targum Onkelos).
Benzer þekilde “Onlarý Sinay daðýnýn çevresinde
dizdi” (Sforno; krþ. Þemot 19:12). Alternatif
olarak “[onlarý çölde ateþ ve bulut sütunlarýnýn
rehberliðinde] dolaþtýrdý” (Ralbag; Meam Loez; bkz.
Þemot 13:21).
Dikkatini ona verdi – Ýbranice Yevoneneu. Bu
sözcük basit anlamda “Ýtbonen – Dikkati
Odaklamak” fiili ile baðlantýlýdýr (Daat Mikra).
Öte yandan çoðu otorite sözcüðü “Bina –
Anlayýþ” ile açýklar – ki buna göre çeviri “anlayýþ
verdi ona” þeklindedir. Bu doðrultuda: “Sinay
daðýný üstlerinde tuttuðu yerde (bkz. ö.a.) onlara
Tora verdi, bu þekilde onlarý anlayýþ sahibi kiþiler
haline getirdi” (Raþi; Ýbn Ezra; krþ. Sforno).
Benzer þekilde: “Onlara Tora’nýn sözlerini öðretti”
(Targum Onkelos).
Alternatif olarak “Binyan – Ýnþaat” ile iliþkili
olarak “[onlara Miþkan’ý] inþa ettirdi” (Daat Zekenim).
Gözünün bebeði gibi – Yani “onlarý bir insanýn
kendi göz bebeðini korumasý gibi korudu”
(Ramban; Hirsch). Alternatif olarak “insanýn, dýþ
etkilere karþý hassas olan gözünü yaratýrken, onu
nasýl gözkapaklarýyla koruma altýna aldýysa,
Yisrael’i de korumak için ayný þekilde sarmaladý”
(Raþbam; Sforno).
Korudu – Yýlan, akrep vb. zararlý canlýlarla,
Amalek’in ve baþka düþman uluslarýn saldýrýlarýndan
korudu (Sifre 313; Raþi; krþ. Ýbn Ezra; krþ.
Rabenu Behaye). Daha derin bir bakýþla, “onlarý

baþka uluslara tabi olmaktan ve ölüm meleðinden
korudu” (Sforno). Hahamlarýmýz’ýn dedikleri gibi
Tora özgürlüðün ta kendisidir (bkz. Þemot 32:16
açk., Hakkedilmiþ k.b.).
Ramban’a göre þarkýnýn bu kýsmýnýn amacý,
halka, Tanrý’nýn Bene-Yisrael için yaptýklarýný
hatýrlatmak ve nankörlüklerini yüzlerine vurmaktýr.
11. Yuvasýný uyandýran bir kartal gibi – Bir kartal, yuvasýna aniden gelmez. Öncelikle yavrularýnýn üzerinde havada asýlý durup kanat çýrpar,
iki aðaç arasýnda veya iki dal arasýnda biraz
gürültü yaparak yavrularýný uyandýrýr / silkindirir.
Bu þekilde yavrularý da onun ani geliþinden
korkuya kapýlmazlar. Tanrý da Yisrael’i bu þekilde
merhamet ve þefkatle yönlendirmiþtir. Tora’yý
vermek üzere “geldiðinde” tek bir yönden bütün
kuvvetiyle açýða çýkmamýþ, dört farklý yönden
daha düþük bir kutsiyet yoðunluðuyla Kendisi’ni
belli etmiþtir. Buna istinaden Tanah’ta Tanrý’nýn
“geliþini” veya “açýða çýkýþýný” konu eden dört
farklý ifade vardýr. Bunlarýn üçü aþaðýda 33:2’de,
biri de Habakkuk 3:3’tedir (Sifre 314; Raþi).
Havada asýlý duran – Kartal, yavrularýnýn üzerine aðýrlýðýný vermez; dokunmayla dokunmama
arasý bir mesafede havada asýlý durur (Sifre 314;
Raþi). Bu da Onur Bulutlarý’na yönelik bir imadýr
(Ýbn Ezra).
Kanatlarýný gerip [yavrusunu üstüne] alan –
Diðer kuþlar, yavrularýný bir yerden bir yere taþýmak istediklerinde onlarý ayaklarýyla tutarlar, zira
kendilerinden büyük yýrtýcý kuþlar ve özellikle
kartal geldiði zaman, kendi kanatlarýyla yavrularýný onlardan korumak isterler. Kartalýn ise bu
gibi bir korkusu yoktur; zira en yüksekte o uçtuðu
ve hiçbir kuþtan korkmadýðý için, kendi yavrularýný pençeleriyle deðil, kanatlarýnýn üzerinde
taþýr. Böylece onlarý, aþaðýdaki insanlarýn atacaðý
oklara karþý korumayý da amaçlar. “Ok çocuklarýma geleceðine bana gelsin” tarzý bu korumanýn
bir benzerini Tanrý da Bene-Yisrael için
saðlamýþtýr. Mýsýrlýlar Bene-Yisrael’i Kýzýldeniz’in
kýyýsýnda kýstýrdýklarý zaman, halkýn önünde
giden bulut sütunu, halkýn arkasýna geçip
Mýsýrlýlar’la arada bir engel teþkil etmiþ, onlarýn
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Çöllük bölgede bulmuþtu onu
Issýzlýkta, ulumalar[ýn olduðu] çoraklýkta.
Sarmaladý onu, dikkatini ona verdi,
Gözünün bebeði gibi korudu onu.
11
Yuvasýný uyandýran bir kartal gibi,
Yavrularýnýn üzerinde havada asýlý duran,
Kanatlarýný gerip [yavrusunu üstüne] alan
Onu teleði üstünde taþýyan.
dünya üzerindeki münhasýr egemenliðini yansýtan bir hayatý tesis etmek böyle bir ortamda
mümkün deðildi. Bunu yalnýz tek bir kiþi yapabilirdi: Yersiz yurtsuz olup kendisine ait hiçbir þeyi
olmayan, dolayýsýyla diðer halklarýn ilahlaþtýrdýðý
kuvvetlerin hiçbirinin bir þey vermediði ve veremeyeceði bir kiþiydi bu – Yaakov. Onun her þeyi
Tanrý’dan almasý gerekiyordu – ve aldý da. Ýþte bu
nedenle Tanrý’nýn insanlýk hakkýndaki planlarýný
gerçeðe dönüþtürme amacýna uygun olan tek
araç da Yaakov’du ve “Yisrael” olarak bu görevi –
Tanrý’nýn egemenliðini O’nun emirlerini yerine
getirme suretiyle kabullenme görevini – yalnýzca
o yerine getirebilirdi (Hirsch).

Mayim Hayim) – çölde bulmuþ deðildir; onlarý
Mýsýr’dan Bizzat çýkarmýþtýr (Mesiah Ýlemim).
Pasuðun kastettiði, Yisrael’in Tanrý’ya olan
baðlýlýðýnýn çöldeki zorlu yolculuk sýrasýnda belirginlik kazandýðýdýr. Halk, Mýsýr’dan çýktýktan
sonra çölde Tora’yý alarak Tanrý’nýn egemenliðini
kabul etmiþ, bu “ýssýz, ulumalarýn olduðu çoraklýkta” disiplinli ve sadýk bir þekilde Tanrý’nýn peþinden gitmiþtir. Bene-Yisrael bu konuda hem Tora
tarafýndan (bkz. Bamidbar 9:19-22 açk.) hem de
Peygamber Yirmeyau tarafýndan (Yirmeyau 2:2)
övülmektedir. Tüm bunlar, Yiþmael ve Esav’ýn
yapmadýðý þeylerdir (bkz. 33:2 açk.) (Sifre 312;
Raþi; Sifre). Ayrýca bkz. Oþea 9:10.

Miras payý – Ýbranice Hevel Nahalato. Küçük ya
da büyük, miras (Nahala) niteliðindeki bir
toprak parçasý (Hevel) bu þekilde adlandýrýlýr.
Eski zamanlarda topraklarýn ölçümü bir ölçü
halatý (Hevel) yardýmýyla yapýldýðý için ayný
sözcük toprak parçasý için de kullanýlýr (Ýbn Ezra;
Radak, Þeraþim; Daat Mikra). Burada bu sözcük
Yaakov için kullanýlmaktadýr. Buna göre Yaakov
Tanrý’nýn Kendisi’ne seçtiði ebedi payýdýr.

“Bulmuþtu” þeklindeki sözcük Yimtsaeu’dur [ve
çekim gelecek zamanlý olmasýna raðmen burada
geçmiþ zaman anlamý vardýr (Raþi)]. Kökü Matsa
olan bu fiil bazý yerlerde “bir eksikliði tamamlamak” “yeterlilik saðlamak / elde etmek” anlamý
verir (krþ. Vayikra 25:26, Bamidbar 11:22). Bu
doðrultuda ifade “Çöllük bölgede tüm ihtiyaçlarýný
giderdi” þeklinde de anlaþýlabilir (Targum
Onkelos). Benzer þekilde, ama biraz farklý bir yönden: “Tanrý onlar için bulunur / ulaþýlýr oldu;
ihtiyaçlarýný giderdikleri kaynak oldu” (Raþbam).
Böylece burada yiyecek olarak verilen Man ve
sülünlerden (Þemot 16:11 v.d.; Bamidbar 11:3132), mucizevi kuyudan saðlanan sudan (bkz.
Þemot 17:6 açk.; Bamidbar 10:21) ve giysilerin
hiç yýpranmamasýndan bahsedilmektedir (8:4;
29:4) (Daat Zekenim).

Açýklama doðrultusunda ifade “mirasýnýn halatý”
þeklinde de anlaþýlabilir. Yaakov, üç ipten oluþan
saðlam bir halat gibidir. Hem Avraam’ýn torunu
olarak onun liyakatine, hem Yitshak’ýn oðlu
olarak onun liyakatine, hem de þahsen kendi
liyakatine sahiptir. Üç Ata içinde yalnýz Yaakov
“Tanrý’nýn mirasý” olarak tanýmlanmaktadýr.
Bunun nedeni, Avraam’dan Yiþmael’in, Yitshak’tan
da Esav’ýn çýkmasýdýr. Ama hiçbir fire verilmeksizin, Yaakov’un çocuklarýnýn tümü babalarýnýn
yolunu izlemiþlerdir. Bu nedenle “Tanrý’nýn
mirasý” tanýmý en çok Yaakov’a uygundur (Sifre
312; Raþi); zira pasukta söylendiði gibi: “Üçlü bir
ip, hemen kopmayacaktýr” (Koelet 4:12).
Hevel ayný zamanda “nasip” anlamýna gelir (Ýbn
Ezra; krþ. Teilim 16:6) ve çevirimiz bu anlamý
takip etmektedir.
10. Çöllük bölgede bulmuþtu onu – Tanrý,
Yaakov ile ailesini – yani Yisrael ulusunu (Beer

Alternatif olarak “onu çölde var etmiþti” (Malbim;
The Living Torah). Veya “O’nu çölde buldular”
(Ralbag). Yani “Tanrý’yý kýrk yýllýk çöl yolculuðunda tanýdýlar” (Meam Loez).
Issýzlýkta – Ýbranice BeTou. Kullanýlan Tou
sözcüðü karmaþa ve belirsizlik belirtir (bkz.
Bereþit 1:2). Çölde buna yol açan þey ýssýzlýk ve
yön belirleme güçlüðüdür. Krþ. Yeþayau 45:18.
Ulumalar[ýn olduðu] – “Vahþi hayvanlarýn
uluduðu” (krþ. Raþi).
Çoraklýkta – “Su olmayan yerde” (Targum
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yaratýrken “Yisrael” adlý projeyi hazýrlamýþtý.
Teorik olarak, Yisrael’in görevi tüm insanlýða verilmeliydi. Ancak pratikte bunun mümkün
olmadýðý, insanlýðýn geçmiþ nesillerdeki tavrý ile
açýkça görülmüþtü. Ýnsanlýk, Enoþ’un nesli ile
(bkz. Bereþit 4:26) Tanrý’nýn yolundan sapmaya
baþlamýþ, bu sapmýþlýk dönülmez noktaya geldiði
zaman Tanrý dünyaya Büyük Tufan’ý getirmiþtir.
Ancak Tufan’dan sonra da Noah’la yeniden
baþlayan insanlýk, önceki nesillerin hatasýný
sürdürmüþ ve ikinci þansýný da kullanamayýp
[Babil Kulesi olayýnda] Tanrý’ya isyan etmiþtir. Bu
andan itibaren Yisrael projesinin tüm insanlýkla
hayata geçmesinin mümkün olmadýðý gerçeði
açýklýk kazanýnca – yani Tanrý’nýn zaten bildiði bu
gerçek artýk tüm insanlýðýn gözleri önüne serilince – Tanrý tüm insanlýðý bir daha yok etmemiþ,
onun yerine Kendisi’ne baðlý kalan ve sonraki
nesillerin de ayný baðlýlýðý göstereceði birini –
Avraam’ý – projenin temel noktasý haline getirmiþtir. Ancak Avraam da, oðlu Yitshak da, kendi
çocuklarýnda fire olmasýnýn önüne geçememiþtir.
Bunu baþaran tek isim, tüm oðullarý birer tsadik
olan Yaakov olmuþtur. Bu nedenle “Yisrael” ismi
Yaakov’a ve onun soyuna verilmiþtir. Artýk
“Yisrael” projesinin çekirdeði oluþtuktan sonra
Tanrý Yisrael’i diðer halklardan ayrý kýlmýþ ve
Tora’yý onlara vermiþtir (krþ. Sforno).
13-18. Üçüncü Bölüm: Yisrael’in Saadeti ve
Bu Saadet Ortamýndaki Düþüþü.
Þarkýnýn bu kýsmýnda halkýn Erets-Yisrael’e gelip
buranýn bereketinin tadýný çýkarmasýndan
bahsedilmektedir. Tanrý, Bene-Yisrael’e Kendisi’ne
geçim, güvenlik gibi sýkýntýlar olmaksýzýn
rahatlýkla ibadet edebilmeleri için her türlü
bereket, rahat ve lüksü saðlamýþtýr. Ancak Yisrael
bunun deðerini bilememiþ, kendisine yapýlan
iyiliðe, nankörce cevap vermiþtir. Kendisine
Tanrý’ya hizmet edebilmesi için sunulan lükse
kapýlarak Tanrý’ya sýrt çevirmiþ ve putperestlik
bataðýna saplanmýþtýr. Böylece Tanrý’nýn 6:12’de
yaptýðý uyarýya aldýrmayarak çok aðýr bir cezayý
hak etmiþtir (Sforno).
13-14. Onkelos’a göre, bu iki pasuðun genel
temasý Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Ülke’ye getireceði
ve onlarýn da, yerel kuvvetleri maðlup ederek,
fethin saðlayacaðý cömert kazanýmlarýn tadýný
çýkaracaðý þeklindedir. Bu yönde, pasuklardaki

ifadeleri maðlup edilen þehirler, kaleler, krallar ve
onlara ait servete yönelik semboller þeklinde
açýklar.
Bu iki pasukta Tora Erets-Yisrael ile ilgili olarak
toplam on bereket maddesi saymaktadýr. Bu da
söz konusu bereketin On Emir’in bünyesinde
toplanan Tora’nýn öðrenilmesi ve uygulanmasý
þartýna baðlý olduðuna iþaret eder (Meam Loez).
13. Bindirdi – Bu tam çeviridir. Verilmek istenen
anlam Yisrael’in, Tanrý sayesinde yeryüzünün en
kýymetli yerine rahatça kurulup yerleþmiþ
olduðudur. Alternatif olarak “binme” fiili, bir atýn
sürücüsüne benzer þekilde, hâkimiyet ve yönetim
ifade ediyor da olabilir (krþ. 33:26).
Yeryüzünün en yüksek yerlerine – Yani EretsYisrael’e. Hahamlarýmýz’ýn belirttiði gibi “EretsYisrael, dünyanýn tüm bölgelerinden daha üsttedir” (Sifre 316; Raþi). 1:25’teki açýklamalarýmýzda
da deðindiðimiz üzere bununla, Erets-Yisrael’in
fiziksel açýdan çevresine göre daha yüksek rakýmlý
veya diðer yerlere göre manevi açýdan daha yüksek düzeyde olmasý kastedilmektedir.1:25 açk.
Alternatif olarak “yeryüzünün merkezine” (Ýbn
Ezra). Rabenu Behaye tarafýndan da alýntýlanan
bu açýklama, Zoar’da (II:222a-b) geniþ bir þekilde
yer almaktadýr. Orada anlatýlana göre, dünya
tamamen sularla kaplýyken, Erets-Yisrael, suyun
yüzüne ilk çýkan kara parçasý olmuþtur (Meam Loez).
Tarlanýn olgun ürünlerini yedi – Yisrael EretsYisrael’e ulaþtýðýnda Man kesilmiþ ve halk
Ülke’nin ürünlerinden yemiþtir (Daat Zekenim;
bkz. Yeoþua 5:12) – ki bunlar, elde etmek için hiç
çaba göstermedikleri, hazýr bulduklarý ürünlerdir
(Sforno; krþ. 6:11 ve Yeoþua 24:13). Aslýnda tüm
halklar tarlanýn olgun ürünlerini yerler. Burada
Yisrael’e özel olarak bahþedilen bir bereketten
bahsedildiðine göre bunun ötesinde bir anlam
kastediliyor olmalýdýr (Devek Tov). Sifre 316’dan
alýntý yapan Raþi açýklar: Erets-Yisrael’in
meyveleri diðer bölgelerdekilere göre daha hýzlý
geliþip olgunlaþýrdý. Dolayýsýyla burada ürünlerin
olgunluðunun ötesinde, Erets-Yisrael’e özgü meyvelerin bu olgunluða ulaþmadaki hýzý ön plandadýr.
Taþ kütlesinden balla – Erets-Yisrael daha çok
kayalýk bir bölgedir. Bu kayalýklardaki hurma
aðaçlarýnýn meyvelerinden sýzan baldan bahsedilmektedir (Raþbam). Ancak bu, yalnýz hurma
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Aþem tek baþýna yönlendirdi onu
Ve yoktu onunla [baþa çýkabilecek] yabancý bir güç.
13
Bindirdi onu yeryüzünün en yüksek yerlerine,
Ve tarlanýn olgun ürünlerini yedi,
Onu taþ kütlesinden balla emzirdi
Ve sert kayadan yaðla.
yaklaþmasýný engellediði gibi, attýklarý oklarla
mancýnýk taþlarýný emerek Bene-Yisrael’i korumuþtur (Þemot 14:19-20). Tanrý’nýn “sizi kartal
kanatlarý üzerinde taþýdým” (Þemot 19:4) sözleri
bunu yansýtmaktadýr (Mehilta, Yitro, Bahodeþ 2;
Raþi). Bu sözler ayný zamanda Yisrael’in
Mýsýr’dan süratle çýkýp Sinay daðýna gelmesini de
ima eder (Ýbn Ezra).
Teleði – The Living Torah; Rashi – The Sapirstein
Edition. Ýbranice Evra. “Telek”, kuþlarýn kanadýndaki sert ve büyük tüylere verilen isimdir.
Alternatif olarak “kanadý” (Daat Mikra) veya
“kanadýnýn ucu”.
12. Tek baþýna – “Onlarý çölde tek baþýna ve
güvenle yönlendirdi” (Raþi). Benzer þekilde
“Onlarý Mýsýr’dan tek baþýna çýkarýp EretsYisrael’e götürdü” (Raþbam). Pasukta söylendiði
gibi: “Bene-Yisrael Tanrý’nýn Sözü’ne göre yola
çýkarlar ve Tanrý’nýn Sözü’ne göre kamp kurarlardý”
(Bamidbar 9:18). Yani yolculuðun yönünü ve
zamanýný yalnýzca Tanrý belirlerdi (Ýbn Ezra). Öte
yandan “tek baþýna” ifadesi Yisrael’i tanýmlýyor da
olabilir (a.k.; bkz. 33:28; krþ. Bamidbar 23:9). Bir
görüþe göre anlam “yalýtýlmýþ bir halde” þeklindedir
ve Yisrael’in diðer uluslardan ve onlarýn kendilerini koruduðunu düþündükleri kuvvetlerinden
yalýtýlmýþ halde oluþunu tanýmlamaktadýr
(Hirsch).
Tanrý tüm uluslarýn baþýna birer temsilci ve
yönetici melek atamýþtýr. Yisrael ise Tanrý’nýn
direkt kontrolü altýndadýr (Ramban). Altýn
Buzaðý günahýndan sonra Tanrý, bu direkt yönetimini geri çekip Bene-Yisrael’e de týpký diðer uluslarda olduðu gibi bir aracý melek atayacaðýný
söylemiþ, ancak Moþe’nin dualarý sonrasýnda
bunu yapmamýþtýr (bkz. Þemot 33:2-3 ve 32:15).
Bir Yahudi, Tanrý ile arasýnda doðrudan bir iliþki
ister ve hiçbir aracý kuvveti arzulamaz (Zoar
3:298b; Meam Loez).
Yönlendirdi – Veya “kýlavuzluk etti”. Ýbranice
Yanhenu. Ya da “onlara rahat verdi” (Hizkuni; krþ.
Ýbn Ezra).
Ve yoktu onunla [baþa çýkabilecek] yabancý bir
güç – Tam çeviriyle “ve yok onunla yabancý bir
güç”. Bazýlarýna göre bu, “Tanrý’nýn yanýnda O’na

yardýmcý olan baþka bir ortak güç yoktu”
anlamýndadýr (Behor Þor). Baþkalarýna göre ise
bunu söylemeye gerek yoktur ve pasuk “onunla”
derken, “Yisrael’le” anlamýný kastetmektedir:
“[Tanrý’nýn kesin korumasý karþýsýnda,] Diðer
uluslarýn tüm sözde ilahlarý içinde, kendi ulusuna
Yisrael’le savaþmakta yardýmcý olmak üzere
kuvvetini gösterecek hiçbir yabancý güç yoktu”
(Raþi; Mesiah Ýlemim; Beer Basade). Çevirimiz bu
yöndedir. Alternatif olarak “yoktu onunla [=Yisrael’le,
hizmet ettiði] yabancý bir güç” (Daat Mikra).
Hahamlarýmýz’a göre bu pasuk gelecekten bahsetmektedir: “Aþem tek baþýna yönlendirdi onu –
tarih boyunca Yisrael uluslar arasýnda tek baþýna
olduðu için, gelecekte Tanrý ona hiçbir ulusun
nail olamayacaðý ödüller bahþedecek – ve onlara
hükmedecek baþka hiçbir yabancý güç olmayacak”
(Sifre 315; Sifre DeVe Rav; Rabi David Pardo).
Onkelos’a göre de gelecekten bahsedilmektedir:
“Onu gelecekte yenilenecek olan dünyada yalnýz
Aþem yerleþtirecek ve O’nun Huzuru’nda hiçbir
yanlýþ ibadet kaim olmayacak”.
Diðer bir açýklamaya göre ise, pasuðun baþý,
sonuna baðlýdýr: “Aþem, Yisrael’i tek baþýna, diðer
uluslar arasýnda benzersiz olacaðý þekilde yönlendirecektir. Ancak bunun için ön þart,
Yisrael’in baþka hiçbir yabancý sözde kuvvete
itibar etmemesidir” (Meam Loez).
Raþi bu þarkýnýn temel temasýnýn azarlama
olduðuna dikkati çeker. Daha önce belirtildiði
gibi, Moþe halký Tanrý’ya baðlý kalmaya davet
ederken hem geçmiþi hem de geleceði ön plana
çýkarmýþtýr: “Tanrý’nýn geçmiþ nesillerde yaptýklarýný hatýrla, gelecekte sana ne gibi iyilikler
yapabileceðini kavramaya çalýþ.” Raþi’ye göre
buradaki sözler de hem geçmiþle hem de gelecekle ilgili açýklanýrken, amaç yine þarkýnýn genel
temasýyla uygun olarak azarlamadýr: “Tanrý’nýn
size, Yisrael’e geçmiþte yaptýðý iyilikleri biliyorsunuz. Gelecekte sizi ne kadar büyük bir ödülün
beklediðini de biliyorsunuz. Öyleyse, günahkâr
bir tutum izlemeden önce bunlarýn her ikisini de
göz önünde tutmanýz gerekirdi – ama yapmadýnýz.”
œ Ýkinci Bölümün Sonu. Tanrý, evreni
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Buðdayýn en iyisiyle – Hirsch. Ya da “buðdayýn
yaðýyla”. Bu konudaki bolluk da Kral Þelomo’nun
ev halkýnýn günlük yiyecek kullanýmýnda
görülmektedir: “Þelomo’nun [bir günlük] ekmeði
otuz kor elenmiþ un ve altmýþ kor elenmemiþ
undu…” (Melahim I 5:2) (Sifre 317; Raþi). [1 kor
= 30 sea = farklý görüþlere göre 220 ila 400 lt.
arasýnda bir hacim birimi].
Üzümün kanýný – Kýrmýzý üzümün þýrasý kaný
andýrdýðý için bu þekilde adlandýrýlmaktadýr.
Berrak kýrmýzý renk þarabýn kaliteli olmasýný
simgeler (Daat Zekenim). Bkz. Bereþit 49:11.
Leziz þarap – Krþ. Daat Mikra. Ýbranice Hemer.
Raþi’ye göre bu vintaj þarap lezzetini tanýmlar.
Baþkalarýna göre ise bu sözcük, Aramca’daki
karþýlýðý olan “þarap” (hemar) anlamýndadýr (Ýbn
Ezra). Çevirimiz iki görüþü de yansýtmaktadýr.
Þarap bereketi de On Kabile döneminde
görülmektedir. Pasukta söylendiði gibi: “Þarap
çanaklarýnda içenler…” (Amos 6:6).
[Halinde] Ýçiyordun – “Normalde þýradan þarap
üretmek için gereken iþlemleri yapmana bile
gerek kalmýyordu.” Baþka bir deyiþle hiçbir sýkýntý çekmeden geçimleri saðlanýyordu. Tanrý tüm
bu olanaklarý, baþka endiþeler olmaksýzýn kendilerini Tora öðrenimine ve mitsva uygulamasýna
verebilmeleri için saðlamýþtý (Sforno; krþ. Hirsch).
Son iki pasukta sözü edilen, bal, yað, et, ekmek
ve þarap, p. 13’teki “Ve tarlanýn olgun ürünlerini
yedi” ifadesinin açýlýmýdýr (Ýbn Ezra).
15-18. Bolluk Bozulmayý Getiriyor. Bolluk ve
bereket bir ulusun ahlaki durumu için ciddi bir
sýnavdýr, zira insanlar, ellerinde imkânlar olduðu
zaman, arzularýnýn esiri olma tehlikesi ile karþý
karþýyadýr. Yisrael bu sýnavda baþarýsýz olmuþtur.
15. Yeþurun – Bu, Yisrael’e verilen övgülü bir
sýfattýr. Tora’da ilk geçtiði yer burasýdýr. Sözcük
“Yaþar – Doðru” ile baðlantýlýdýr (krþ. Ýbn Ezra;
Hirsch). Ayrýca “Þur – Görmek” köküyle baðlantýlý olarak, Yisrael’in Sinay’da, baþka kimsenin
görmediði bir þekilde Tanrý’yý tecrübe ettiðine
iþaret eder (bkz. Þemot 24:17). Birkaç satýr önce

Sinay daðýndaki deneyimden bahsedildiði için
onu takiben bu sýfatýn kullanýlmasý yerindedir
(bkz. p. 10, Sarmaladý onu k.b.). Benzer þekilde
biraz aþaðýda da yine Tora’nýn veriliþi baðlamýnda
bir kez daha kullanýlmaktadýr (33:4-5). Burada
kullanýlmasý, bu sýfatýn yakýþtýðý bir ulusun kendisinden beklenmeyecek düzeydeki isyanýyla olan
tezatý ve bu tezattan kaynaklanan hayal kýrýklýðýný vurgulama amaçlýdýr: “Sinay’da gördükleriniz sonrasýnda Tanrý’nýn eþsiz olduðuna þahsen tanýklýk edebilirsiniz. Ama buna raðmen
gelecekte O’na büyük kitleler halinde sýrt çevireceksiniz” (Rabenu Behaye).
Tekmeledi – Yani “isyan etti”. “Aranýzdaki,
Yeþurun sýfatýna layýk olan görüþ sahibi (bkz. ö.a.)
kiþiler bile, kendisine yiyecek veren sahibini tekmeleyen öküzler gibi davrandýlar” (Sforno).
Þiþmanladýn – “Baþarý kazandýn” (Targum Onkelos).
Kalýnlaþtýn – “Güç kazandýn” (a.k.). Böylece
Moþe acý bir azarlama dile getirmektedir: “Sen,
Tanrý’yý tecrübe etmiþ olup Tora’ya vakýf, onu
öðrenmeyi bilen Yeþurun, dünyevi zevklerin
peþine düþtün. Bu þekilde kalýnlaþtýn – öðrenimin
inceliklerini kavrayamaz hale geldin (krþ.
Yeþayau 28:7)” (Sforno).
Yað baðladýn – “Mal sahibi oldun” (Targum Onkelos).
Ýbranice Kasita. Tam çeviriyle “örtüldün”. Bu
ifade, çok þiþmanlayan ve bedeninin dýþ kesimi
kat yerleri oluþturan birini tanýmlar (Raþi). Bu
kat yerleri, alta gelen kýsýmlarý “örter” (Rashi –
Sapirstein Edition).
Onu yapan – Krþ. p. 6.
Tanrý’yý terk etti – Yani “Tanrý’nýn emirlerini
terk etti” (Ýbn Ezra); “Tanrý’ya yönelik hizmeti terk
etti” (Targum Onkelos).
Alternatif olarak “Tanrý’ya aldýrmadý”. Yisrael þiþmanlayýnca, kendisini var eden Tanrý’ya aldýrmamaya ve Tanrý tarafýndan uðruna yaratýlmýþ olduðu
amacý yerine getirmemeye baþlamýþtýr (Hirsch).
Nankörlük etti – Ramban. Ýbranice Vaynabel.
Bu sözcük p. 6’daki Naval sözcüðü ile iliþkilidir.
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32:14-15

14

Sýðýr kremasý ve davar sütü,
[Ve besili] Kuzularýn içyaðýyla
Baþan’da yetiþmiþ koçlar ve tekeler,
[Ve] Böbrek [gibi] buðdayýn en iyisiyle.
Üzümün kanýný leziz þarap [halinde] içiyordun!
15
Ama Yeþurun þiþmanladý ve tekmeledi,
Þiþmanladýn, kalýnlaþtýn, yað baðladýn.
Onu yapan Tanrý’yý terk etti
Kurtuluþunun Kayasý’na nankörlük etti.
balýyla sýnýrlý deðildir. Sifre 316’da þu olay
aktarýlýr. Erets-Yisrael’in kuzey kesiminde yer alan
Sihnin kasabasýnda bir adam oðlundan incir
fýçýsýndan biraz incir getirmesini ister. Oðlu fýçýya
geldiðinde aðzýna kadar balla dolu olduðunu
görür. Babasýna “Bu fýçý incir deðil bal fýçýsý”
deyince babasý “Elini içine daldýrýrsan incir
bulursun” diye cevap verir (Raþi). Bu olay,
Erets-Yisrael’in kayalýk niteliðine raðmen ne
büyük miktarda bal ürettiðine örnek gösterilir
(Oil Moþe). Baþka kaynaklara göre kaya yarýklarýnda kovan kuran arýlarýn balýndan bahsedilmektedir (Daat Zekenim). Krþ. Teilim 81:17.
Emzirdi – Bu, besinlerin kolaylýkla elde edildiðini
ve lezzetli olduðunu belirten simgesel bir kullanýmdýr. Ýbn Ezra’ya göre de “Onu taþ kütlesinden
balla emzirdi, ve sert kayadan yaðla” ifadesi, þarap
ve bal bolluðunu belirten bir misalden ibarettir.
Midraþ’a göre ise, Mýsýr’da özverili Yisrael kadýnlarý
çocuklarýný büyük zorluklarla gizlilik içinde tarlalarda doðurduklarý zaman Tanrý onlara birer melek
gönderip bal ve yað saðlýyordu (Talmud – Sota 11b).
Sert kayadan – Tam çeviriyle “kayanýn sertliðinden”. Yani kayanýn en sert kýsmýndan (Raþi).
Ýbranice Halamiþ. Alternatif olarak “çakmaktaþlý
kayadan” (The Living Torah; krþ. 8:15).
Yaðla – Zeytinyaðýyla (Raþbam). Erets-Yisrael’in
kuzey kesimindeki, zeytin aðaçlarýyla ünlü Guþ
Halav kasabasý, burada söylenenler için kuvvetli
bir örnek teþkil etmekteydi (Sifre 316; Raþi).
Talmud (Menahot 85b) bu kasabada çok yüklü
miktarlarda zeytinyaðý üretildiðini aktarýr (bkz.
33:24 açk.). Erets-Yisrael kayalýk bir bölgedir ve
Daat Zekenim kayalýk bölgelerde yetiþen zeytinlerin, daha iyi güneþ gördükleri için, daha dolgun
ve yaðlý olduklarýný belirtir (krþ. 33:14).
14. Sýðýr kremasý… – Yani sýðýr sütünün üstünden toplanan krema (Raþi). Ýbranice Hema. Veya
“peynir” (The Living Torah; krþ. Bereþit 18:8).
Veya “tereyaðý” (Meam Loez). Alternatif olarak “et
bolluðu” (Ýbn Ezra). Ayrýca bkz. Bereþit 18:8.

Bu pasukta hayvan ürünlerindeki bolluktan
bahsedilmektedir. Böyle bir bolluk Kral Þelomo
döneminde yaþanmýþtýr. Pasukta Þelomo’nun ev
halkýnýn günlük yiyeceði þöyle sýralanmaktadýr:
“On besili sýðýr, yirmi otlak sýðýrý ve yüz davar…”
(Melahim I 5:3) (Sifre 317; Raþi).
[Besili] Kuzularýn içyaðýyla – Targum Yonatan.
Veya “en makbul kuzularla” (Daat Zekenim; krþ.
Vayikra 3:9). Bu, On Kabile döneminde gerçekleþmiþtir. Pasukta söylendiði gibi “Davardan
[besili] kuzular yiyen…” (Amos 6:4) (Sifre 317; Raþi).
Baþan’da yetiþmiþ – Tam çeviriyle “Baþanoðullarý”. Baþan bölgesi davar otlaklarý açýsýndan çok
zengindi (krþ. Bamidbar 32:4; Yehezkel 39:18).
Böbrek [gibi] – Þekil itibariyle böbreðe benzeyen
(Ýbn Ezra; Daat Zekenim; Radak). Veya “böbrek
üstü yaðlarý gibi yaðlý buðday baþaklarý” (Raþi;
krþ. Ýbn Ezra). Alternatif olarak “böbrek [kadar]”
(Sifre 317). Nitekim Hahamlarýmýz, olaðanüstü
bir bereketin yaþandýðý Þimon ben Þatah’ýn neslinde büyük bir boðanýn böbreði kadar buðday
tanelerinin görüldüðünü aktarýrlar (Talmud –
Taanit 23a; Rabenu Behaye). Talmud Maþiah
Dönemi’nde Erets-Yisrael’deki buðday tanelerinin
büyük bir boðanýn iki böbreði kadar olacaðýný
belirtir (Talmud – Ketubot 111b). Ýbranice Kilyot
– “böbrekler”. [Rambam, More Anevohim
(Þaþýranlar Ýçin Kýlavuz 2:47) adlý eserinde bu gibi
abartýlý ifadelerin kulaða geldiði þekliyle anlaþýlmasýnýn þart olmadýðýný kaydeder. Bunlar daha
ziyade bol bereket için kullanýlan simgesel ifadelerdir. Baþka otoriteler ise bu ifadelerin olduðu
gibi anlaþýlabileceði görüþündedir. Onlara göre
her ne kadar þu anda böylesi bir bolluðu tahayyül
edemiyorsak da Maþiah Dönemi geldiðinde bu
tür bir bolluk yaþanacaktýr (Meam Loez).]
Bazý kaynaklar bu sözcüðü “Kala – Özlem Çekmek, Arzulamak” köküyle açýklar ve buðdaylarýn
en arzulanan yaðlýlýk ve dolgunlukta olduðunu
belirtir (Raþbam): “Leziz”; “nefis” (Hizkuni).
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Ezra). “Ýðrenç [=putperest] ibadetle” (Targum
Onkelos). “Yabancý ibadetle” (Targum Yonatan).

Þehina uzaklaþtýðý zaman Yisrael’in diðer uluslardan pek az farký kalacaktýr (Sforno).

Tanrý’ya ait olan bir hakký, tamamen yabancý
olan, kendileri için hiçbir þey yapmýþ olmayan,
dolayýsýyla hiçbir konuda teþekkürü hak
etmeyenlere vermiþlerdir. Oysa Yisrael ile bu
yabancýlar arasýnda herhangi bir teslimiyet veya
þükran iliþkisini haklý kýlacak hiçbir þey yoktur
(Hirsch).

17. Ýlahi [güçleri] olmayan cinlere – Rabenu
Behaye. Ya da “semavi varlýklar gibi ebedi yaþama
sahip olmayan”. Zira cinler ölümlüdür (Sforno).
Cinler konusu için bkz. Vayikra 17:7 açk.

Ýðrençliklerle – Tora’da “iðrençlik” olarak nitelenen homoseksüel iliþki (bkz. Vayikra 18:22 ve
20:13) ve büyücülük (bkz. 18:12) gibi uygulamalarla (Sifre 318; Raþi). Ya da yine “iðrençlik”
olarak tanýmlanan her türlü cinsel ahlaksýzlýkla
(bkz. Vayikra 18:27) ve hýrsýzlýkla (Daat Zekenim).
Alternatif olarak, burada özellikle putperestlik
konusu eleþtirildiði için, burada da “iðrençlik” ile
putperestlik kastediliyor olabilir (Ýbn Ezra).
Ramban da, sýradaki pasukta bahsi geçen cinlere
tapýnmadan bahsedildiði görüþündedir. Cinlere
tapýnma, insanlarýn çocuklarýný bu uðurda yakmalarýný da içeriyordu ve Tora bunu da “iðrençlik”
olarak tanýmlamýþtýr (12:31). Ayrýca krþ. Yirmeyau
32:35 ve Teilim 78:58.
Hangisi kastediliyor olursa olsun, burada
Tanrý’nýn dýþýndaki yabancý sözde kuvvetleri
ilahlaþtýrmanýn sadece teorik düzlemde kalmadýðý,
aksine fiili davranýþlarla – hem de insaný tamamen yozlaþtýran “iðrençliklerle” – ifade bulduðu
vurgulanmaktadýr. Yisrael’in ahlak deðerleri
çöküntüye uðramýþ ve en iðrenç alçaklýklara
kadar düþmüþtür. Gerçekten de dizginleri tamamen atmak, tarih boyunca, Yisrael’in Tek
Tanrý’ya ve O’nun, ahlaki düzlemde ödün vermeyen katiyetteki Torasý’na yönelik ihanetinin
yalnýzca sonucu deðil, ayný zamanda temel motivasyon kaynaðý da olmuþtur. Talmud’da etkili
þekilde ifade edildiði gibi: “[Bene-]Yisrael, putperestlikte somut hiçbir þeyin olmadýðýný gayet iyi
biliyorlardý ve putperestlik yapmalarýnýn tek
amacý, [bu çarpýk inançlarýn herhangi bir kýsýtlama getirmediði] aleni cinsel ahlaksýzlýklarý kendilerine caiz kýlmaktý” (Talmud – Sanedrin 63b).
Öfkelendiriyorlardý – Tüm bunlar (bkz. ö.a.)
Þehina’yý uzaklaþtýran tutum ve davranýþlardýr.

Onkelos bunun anlamýný þöyle açýklar: “Hiçbir
yararý olmayan / kendilerine ihtiyaç olmayan cinlere”. Baþka bir deyiþle cinlerin insana katabileceði hiçbir olumlu þey yoktur. Ancak bu, eðer
cinler yararlý olsalardý, Tanrý’nýn, onlara kurban
kesilmesine öfkelenmeyeceði anlamýna gelmez.
Tam aksine, verilmek istenen anlam þudur: “Bu
cinler herhangi bir yarara sahip olsalardý bile
onlara kurban kesmek Tanrý’nýn gazabýný
uyandýrmak için yeterli olurdu. Yine de böyle bir
durumda insanlarýn bu uygulamaya kaymalarýnda
hafifletici bir sebep görülebilirdi. Ama þimdi ki,
bu cinlerin hiçbir yararý yok, onlara kurban
kesmiþ olmalarý, Tanrý’nýn gazabýný çok daha
kuvvetli bir þekilde çekmiþtir” (krþ. Raþi).
Bir Romalý Rabi Þimon’a gelir: “Sizin Tanrýnýz
kýskanç olduðunu söylüyor. Bir kiþi ancak kendisinin dengini kýskanýr. Ama sizin Tanrýnýz ‘Beni
ilah olmayanlarla kýskandýrdýlar’ diyor (p. 21). Rabi
Þimon ona “Gel sana bir misal vereyim” diye
cevap verir. “Bir adam güzeller güzeli bir kadýnla
evlenir. Sonra onun üzerine son derece çirkin bir
kadýný kuma getirir. Ýlk karýsý kýzar ve ona ‘Bari
güzel birini alsaydýn; o zaman belki bu kadar kýzmazdým. Ama getire getire bu çirkin kadýný
getirdiðin için sana iki kat kýzýyorum!’ Ýþte” der
Rabi Þimon, “Tanrý da bundan bahsediyor: ‘Size
hiçbir yarar saðlayamayacaklarýný bilmenize raðmen onlarýn peþinden gittiðiniz için öfkem iki kat
yüksek!’”
Tanrý [diye] tanýmýþ olmadýklarý – Krþ. 11:28,
29:35. “Onlarýn birer ilah olduðuna dair en ufak
bir kanýt görmüþ veya büyüklerinden duymuþ
olmamalarýna raðmen cinlere kurban kesiyorlardý”
(Ýbn Ezra). “Daha önce varlýðýný bilmedikleri bir
þey görünce, onu yöneten göksel bir yönetici
olduðunu düþünüp ona tapýyorlardý” (Sforno).
Alternatif olarak “[kendilerine güvenenlerin sýkýntýlarýný bile] bilmeyen [sözde] ilahlara” (Daat Mikra).
Oysa Tanrý böyle deðildir (bkz. Þemot 2:25 ve 3:7).
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32:16-17
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Kýskandýrýyorlardý O’nu yabancýlarla,
Ýðrençliklerle öfkelendiriyorlardý O’nu.
17
Ýlahi [güçleri] olmayan cinlere [kurban] kesiyorlardý,
Tanrý [diye] tanýmýþ olmadýklarý.
Yeniydiler, yakýnlarda gelmiþlerdi,
Onlardan ürpermemiþti atalarýnýz.
Yisrael, kendisini yaratmýþ olan Tanrý’yý,
yabancýlar uðruna terk etmiþ, bunu hem hareketleriyle hem de sözleriyle ortaya koymuþtur.
Örneðin, Tanrý’ya ibadet etmenin insana dertten
baþka bir þey getirmediðini, oysa baþkalarýna
hizmetin insana bereket saðladýðýný öne sürmüþlerdir. Pasukta söylendiði gibi: “Dediniz:
‘Tanrý’ya hizmet boþ; onun nöbetini tuttuk,
Topluluklarýn Efendisi’nin Huzuru’nda sinmiþ halde
yürüdük de elimize ne geçti? Ve þimdi; bizler asileri
onaylýyoruz, [çünkü] kötülük edenler hem [saðlam
bir] bina gibi [ayaktalar] hem de Tanrý’yý sýnamalarýna raðmen kaçabildiler’” (Malahi 3:14-15)
(Ramban).
Sözcük “küçük düþürdü” anlamýna da gelebilir.
Tanrý, Yisrael’in “Kurtuluþunun Kayasý”dýr; ancak
buna raðmen, sýrf Yisrael “Kendisini yapan Tanrý’yý
terk ettiði” için, Yisrael’i felaketlerden kurtarmamýþtýr. Baþka bir deyiþle Yisrael, Tanrý’nýn,
Kendi Kurtarýcýlýk sýfatýna aykýrý olarak onu kurtarmasýnýn önünde bizzat engel teþkil ederek
Tanrý’yý küçük düþürmüþtür (Ýbn Ezra; Piruþ Al
Ýbn Ezra).
Baþka bir görüþe göre anlam “aþaðýladý ve hakaret
etti” þeklinde de olabilir ve insanlarýn Tanrý’ya en
iðrenç þekilde hakaret ediþini kasteder.
Peygamber Yehezkel, peygambersel vizyonlarýndan birinde Yeruþalayim’de yapýlan böyle bir
hakaretten bahseder: “[Ateþ benzeri bir suret]
Bana ‘Gördün mü insanoðlu? Bundan çok daha
büyük iðrençlikleri de göreceksin’ dedi. Beni
Tanrý’nýn Evi’nin iç avlusuna getirdi. Ýþte, Tanrý’nýn
Ehali’nin kapýsýnda, Ulam ile Mizbeah arasýnda
yirmi beþ kadar adam [vardý]. Arkalarý Tanrý’nýn
Ehali’ne, yüzleri ise doðuya [dönüktü] ve doðu
yönünde güneþe doðru eðiliyorlardý…” (Yehezkel
8:15-16). Basit anlamda burada bu kiþilerin BetAmikdaþ’ta – Tanrý’nýn Adý’nýn anýldýðý yerde –
putperest ibadet gerçekleþtirdiði söylenmektedir.
Ama bundan fazlasý da vardýr. Ehal’in giriþi batý
tarafýndaydý. Öyleyse “Arkalarý Tanrý’nýn Ehali’ne
[dönüktü]” sözleri gereksizdir; zira onlar doðuya
dönük iseler, arkalarýnýn Ehal’e baktýðý açýktýr.
Raþi, o pasukta yaptýðý açýklamalarda bu cümleciðin kullaným amacýný açýklar. Güneþe doðru
eðilirlerken, bir yandan da Ehal’e doðru dýþký

boþaltýyorlardý. Sifre’ye göre þimdiki pasukta sözü
edilen, “Tanrý’ya yönelik olasý en iðrenç aþaðýlama ve hakaret” budur (Sifre 318; Raþi).
Rabi Samson Raphael Hirsch ise bu sözcüðü
“Bala – Yýpranmak” köküyle açýklar: “Kurtuluþunun
Kayasý’ný yýpranmýþ, eskimiþ addetti.” Sürgün
dönemlerinde Tanrý’yý “yararlý” görmek
mümkündü – ne de olsa o dönemde dayanabilecekleri baþka þey yoktu. Elbette, göklerde
yaslanacak bir dayanak bulmak daima güzel ve
hoþtur. Ama insan ayaklarý üstünde durmaya
baþlayýnca, özgürlük ve mutluluk sahibi olunca,
Tanrý’ya güven ve Torasý’na sadakat birden
“modasý çoktan geçmiþ eski bir felsefe” olarak
görülmeye baþlanýr. “Atalarýn Ýnancý” artýk miyadýný
doldurmuþtur, “Atalarýn Ýnancý” artýk yolumuzdan
çekilebilir: “Kurtuluþunun Kayasýný eskimiþ addetti!”.
16. Kýskandýrýyorlardý O’nu – Ýbranice Yakniu-u.
Bu sözcük “Kina – Kýskançlýk” ile baðlantýlýdýr.
Ancak kullanýlan þiirsel ifadeye raðmen burada
Tanrý’dan bahsedilmektedir ve Tanrý’nýn
kýskançlýk duymasý veya yabancý ilahlarla
kýskandýrýlmasý diye bir þey söz konusu deðildir.
Bazýlarýna göre buradaki kullaným Tanrý’nýn
gerçek duygusunu tanýmlama amaçlý olmaktan
çok, insani bir dil kullanýmýdýr. Yisrael, sýrf
Tanrý’yý sözün geliþi kýzdýrmak için O’na nispet
yaparcasýna bir tavýr ve niyet içine girmiþtir (krþ.
Ýbn Ezra). Raþi ise bunun, Tanrý’nýn öfkesini ve
gazabýný uyandýrmak anlamýnda olduðu
görüþündedir.
Kina sözcüðünün temel anlamý, “her türlü deðer
yargýsý ve adalet prensibi dâhilinde bir kiþiye ait
olmasý gereken bir hakkýn baþkasýna verilmesi
karþýsýnda asýl hak sahibinin isyan etmesi; ödün
vermemesi”dir (Hirsch; krþ. 4:24). Burada da
anlam böyledir ve Tanrý’nýn “kýskançlýk duygusu”
deðil, münhasýran Kendisi’ne tapýnýlmasý konusundaki talebine aykýrý davranýlmasý karþýsýnda
ödün vermemesi kastedilmektedir. Yabancýlarýn
sözde ilahlarýna tapýnma, Tanrý’nýn bu ödünsüzlüðünü uyandýracak ve sert tepkisini çekecektir
(bkz. s.p. açk.).
Yabancýlarla – Yabancýlarýn sözde ilahlarýyla (Ýbn
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hitap eden bir parantez niteliðindedir. Bu sözler
Yisrael’in tarihinin özünü içermektedir. Yisrael
tarih boyunca sýkýntýlara göðüs germekte çok
baþarýlý olmuþ, kendisine dertler kýlýðýnda gelen
sýnavlarý baþarýyla geçmiþtir. Ancak sýnav ona
bolluk ve bereket kýlýðýnda geldiði zaman, baþarýlý
olduðu zamanlar çok azdýr. Rahatý gördüðü anda,
ona kapýlmakta çabuk davranmýþ, þiþmanladýkça
kalýnlaþmýþ, kalýnlaþtýkça yað baðlamýþtýr. Oysa
böyle olmamalýdýr. Yaðlý ve besin deðeri yüksek
yiyecekler vücudun birçok ihtiyacýný baþarýyla
karþýlayýp onun saðlýklý olmasýna katkýda bulunur.
Ancak bunun için bedenin de faaliyet içinde
olmasý gerekir; çünkü gereken yarar ancak bu
faaliyetin söz konusu besinlerden gereken özleri
çýkarmasý ve bedene kazandýrmasýyla saðlanýr.
Bedensel faaliyet sayesinde bir yandan besinlerin
tadýna ve yararýna varýlabilir, bir yandan da
bedendeki zararlý olabilecek fazla birikimden de
arýnýlýr. Ancak kiþi bu faaliyeti boþlarsa aldýðý
besinin besleyiciliðinden gerektiði þekilde istifade
edemeyecek, fazla maddeler bedenin kenarlarýnda birikecektir. Þiþmanlayacak ve göbek baðlayacaktýr. Yað ve besinin yararlý yanlarýný en iyi þekilde kullanma fýrsatýný kaybetmesi bir yana,
kendi saðlýðý da bozulmaya baþlayacaktýr.
Ýþte Yisrael’in tarihinin özü budur. Tanrý’ya baðlý
bir yaþam, bu dünyanýn güzelliklerinden tamamen feragat etme þartýna baðlý deðildir. Akýllý bir
yaklaþým, eldeki tüm bereketin, fiziksel ve maddi
tüm güzelliklerin tadýný çýkarmayý mümkün kýlar.
Bunun için tek yapýlmasý gereken, söz konusu
güzellikleri Tanrý hizmetine yöneltmek, fiziksel
rahat ve huzur ortamýnda azami manevi geliþimi
saðlamak için çabalamaktýr. Ancak Yisrael, kendisine azami yararý saðlamasý için sunulan bolluk
ve bereketi kontrol altýna alýp, bunu manevi
geliþimine katkýda bulunacak þekilde kullanarak,
kendisine verilen görevi daha büyük bir bütünlük
içinde yerine getirmek varken, bu konuda
baþarýsýz olmuþ, kendisine bereket olarak verilen
bolluða kapýlarak onu lanete çevirmiþtir.
Zenginliðine ve mutluluðuna efendi olma basiretini gösterememiþ, onlarý, yükümlülüklerini yerine getirme þeklindeki ahlaki düzeyleri elde
etmekte araç olarak kullanamamýþtýr. Sonunda
zenginlik ve mutluluk ona üstün gelmiþ, kendisi
de tüm bu iyiliklerin içinde boðulmuþtur (Hirsch).
19-26. Dördüncü Bölüm: Yisrael’in, Günahlarý
Sonrasýndaki Yýkýmý.

Bu kýsýmda önceki bölümdeki geliþmeler üzerine
Tanrý’nýn sert tepkisinden bahsedilmektedir.
Halkýn kötülük ve günah bataklýðýnda sürekli
olarak batmasý, onu artýk yok olmayý hak
etmenin eþiðine kadar getirecektir (Sforno).
Halkýn Tanrý’nýn gönderdiði bereketi O’na sýrt
çevirmenin vesilesi haline getirmesi sonrasýnda
Tanrý bu bereketi ortadan kaldýracak ve Yisrael’i
düþmanlarýnýn merhametine teslim edecektir.
19. Hor gördü – Ýbranice Vayinats. Kullanýlan
Naats kökü, bir kiþiyi dikkate ve önemsenmeye
deðer görmeme, kale almama, hafife alma anlamý
verir. Burada da Tanrý’nýn Yisrael için yaptýðý tüm
iyiliklere, ona verdiði tüm bereketlere karþýlýk
Yisrael’in gösterdiði nankörlük ve Tanrý’da yarattýðý öfke sonrasýnda Tanrý’nýn Yisrael’i tüm bunlara deðmez addetmesinden bahsedilmektedir:
“Tanrý, Þehinasý’ný onlardan uzaklaþtýrmasýný
engelleyen bir þey olmadýðýný ve aralarýnda barýnmasýna deðmediklerini gördü” (Hirsch). Benzer
þekilde “aþaðý gördü”, “hakir gördü”, “önemsemez
bir tavýr takýndý” vs.
Bu anlam nedeniyle sözcük “kýzdý”, “öfkelendi”,
“gazaba geldi” gibi þekillerde de çevrilebilir (krþ.
Targum Onkelos; Daat Mikra). Baþka bir kaynaða
göre “gücendi”; “içerledi” (The Living Torah). Veya
“onlardan iðrendi” (Aderet Eliyau; Aktav
Veakabala). Krþ. Bamidbar 14:11.
Oðullarýnýn ve kýzlarýnýn – Tora normal þartlarda kýzlarý ayrýca söyleme gereði duymaz. [Belli
baþlý istisnalar haricinde] Her yerde “oðullarý”
veya “çocuklarý” sözcüðüyle kýzlarý da erkeklerle
birlikte kabul eder (ör. p. 5). Burada ise kýzlar
özellikle vurgulanmýþtýr. Bu da Bet-Amikdaþ’ýn
yýkýlýþý ile sonuçlanan günahkâr dönemde, kadýnlarýn da en az erkekler kadar günahlarda pay
sahibi olacaðýna, hatta putperestlik konusunda
erkeklerden bile aktif olup onlarý da teþvik edeceklerine iþaret etmektedir. Bu olaðandýþý bir
durumdur, zira tarih boyunca Yahudi kadýnlarý
Tanrý’ya baðlýlýk konusunda daima erkeklerden
daha yüksek bir düzeyi korumuþlardýr. Ancak
bahsedilen dönemde durum farklý olmuþtur.
Nitekim peygamberlerin sözlerinde bunun
çarpýcý örnekleri vardýr (bkz. Yirmeyau 44:8-9,
44:15-17, Yehezkel 8:13-14) (Ramban; krþ. Ýbn Ezra).
Targum Yonatan ve Targum Yeruþalmi’ye göre ise
“oðullarý ve kýzlarý” sözleri bir sevgi ifadesidir.
[O’nda yarattýðý] Öfkeden – Targum Onkelos.
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32:18-19

18

Seni doðuran Kaya’yý yok saymýþtýn,
Unutmuþtun seni hâsýl eden Güç’ü.
19
Gördü Aþem ve hor gördü [Yisrael’i]
Oðullarýnýn ve kýzlarýnýn [O’nda yarattýðý] öfkeden;
Yeniydiler, yakýnlarda gelmiþlerdi – “Biz bu
konuyu onun ustasý olan Mýsýrlýlar’dan öðrenmiþtik (Rabenu Behaye). Ama þu ana kadar
kimse onlarý ilahtan saymamýþtý” (Daat Zekenim).
Cinlerle iletiþim Mýsýr’da mevcut bir þeydi [ve
anlaþýldýðý kadarýyla Bene-Yisrael de bu uygulamaya aþinaydý (bkz. Vayikra 17:7)], ama onlara
birer ilahmýþ gibi ibadet etme uygulamasý putperest uluslarýn bile alýþýk olmadýðý yeni bir uygulamaydý. Yahudiler’in atalarý böyle bir þeyi duymuþ
bile deðillerdi. Ýleri nesillerde Yahudiler bu uygulamaya o kadar kapýlmýþlardý ki, bir yabancý, bir
cin [temsili] gördüðü zaman “Yahudi putu bu”
diyordu (Sifre 318; Raþi). Bu da günahýn ciddiyetini çok daha aðýr kýlmaktadýr; zira, Moþe’nin
bu þarkýda yakýndýðý þekilde, Yahudiler iþi o denli
ileri götüreceklerdir ki, doðuþtan putperestlerin
bile aþina olmadýðý, yabancý gördüðü uygulamalara batacaklardýr.
Onlardan ürpermemiþti atalarýnýz – “Ürpermemiþlerdi” þeklinde çevrilen Lo Searum ifadesi
“Saara – Saç / Tüy” sözcüðüyle baðlantýlýdýr:
“Atalarýnýz bu cinlere karþý herhangi bir korku ve
tüy ürpermesi yaþamýþ deðilerdi” (Sifre 318; Raþi;
Ýbn Ezra). Bir baþka olasýlýk ise bunun “Seir – Teke
[=Cin]” (bkz. Vayikra 17:7 açk.; Yeþayau 13:21) ile
baðlantýlý olmasýdýr: “Atalarýnýz bu cinleri ilahlaþtýrmamýþlardý” (Raþi; Ýbn Ezra). “Putlara tapan atalarýnýz Terah ve Nahor bile bu kadar düþük bir putperestliðe kapýlmýþ deðillerdi” (Rabenu Behaye).
Böylece Yisrael’in, Avraam’ýn öncesindeki putperest atalarýnýn bile bulunmadýðý düzeyde bir manevi
karanlýða düþmesinden bahsedilmektedir (Hirsch).
Baþka alternatiflere göre: “Atalarýnýzýn dikkate
almadýðý” (Saadya Gaon; Ýbn Canah; Paaneah
Raza); “atalarýnýzýn tapmadýðý” (Radak, Þeraþim);
“atalarýnýzýn ilgilenmediði” (Targum Onkelos); “atalarýnýzýn deðer vermediði” (Lekah Tov); “atalarýnýzýn
akýllarýna bile getirmedikleri” (Ralbag); “atalarýnýzýn
bilmediði” (Septuaginta).
18. Seni doðuran Kaya’yý – “Seni annenin rahmine yerleþtiren Tanrý’yý terk edip hiçbir deðeri
olmayan uydurma ilahlarýn peþine düþtün” (Daat
Zekenim). Ya da “seni yaratan Kaya’ya yönelik
ibadeti” (Targum Onkelos).
Yok saymýþtýn – Ýbranice Teþi. Ya da “unutmuþtun” (Raþi). Sözcüðün kökü “Naþa – Unutmak”týr
(krþ. Bereþit 41:51).

Moþe, Yisrael’in yozlaþýp alçaldýkça Tanrý’ya yönelik hizmeti unutmaya ve ona karþý daha da
duyarsýz olacaðýný söylemektedir. Tanrý’ya kasten
isyan eden bir günahkâr bile, Tanrý ile arasýnda bir
iliþki olduðunu kabul eder ve O’nu kendi hayatýnda bir etken olarak görür. Hatta birçok durumda
tüm isyanýnýn sebebi, kendi içinde bu konuda
yaþadýðý çeliþkileri bastýrmaktýr. Ancak bundan
farklý olarak bu pasuk Yisrael’in tamamen duyarsýz
ve aldýrmaz bir duruma düþüþünden bahsetmektedir. Artýk Tanrý’ya bilinçli olarak isyan etmekte
deðillerdir. Kendi görevlerini, tarihteki rollerini,
Tora’yý, köklerini tamamen unutmuþlardýr.
Bunlarýn hiçbirinden haberdar olmadýklarý gibi,
eksikliðini de hissetmekte deðillerdir. Hayat onlarý
nereye götürürse, onlar da oraya sürüklenmektedir. Tanrý’nýn varlýðý ile yokluðu da onlar için bir
þey fark ettirmemektedir. Tanrý’nýn sýradaki
pasukta anlatýmýna baþlanacak sert tepkisini
uyandýracak acý durum budur (Meam Loez).
Baþka bir görüþe göre sözcük “Taþaþ –
Zayýflatmak” ile baðlantýlý olabilir: “Tanrý size iyilik etmek istedikçe, siz O’nu öfkelendirdiniz ve
size iyilik yapma kuvvetini kýrdýnýz [=O’nu, size
iyilik etme konusunda bezgin ve isteksiz hale
getirdiniz]” (Sifre 319; Raþi).
Rabi Samson Raphael Hirsch bu sözcüðün “Þay –
[Þükran Belirten] Armaðan” ile baðlantýlý olduðu
görüþündedir: “O’nu hediye ettin!” “Sana tüm
yaptýklarý karþýsýnda Tanrý’ya þükran armaðanlarý
getirmen gerekirken, sen gittin ve baþkalarýnýn
gözünde beðeni bulma uðruna Tanrýn’ý baþkalarýna hediye ettin – sýrf baþkalarýna baðlýlýðýný ve teslimiyetini ifade etme uðruna O’nu hiç yararý
olmayan biriymiþ gibi terk ettin.” Ya da
Türkçe’de bu davranýþý ifade eden deyimle:
“O’nu sattýn”.
Hâsýl eden – Ýbranice Meholel. Ya da “meydana
getiren”, “dünyaya getiren”; “doðuran” (Raþi; Ýbn Ezra).
Son pasuk bir hayret ifadesi içeriyor da olabilir:
“Seni doðuran Kaya’yý terk edip, seni hâsýl eden
Güç’ü unutup, nasýl hiç duyulmamýþ, yepyeni
felsefelere ve ibadetlere kapýlabildin?!” (Ýbn Ezra).
Üçüncü Bölümün Sonu. Moþe’nin “Þiþmanladýn,
kalýnlaþtýn, yað baðladýn” (p. 15) þeklindeki sözleri,
þarkýnýn içinde, o sýrada kendisini dinleyen halka
ve tüm nesillerde bu þarkýya kulak verenlere
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20
21

demiþ (Þemot 24:7), bu þekilde, Tanrý’nýn emirlerini, tam bir inanç ve sadakatle ve her türlü þart
altýnda, anlamasa bile yapacaðýný beyan etmiþ,
ama kýsa bir süre sonra bu sözünü bozarak Altýn
Buzaðý günahýna bulaþmýþtýr (Sifre 319; Raþi).
“Ýman” þeklinde çevirdiðimiz Emun sözcüðü, ayný
zamanda “eðitim”, “terbiye” veya “yetiþtirme”
anlamýna gelir (krþ. Megilat Ester 2:7). Böylece
ifade “eðitimleri olmayan”, “terbiyesiz” anlamýna da
gelebilir. Ancak bu, onlarýn hiç terbiye almadýklarý anlamýnda olamaz, zira Tanrý onlara böyle bir
terbiyeyi vermiþtir. Dolayýsýyla kastedilen anlam
þöyledir: “Hareketleri onlara verdiðim terbiyeyi
yansýtmýyor. Onlarý yetiþtirdiðim belli olmuyor.
Ben onlara iyi yolu öðretmiþtim, ama onlar bu
yoldan saptýlar” (Raþi; Mizrahi; Sifte Hahamim).
“Gereken eðitimden yoksun” (Ramban) – ki bu,
halkýn Tora eðitimine önem vermemesine
karþýlýk aðýr bir eleþtiridir (Meam Loez). Biraz
farklý bir görüþe göre “atalarýndan gerçek ders
almadýlar [çünkü onlarý gerektiði gibi yetiþtirecek
kimseleri yok]” (Sforno).
Alternatif olarak “güvenilmez”. “Aralarýnda
güvene layýk kimse yok (Ýbn Ezra; Rabenu
Behaye); zira vermiþ olduklarý sözü tutmadýlar
(Daat Mikra).
Midraþ buradaki Emun sözcüðünün, normalde
içermesi gereken Vav harfi olmaksýzýn yazýlý
olduðuna dikkati çeker. Sözcük bu haliyle Amen
þeklinde de okunabilir ve bu durumda ifade
“Amen’leri olmayan çocuklar” anlamýna gelecektir.
Midraþ, buradan yola çýkarak, Yisrael’in günahlarýndan biri olarak, berahalara, [Tanrý’ya tam
güveni belirten bir sözcük olan] “Amen” sözcüðü
ile cevap vermediklerini gösterir. Hahamlarýmýz
bir berahaya “Amen” cevabýný verenin, berahayý
söyleyenden bile daha büyük liyakati olduðunu
öðretirler (a.k.). Krþ. p. 3.
Çocuklar – Krþ. p. 6 ve 18.
21. tanrý-olmayanla – Ya da “[kurtaracak] gücü
olmayan [putlarla]” (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye).
Daha önce sözü edilen “ilahi [güçleri] olmayan cinler” de kastediliyor olabilir (Ramban). Alternatif
olarak “[Benim, onlar için] Tanrý olmadýðý[mý
söyleyerek]” (The Living Torah).

Kýskandýrdýlar – “I. Bet-Amikdaþ döneminde”
(Sforno). Tanrý için “kýskançlýk” ifadesinin “Tek
Tanrý olmasýndan ve insanlarýn buna uygun
davranmasýndan ödün vermeye kesinlikle hazýr
olmadýðý” anlamýna geldiði daha önce belirtilmiþti. Yine de þarkýnýn þiirsel ifadesi gereði
çeviri aynen yapýlmýþtýr. Ama verilmek istenen
anlam “Benim münhasýrlýk konusundaki ödünsüzlüðümü uyandýrdýlar; bu konudaki talebimi
ihlal ettiler” þeklindedir (The Living Torah).
Alternatif olarak “hiddetlendirdiler – Öfkemin
tütmesine neden oldular” (Raþi). Krþ. p. 16.
Saçmalýklarýyla – “Gerçek olmayan þeylerle”
(Ýbn Ezra); “cinlerle” (Ramban). Alternatif
olarak “anlamsýzlýklarýyla”, “abes þeyleriyle” vs.
Onkelos’a göre “iðrenç [putlara] yönelik ibadetle”.
Ýbranice Evel. Bu sözcük “buharlarýyla” anlamýna
da gelebilir. Midraþ (Yalkut Þimoni) bir dönemde
Yahudiler içinde, putperestliðe, tencerelerinden
yükselen buhara bile tapacak kadar batmýþ kiþilerin olduðunu kaydeder (Meam Loez).
Öfkelendirdiler – “II. Bet-Amikdaþ döneminde”
(Sforno).
Halk-olmayanla – “Uluslar arasýnda bir ismi bile
olmayan bir toplulukla.” Bu sözler, I. BetAmikdaþ’ý yýkan Babilliler’e iþaret etme amaçlýdýr.
Pasukta söylendiði gibi: “Ýþte, Kaldelilerin ülkesi,
bu halk hiç yoktu” (Yeþayau 23:13). Kalde, Babil
için kullanýlan baþka bir isimdir. Bu pasuk,
Babilliler’in aslýnda var olmayý hak etmeyen bir
ulus olduðunu belirtir (Raþi o.a.). Ancak Tanrý,
Bene-Yisrael’i cezalandýrmak için özellikle bu
halký seçmiþ ve isim sahibi yapmýþtýr (Raþi;
Ramban).
Raþi’ye göre II. Bet-Amikdaþ’ý yýkan Romalýlar da
bu sözler dâhilinde deðerlendirilebilir. Romalýlar
Esav’ýn soyuna mensuptur (bkz. Bereþit 36:43 açk.)
ve pasukta Esav hakkýnda “Seni uluslar arasýnda
küçük yaptým; son derece sefilsin” (Ovadya 1:2)
denmektedir. Romalýlar da Ýtalyan yarýmadasýndaki
küçük bir köyden koca bir imparatorluk haline
gelmiþtir – Tora, Tanrý’nýn bunu sýrf Yisrael’i
cezalandýrmak yolunda bir araç olmasý için yaptýðýný belirtmektedir. Ayrýca bkz. Nankör bir ulusla k.b.

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 27

Aazinu 737

32:20-21

20

Ve dedi: Gizleyeyim Yüzümü onlardan,
Görürüm ne [olacak] sonlarý!
Çünkü döneklik neslidir onlar,
Ýmanlarý olmayan çocuklar.
21
Onlar Beni tanrý-olmayanla kýskandýrdýlar,
Saçmalýklarýyla öfkelendirdiler Beni.
Ben de onlarý halk-olmayanla kýskandýracaðým,
Nankör bir ulusla öfkelendireceðim onlarý.
20. Ve dedi – “Tanrý, içinden veya meleklere dedi”
(Ýbn Ezra). Tanrý’nýn bir þeyi “demesi”, daha çok
O’nun Ýsteði’ni veya düþüncesini belirtir (Rabenu
Behaye).
Þarkýnýn buraya kadar olan kýsmýnda sözler
Moþe’nin aðzýndan çýkmýþ þekildeydi. Buradaki
“Ve dedi” sözlerinden itibaren ise Tanrý’nýn sözleri
doðrudan verilmektedir (Ramban).
Gizleyeyim Yüzümü – “Þehinam’ý onlardan uzaklaþtýrayým” (Targum Onkelos; Daat Zekenim). Veya
“Onlarý görmüyormuþ gibi davranayým”. “Onlara
özel ve yakýn nezaretimi göstermeyeyim” (Hirsch).
“Beni aradýklarýnda yardým bulamasýnlar” (Ýbn Ezra).
Bkz. 31:17 açk. Orada da belirtildiði gibi
Tanrý’nýn Yüzü’nü gizlemesi, çoðunlukla açýklandýðý þekilde cezayý ima etmesine raðmen,
Tanrý’nýn merhametini ifade ediyor olarak da
açýklanabilir. Evet, Tanrý Yisrael’i bir derecede
terk edip onlarý düþmanlarýn ve doðal felaketlerin
eline teslim etmiþtir, ama bir bakýma, onlarýn
çektiði acýlarý görmek istemediði için Yüzünü
gizlemekte, baþka yöne çevirmektedir (Meam Loez).
Onlardan – “Oðullardan ve kýzlardan” (Sforno).
Görürüm ne [olacak] sonlarý! – Tanrý sonunda
ne olacaðýný bilmektedir. Ancak bu, çocuðuna
kýzmýþ bir babanýn “Bu tavrýn nedeniyle senin
yanýnda olmayacaðým. Þimdi görelim bakalým
sýkýntý zamanýnda nasýl çýkacaksýn iþin içinden!”
demesi gibidir: “Madem Benim vazgeçilebilir
olduðumu düþünüyorsunuz, madem Benim
yardýmýma ihtiyacýnýz yokmuþ gibi bir tutum içindesiniz, öyleyse görelim bakalým Bensiz ne kadar
ilerleyebileceksiniz” (Hirsch). Ya da “göreceðim
sonlarýnýn ne olacaðýný – kendilerine seçtikleri o
ilahlarýn onlara ne yarar getireceðini” (Daat Zekenim).
Alternatif olarak “sonlarýnda ne olacaðý
Huzurum’da barizdir” (Targum Onkelos; Ýbn Ezra).
“Nihayette teþuva yapacaklarýna dair bir ümidin
bile olmadýðýný görüyorum” (Sforno; Aktav Veakabala).
Bu sözlerde de bir merhamet boyutu görülebilir.
Tanrý, Yisrael’den Yüzü’nü çevirmesini gerektiren

kötü zamanlarda bile Yisrael’i tamamen terk
etmez. Olaylara doðrudan karýþmamasýna ve
Yisrael’in baþýna gelecekleri doðal olaylarýn
geliþimine terk etmesine raðmen, aktif bir ilgiyi
canlý tutar. Sözün geliþi, sonunda ne yapacaklarýný görmek için onlarý seyretmeye devam eder.
Bu bakýþla pasuðun sonundaki bu sözler, halkýn
baþýna gelecek felaketleri deðil, Tanrý’nýn tüm
bunlarýn sonrasýnda Yisrael’in yapmasýný beklediði teþuvayý kastetmektedir. Tanrý Yisrael’e
tekrar yakýnlýk gösterecektir, bunu, sözün geliþi,
dört gözle beklemektedir. Ama Yisrael’in bunu hak
etmesi gerekecektir ve bu, ancak teþuva yoluyla
mümkündür (Meam Loez). Ancak bkz. p. 36 açk.
Döneklik neslidir onlar – “Tutarsýzlar; çok kýsa
sürede fikir deðiþtiriyorlar. Bir felsefeyi benimsemiþken, birden tam tersi bir felsefeye kapýlabiliyorlar. Baþlarý dertte olduðu zaman Beni el
üstünde tutuyorlar, ama sýkýntýlarý geçtikten
sonra hemen unutuyorlar” (Hirsch; krþ.
Abravanel). Ya da “Beni býrakýp sözde ilahlara
taptýlar (Ýbn Ezra). Kalpleri tamamen yön
deðiþtirdi. Mübarek Tanrý’nýn yollarýndan saptýlar
(Sforno).” Benzer þekilde “Tanrý’yý istediniz,
Tora’yý aldýnýz, ama sonra bir buzaðý yapýp
tapýndýnýz” (Sifre; Daat Mikra). Bir görüþe göre de
burada Erets-Yisrael’e gönderilmiþ olan on casustan
bahsedilmektedir. Gitmeden önce birer tsadik olarak
tanýnan bu casuslar, döndüklerinde farklý bir tablo
çizmiþlerdir (Rabenu Behaye; bkz. Bamidbar 13:3 açk.).
Alternatif olarak “tersine çevirme neslidir onlar –
Benim Rýzamý, Öfke’ye dönüþtürüyorlar” (Raþi).
Ya da “Gelecekte o denli yozlaþacaklar ki, Ben
onlara karþý cömertlik ve sevecenlikle davranmak istesem bile, adaletin gereði olarak, onlara
karþý tavrýmý sertliðe çevirmeme neden olacaklar” (Rashi – The Sapirstein Edition). Ya da “Onlar
için yaptýðým iyilik sanki kötülükmüþ gibi
davranýyorlar” (krþ. Daat Zekenim). Diðer alternatiflere göre “kolayca deðiþiyorlar” (Radak, Þeraþim;
Hizkuni); “sürekli çeliþkiler peþindeler” (Ralbag).
Ýmanlarý olmayan – Targum Onkelos. Halk Sinay
daðýnda “Naase VeNiþma – Yapacaðýz ve Dinleyeceðiz”
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Daðlara kurulu olanlarý – Bu, Yeuda tepeleri
üzerine kurulu olan Yeruþalayim þehrini kastetmektedir (Sifre 320; Raþi; krþ. Teilim 125:2).
Alternatif olarak “daðlarýn temellerini” (The Living
Torah). Yani “Erets-Yisrael’deki daðlarýn temellerini” (Ýbn Ezra). Böylece Tanrý’dan kaçacak yer
yoktur (krþ. Teilim 139:8; Ýyov 34:22). Söz
konusu ateþ en derin yerlerden en tepedeki noktalara kadar yakacaktýr (Behor Þor; Daat Mikra).
23. Yýðacaðým – Ya da “toplayacaðým” (Targum
Onkelos; Sifre; Septuaginta) Ýbranice Esfa. Sözcük
“Leosif – Eklemek” fiili ile baðlantýlýdýr (Saadya
Gaon). “Üzerlerine kötülük üzerine kötülük
getireceðim” (Raþi). Alternatif olarak “Sof – Son”
ile baðlantýlý olarak “tüketeceðim” (Sifre 321;
Raþi). Yani “üzerlerine her türlü kötülüðü getireceðim ve baþlarýna gelmedik kötülük býrakmayacaðým” (Ýbn Ezra; Raþbam; Daat Zekenim;
Mizrahi; Sifte Hahamim; Ýbn Canah).
Oklarýmý onlarýn üzerinde tüketeceðim –
“Oklarýmýn hepsini onlara karþý kullanacaðým”.
“Üzerlerine göndermedik ok býrakmayacaðým”
(Daat Zekenim). Oklarla her türlü dert ve sýkýntý
kastedilmektedir. “Oklar” ayný zamanda kýtlýðý da
belirtebilir. Pasukta söylendiði gibi: “Onlarýn üzerine kötü açlýk oklarýný gönderdiðim zaman…”
(Yehezkel 5:16). Nitekim hem I. hem de II. BetAmikdaþ’ýn yýkýlýþýndan önceki dönemde
Yeruþalayim’i savunan Yahudiler’i, istilacýlardan
çok kýtlýk zayýflatmýþtýr (Meam Loez; bkz. 28:55
açk. ve 28:57 açk.).
Bu sözler her ne kadar aðýr bir lanet teþkil ediyorsa da, içinde bir de beraha içermektedir. Tüm
oklar Yisrael’in üzerinde tükenecekse, bunun
anlamý, sonunda oklar tükendiðinde Yisrael’in
yine de ayakta kalacaðýdýr. Tanrý “oklarým bile
tükenecek, ama Yisrael tükenmeyecek” demektedir (Sifre 321; Talmud – Sota 9a; Raþi). Baþka bir
deyiþle, hak ettiði tüm cezalar tamamlandýktan
sonra Yisrael yine varlýðýný sürdürecek ve cezalar
onu tamamen yok etmeyecektir.
Tanrý her ne kadar Yisrael’in baþýna türlü türlü

dert ve sýkýntýlar gönderecekse de, ayný zamanda
Yisrael’e bunlara göðüs germe kuvveti de verecektir. Sýradaki pasuklarda da Yisrael’in ne tür
sýkýntýlara göðüs germek durumunda kalacaðý
sýralanmaktadýr. Bunlar hem doðal felaketler
(s.p.) hem de düþman saldýrýlarý (p. 25) þeklinde
gerçekleþecektir (Hirsch).
Alternatif olarak “onlarý oklarýmla vuracaðým”
(Targum Onkelos; Septuaginta); “oklarýmý üzerlerine saçacaðým” (Saadya Gaon).
24. Açlýktan kavrulmuþ – Daat Zekenim; Behor
Þor. Ýbranice Meze Raav. Baþka alternatiflere
göre: “açlýktan yanmýþ” (Saadya Gaon; Ýbn Ezra;
Radak, Þeraþim; Septuaginta), “açlýktan þiþmiþ” (Targum
Onkelos), “açlýktan tüyleri bitmiþ” (Toulouse’li Rabi
Yeuda Adarþan’dan alýntý yapan Raþi); “açlýktan
bedenindeki yaðlar tükenmiþ” (Hirsch); “açlýktan
eriyip gitmiþ” (Ralbag; krþ. Talmud – Hulin 45b);
“kýtlýktan hummalanmýþ” (Abravanel); “açlýkla
etrafa savrulmuþ” (Lekah Tov; bkz. 28:26 açk.).
Ateþten tükenmiþ – Ýbranice Lehume Reþef. Ýlk
sözcük “Lehem – Ekmek/Yiyecek” ile baðlantýlý
olarak “yenmiþ olanlar” (Targum Onkelos; Ýbn
Canah; Hizkuni) veya “Milhama – Savaþ” ile
baðlantýlý olarak “savaþa/saldýrýya maruz kalmýþ olanlar” anlamýnda olabilir (Raþi). Sözcük “Hom – Sýcak
/ Ateþ” ile baðlantýlý da olabilir (Saadya Gaon).
Reþef sözcüðü ise “ateþ”, “bedensel ateþ” (Saadya
Gaon; Radak, Þeraþim; Ralbag) veya “kývýlcým”
(Daat Mikra) anlamýndadýr (bkz. Habakkuk 3:5,
Ýyov 5:7. Ayrýca bkz. Teilim 76:4, 78:48, Þir Aþirim
8:6). Alternatif olarak “uçucu” anlamý da taþýyabilir
ve kuþlarý (Targum Onkelos; Ýbn Ezra; Lekah Tov;
Septuaginta) veya uçma yetenekleri olan cinler ya
da baþka zarar verici manevi yaratýklarý kastedebilir
(Talmud – Berahot 5a; Raþi). Yine ateþ veya uçuculukla baðlantýlý olarak baþka olasýlýklar þöyledir:
“Acý çekme” (Talmud – Berahot 5a); “yangýn” (Ýbn
Ezra; Hizkuni); “korlar”, “yýldýrýmlar” veya “göktaþlarý?” (Daat Zekenim; Raþbam); “oklar” (Hizkuni).
Bu doðrultuda ifade, çevirimiz dýþýnda, þu
þekillerde anlaþýlabilir: “[hastalýktan kaynaklanan]
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22

Zira bir ateþ alevlendi Burnumda,
En alçak derinliklere kadar tutuþtu.
Topraðý ve ürünlerini tüketti
Daðlara kurulu olanlarý yaktý.
23
Üzerlerine kötülükler yýðacaðým.
Oklarýmý onlarýn üzerinde tüketeceðim.
24
Açlýktan kavrulmuþ ve ateþten tükenmiþ,
Acý felaketle [hayattan] kopartýlmýþ [hale gelecekler]
Hayvanlarýn [ölümcül] ýsýrýklarýný salacaðým üstlerine
Tozda sürünenlerin aðýlarýyla.
Alternatif olarak “bir halký halk yapan organizasyona bile sahip olmayan bir çeteler ve aþiretler
topluluðuyla”.
Baþka bir alternatife göre “[onlarýn Benim]
Halk[ým] olma[dýklarýný ilan ederek]” (The Living
Torah; krþ. tanrý-olmayanla k.b.).
Kýskandýracaðým – “Onlara karþý baþka bir
topluluðu destekleyerek onlara kötülük etmelerini saðlayacaðým.”
Nankör bir ulusla – Ýbranice Naval. Bkz. p. 6
açk. Bu, II. Bet-Amikdaþ’ý yýkan ve Esav’ýn
(Edom) soyundan gelen Romalýlar’ý kastetmektedir. Edom ulusu, I. Bet-Amikdaþ yýkýldýðý zaman,
Yisrael’e sýrtýný dönmüþ, kardeþçe davranacaðýna
yýkým gününü karþýdan seyretmiþtir. Peygamber
Ovadya’nýn sözlerinde vurgulandýðý üzere:
“Yabancýlarýn [Yaakov’un] servetini alýp gittiði,
ecnebilerin [Yaakov’un] kapýlarýna dayandýklarý ve
Yeruþalayim için kura çektikleri o günde; karþýda
durduðun [ve sadece seyrettiðin] o günde sen de
[Yaakov’un düþmanlarýndan] biri gibiydin…”
(Ovadya 1:11) (Ramban; Rabenu Behaye).
Alternatif olarak “aþaðýlýk bir ulusla”. Sifre 320’yi
takip eden Raþi’ye göre bu ifade inançsýz ve kâfirlere iþaret eder. Pasukta söylendiði gibi “Aþaðýlýk
[kiþi, Naval,] içinden ‘Tanrý yok’ dedi…” (Teilim
14:1). Yisrael Tanrý’yý “tanrý-olmayan” ile hiddetlendirdiði için, Tanrý da onlarý “Tanrý yok” diyen
bir ulusla cezalandýracaktýr (Rashi – Sapirstein Edition).
Alternatif olarak “aptal bir ulusla” (Targum Onkelos).
Böylece hiçbir kültürü ve insani deðeri olmayan
bir ulus kastediliyor da olabilir – ki böyle bir ulus,
öldürmekten baþka hiçbir þey düþünmeyecektir.
Böylece Tanrý, birçok dert, sýkýntý ve felaketin
üstüne böyle bir ulus gönderecektir (Ýbn Ezra).
Sonuç olarak Tanrý Yisrael’e kýsasa kýsas karþýlýk
verecektir. Yisrael hiçbir gücü ve deðeri olmayan
putlara itibar ederek Tanrý’yý öfkelendirmiþtir.

Tanrý da onlarý hiçbir kültürel ve ahlaki deðere
sahip olmayýp, tek bildikleri yakýp yýkmak ve
öldürmek olan, Tanrý’nýn sýrf Yisrael’i cezalandýrmak için belirli bir noktaya getirdiði barbar halklarla cezalandýracaktýr.
22. Bir ateþ alevlendi Burnumda – Raþi.
Hiddetlenen birinin bedeni ýsýnýr ve burnundan
solumaya baþlar. Burada da Tanrý hakkýnda þiirsel
ve sembolik kullaným vardýr. Ancak bahsedilen
sembolik ateþin fiziksel dýþavurumlarýndan da
bahsedilebilir. Pasukta söylendiði gibi: “Kükürt ve
tuz [ülkenin] topraðýnýn tümünü yakmýþ, [toprak,]
ekilemeyecek ve yeþertmeyecek, üzerinde hiç ot
yetiþmeyecek [halde; týpký] Tanrý’nýn öfkesi ve hiddeti ile tersyüz etmiþ olduðu Sedom, Amora, Adma ve
Tsevoyim’in altüst oluþu gibi!” (29:22) (Meam Loez).
Alternatif olarak “[Beni kýskandýrmalarý /hiddetlendirmeleri] bir ateþ alevlendirdi Burnumda” (Ýbn Ezra).
En alçak derinliklere kadar tutuþtu – “Þeol
Tahtit – En Alçak Derinlikler” ifadesi baþka yerlerde ölüler diyarýný veya Geinom’u kastedebilir
(krþ. Teilim 86:13, Raþi o.a.). Ancak burada
anlam öyle olsaydý “ölüler diyarýnda tutuþtu”
denmesi gerekirdi. Oysa pasuk “kadar” sözcüðünü
kullanarak, söz konusu ateþin yerini deðil,
Yisrael’i ne derecede yaktýðýný belirtme amacýndadýr: “Sizi temellerinize kadar yaktý” (Raþi; Rashi
– Sapirstein Edition). Baþka bir deyiþle Tanrý’nýn
öfkesi öfke olarak kalmamýþ, Yisrael’e yönelik sert
ve amansýz cezalarla ifade bulmuþtur (bkz. Mizrahi;
Sifte Hahamim).
Sforno bu pasuðu biraz farklý açýklar: “Burnumda
bir ateþ alevlendiðinde – teþuva yapmalarý için
onlara dertler gönderdiðimde – onlar teþuva yapmak yerine günahlarýna suç eklemeye baþladýlar;
gazabýmý öylesine uyandýrdýlar ki, onlarý en alçak
derinliklere kadar indirmemi hak ettiler.”
Topraðý – Ya da “Ülke’yi”; “ülkenizi” (Sifre 320;
Raþi). Yani Erets-Yisrael’i.
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yaptýklarý yüzünden”. Pasukta söylendiði gibi:
“Gördün mü insanoðlu Yisrael’in ileri gelenlerinin,
her birinin kendi yer döþemeli odasýnda karanlýkta
yaptýklarýný? Çünkü ‘Aþem bizi görmüyor, terk etti
Aþem yeryüzünü diyorlar” (Yehezkel 8:12) (Sifre
321; Raþi).
Baþka bir alternatife göre “odalarda/içeride [salgýn
hastalýktan dolayý] dehþet [olacak]” (Raþi). Ya da
“odalarda salgýn hastalýk ýstýrabý olacak” (Targum
Onkelos).
Genç erkek… bakire… ak saçlý adamla emzikteki bebek – Kýlýç, genç-yaþlý, kadýn-erkek ayýrt
etmeyecektir (Ýbn Ezra). Bkz. Eha 2:21.
Ýbn Ezra bu pasukta en berbat dört felaketten
bahsedildiði görüþündedir: Açlýk, salgýn hastalýk,
vahþi hayvanlar ve kýlýç.
26. Demiþtim – Krþ. p. 20 açk.
Sahipsiz býrakayým onlarý – Çeviri serbesttir.
Ýbranice Afeem. Otoritelere göre bu sözcük “Pea
– Köþe” sözcüðüyle baðlantýlýdýr. Tora’nýn emirlerinden biri olan Pea mitsvasýna göre, tarlada
hasat yapýlýrken bir köþe toplanmayýp fakirlere
býrakýlmalýdýr (Vayikra 19:9). Otoriteler bu kökten, sözcükle ilgili farklý açýlýmlara ulaþýrlar. [1]
Çevirimizin temel aldýðý açýklamaya göre,
“Onlarý, tarla sahibinin isteyen herkesin alabilmesi için sahipsiz býraktýðý Pea köþesi gibi
yapayým” (Raþi; krþ. Nehemya 9:22). [2]
“[Onlardan bir köþe bile býrakmayayým ve
böylece] onlarý tamamen imha edeyim” (Ýbn
Ezra; Daat Zekenim; Abravanel; Hizkuni). Benzer
þekilde “dünyadan uzaklaþtýrayým/ yok edeyim”
(Raþbam). Sýradaki “insan [ýrký içinde] hatýralarýna
son vereyim” ifadesi bu görüþü destekler görünmektedir (Daat Mikra). [3] “Onlarý dünyanýn her
köþesine saçayým” (Raþi; Radak, Þeraþim; Ýbn
Canah; Ralbag; Septuaginta). [4] “Onlardan
sadece bir köþe [=az miktarda bir topluluk]
býrakayým ve gerisini yok edeyim” (Sforno). [5]
“Onlarý yeryüzünün uçlarýna süreyim” (Ramban).
[6] “Onlarý dünyada yalnýz kalacaklarý bir köþeye
iteleyeyim” (Hirsch; Abravanel).
Farklý bir düzeyde, bu sözcük “Af E Em – Hiddet;
‘Nerede Onlar?’” sözcüklerinin birleþimi olarak da
açýklanýr. Kastedilen anlam þudur: “Dedim:

Hiddetimle onlarý öyle bir hale sokayým ve öyle
yerlere daðýtayým ki, sanki artýk mevcut deðillermiþ gibi, insanlar ‘Nerede onlar?’ desinler” (Sifre
322; Ramban). Onkelos da çevirisini bu Midraþ
kaynaklý açýklamaya göre yapar: “Öfkem onlarýn
üzerinde etkin olsun.” Benzer þekilde: “Öfkemi
onlarýn üstüne salayým” (Ýbn Ezra).
Ramban’a göre Tora bu sözlerle Erets-Yisrael’in
kuzey kesiminde kurulan Yisrael krallýðý içindeki
On Kabile’ye iþaret etmektedir. Bu kabileler
Asurlular’ýn onlarý sürmesi sonucunda kayýptýrlar. Midraþ, bu kabilelerin Sabatyon adlý bilinmeyen bir nehrin ötesine sürüldüklerini ve akýbetlerinin bilinmediðini, ancak Maþiah Dönemi’nde
Tanrý’nýn onlarý da geri getireceðini belirtir.
Ýnsan [ýrký içinde] hatýralarýna son vereyim –
Bu da güneydeki Yeuda krallýðýnda yaþayan
Binyamin ve Yeuda kabilelerinin sürgününü
belirtir. Günümüzde [Koen ya da Levi olmayan,
ayrýca Ger ya da Ger soyundan olmayan] tüm
Yahudiler bu iki kabileden birine mensuptur.
Ancak uzun sürgün dönemi boyunca Yahudiler
küçük ve dýþlanmýþ topluluklar halinde dünyanýn
her yerine saçýlmýþ halde yaþamýþlar, saygýdeðer
bir ulus olarak görülmemiþler ve sürekli ezilip
sömürülmüþler, katliamlara maruz býrakýlmýþlardýr
(Ramban).
œ Dördüncü Bölümün Sonu. Yisrael’in,
günahlarý nedeniyle yüzleþmek zorunda kalacaðý,
insana ürperti veren lanetlerden bahsedip, tüm
bu felaketlerin üzerine, onun dünyanýn her tarafa
saçýlýp ebediyen sürgünde kalmayý, hatta belki de
tamamen yok olmayý hak ettiðini söyledikten
sonra, Tanrý duraklamaktadýr. Yisrael belki bunu
hak etmektedir; ama Tanrý, sýradaki pasuklarda
açýkladýðý sebeplerle, yine de bunun kalýcý deðil,
uzun olmasýna raðmen geçici bir durum olmasýna
karar vermiþtir.
27-35. Beþinci Bölüm: Yisrael’in, Bir Uyarý
Olarak Diðer Uluslarýn Arasýna Saçýlmasýnýn
Amacý.
Bu kýsýmda Tanrý, Yisrael tamamen imha edilmeyi
hak etmesine raðmen, O’nun bunu neden yapmayacaðýný ve tarihin sonunda halký neden yine
de kurtaracaðýný açýklayacaktýr (Sforno).
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32:25-26

25

Dýþarýda kýlýç can alacak
Odalarda ise dehþet.
Hem genç erkek hem bakire,
Ak saçlý adamla emzikteki bebek.
26
Demiþtim: “Sahipsiz býrakayým onlarý,
“Ýnsan [ýrký içinde] hatýralarýna son vereyim.”
ateþle tükenmiþ” (Ýbn Ezra; Hirsch), “vücutlarý yanmýþ”, “[cesetleri] kuþlar tarafýndan yenmiþ” (Targum
Onkelos; Targum Yonatan; Targum Yeruþalmi; Ýbn
Ezra; Ýbn Canah; Rabenu Yona), “oklarla vurulmuþ” (Hizkuni; krþ. Teilim 76:4); “yýldýrýmlarla
vurulmuþ”, “dolu ve ateþe maruz kalmýþ” (Raþbam),
“cinlerin, ifritlerin, iblislerin, þeytanlarýn saldýrýsýna
maruz kalmýþ” (Raþi; krþ. Ýyov 5:7, Raþi o.a.).
Acý felaketle [hayattan] koparýlmýþ – Ýbranice
Ketev Meriri. Ýlk sözcük “ani bir hareketle koparma” “kesip atma”, “biçme” anlamý verir (Raþi;
Daat Zekenim; Ralbag. Bkz. Yeþayau 28;2,
Oþea13:14, Teilim 91:6). Veya “ölümcül/salgýn
hastalýk” (Saadya Gaon; Ýbn Canah; Ýbn Ezra;
Rabenu Behaye; Radak, Þeraþim); “yýkým”
(Septuaginta). Meriri sözcüðü ise “Mar – Acý” ile
baðlantýlýdýr ve genel bir ifadeyle acý felaketi veya
bir salgýný belirtir (Saadya Gaon). Ýbn Ezra’ya
göre bu “acýlýk”, basit anlamda, insanýn ölümüne
yol açan sýcak ve dayanýlmaz hava þartlarýný kasteder. Diðer bir alternatife göre ise: “delilik”
(Tsafenat Paaneah; krþ. 21:18, Sifre o.a.). Raþbam
da basit anlamda buradaki ifadenin “insanlara
hayatý acý kýlan ve onlarý öldüren eþkiyalarýn yol
açtýðý býçaklama ve kesme” anlamýnda olduðu
görüþündedir.
Öte yandan bu “kötü ruhlar” anlamýna da
gelebilir. Bazý kaynaklara göre Meriri, özellikle
öðle saatlerinde ölüm saçan bir iblisin adýdýr
(Talmud – Pesahim 111b). Ketev özellikle onun
sebep olduðu ani ölümü kasteder ve belki de
isminin bir parçasýdýr (krþ. Teilim 81:6).
Hayvanlarýn [ölümcül] ýsýrýklarýný – Tam
çeviriyle “… diþlerini”. Kullanýlan “Beema –
Hayvan” sözcüðü, tüm dört ayaklý kara hayvanlarýný kapsayan bir genel isim olmasýna raðmen,
normal þartlarda evcil çiftlik hayvanlarýný kasteder. Vahþi hayvanlar için daha çok Haya sözcüðü
kullanýlýr. Burada özellikle Beema denmesi, bu
kýsým boyunca bahsi geçen sert cezalarýn
olaðandýþý niteliði ile paraleldir. Çiftlik hayvanlarý
genelde ýsýrmaz; çok nadiren ýsýrsalar bile bu ýsýrýk
ölümcül deðildir. Ama sýradaki “tozda sürünenlerin aðýlarýyla” ifadesiyle paralel deðerlendirildiði
zaman, bu cezalar dâhilinde çiftlik hayvanlarýnýn

bile, týpký zehirli yýlanlar gibi, ýsýrýklarýyla ölüme
yol açacaklarý söylenmektedir. Hahamlarýmýz,
koyunlarýn insanlarý ýsýrýklarýyla öldürdükleri bir
olayýn meydana geldiðini aktarýrlar (Sifre 321;
Raþi). Onkelos ise basit anlamda bunu “vahþi hayvanlarýn diþi” olarak çevirir.
Tozda sürünenlerin – Yýlanlarýn (bkz. Bereþit
3:14, Vayikra 11:42, Miha 7:17). Ýbranice Zahal.
Alternatif olarak “dehþet verenlerin” (Ýbn Ezra;
krþ. Ýyov 32:6).
Aðýlarýyla – Yani “zehirleriyle”. Krþ. Teilim 58:5.
Ya da “ýsýrýklarýyla” (Ýbn Ezra).
25. Dýþarýda kýlýç – Tam çeviriyle “dýþarýdan
kýlýç”. Kullanýlan ismin –den hali, kýlýcýn katledeceði yerin yanýnda, kaynaðýný da belirtme
amacýndadýr (Leket Bahir): Þehir dýþýnda, dýþarýdan gelen istilacýlarýn kýlýcý insanlarý sevdiklerinden yoksun býrakacaktýr (Sifre 321; Raþi).
Alternatif olarak “dýþarýdan” sözcüðü, kýlýçla
gelen ölümün “sebebini” belirtiyor da olabilir:
“Dýþarýda (Huts), pazar yerinde (Hutsot) yaptýklarý yüzünden”. Pasukta söylendiði gibi: “Utanç
[=Baal putu] için, Yeruþalayim’in pazar yerlerinin
sayýsý kadar sunaklar yerleþtirdiniz” (Yirmeyau
11:13) (Sifre 321; Raþi).
Can alacak – Ýbranice Teþakel. Yaklaþýk çeviriyle
“yoksun býrakacak”. Bu, bir dýþ öldürücü etken
nedeniyle birinci derece yakýnlarýn [özellikle
çocuklarýn] kaybýný belirten bir fiildir.
Odalarda ise dehþet – “Odalarda ise dehþet can
alacak” (Sforno). Ya da “içeride…”. Bkz.
Yirmeyau 14:18, Eha 1:20; Yehezkel 7:15.
Tam çeviriyle “odalardan”. Önceki ifadeye benzer
þekilde burada da ölümün yerinin yanýnda kaynaðý da vurgulanmaktadýr. Ölüm “odalardan”
kaynaklanacaktýr – “kalbin odacýklarýndan”:
Dýþarýdaki kýlýçtan içeri kaçanýn kalbinin odacýklarý, kapýldýðý dehþet nedeniyle kuvvetli ve
düzensiz bir þekilde atacak, bu sonunda onu
öldürecektir.
Alternatif olarak “odalardan” sözcüðü, dehþetin
“sebebini” belirtiyor da olabilir: “Odalarda gizlice
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takdirde, insanlýðý yaratmaktaki temel amacý
boþa çýkacaktýr. Ýnsanlar O’nu takdir etmek bir
yana, tamamen göz ardý edeceklerdir. Bu nedenle, katý yargý kýstaslarýna aykýrý bir þekilde, Tanrý
Yisrael’i mutlaka kurtaracak ve kendilerine
saygýnlýk verecektir. Bu yolla insanlýðýn tümü de
nihayet O’nun gerçek Büyüklüðü’nü takdir edecektir (Ramban; Meam Loez).
Hasýmlarý – Ýbranice Tsaremo. Ya da basitçe
“düþmanlarý”.
Yabancý [güçlere] yormasýnlar – Ýbranice
Yenakeru. Bu, “Nehar – Yabancý” sözcüðüyle
baðlantýlýdýr (krþ. p. 16). Düþmanýn baþarýlarýný
Tanrý’ya deðil yabancý güçlere atfetmeleri
olasýlýðýndan bahsedilmektedir (Raþi). Alternatif
olarak “tanýmazlýk edemesinler” (Ýbn Ezra; Hirsh).
Veya “onlara karþý birleþmesinler” (Septuaginta). Ya
da “onlarý yabancý görmesinler” – yani “Yisrael’i bu
dünyanýn yabancýsý görüp onlarý tamamen yok
etmesinler, yok edilmelerine vesile olmasýnlar
veya yok edilmelerine seyirci kalmasýnlar” (Sifre).
Diðer bir olasýlýða göre “onlarý yabancýlaþtýrmasýnlar – kendilerine benzetmesinler” (Sforno). Veya
“kibirlenmesinler” (Targum Onkelos).
Elimiz üstün geldi – Tam çeviriyle “yükseldi”.
Ýbranice Yadenu Rama. Ya da “muzaffer olduk”
(krþ. Þemot 14:8).
28. Nasihatten yoksun – Yisrael’den
bahsedildiði görüþündeki Rabi Yeuda’ya göre
“nasihat” ile kastedilen, Yisrael için tek gerçek
nasihat olan Tora’dýr (Sifre 322). Alternatif
olarak “nasihatini kaybetmiþ”. Veya “nasihati harap
etmiþ” (krþ. Targum Onkelos; krþ. Aktav Veakabala;
The Living Torah). Düþman uluslardan
bahsedildiði görüþündeki Rabi Nehemya’ya göre
de burada bu uluslarýn, tüm insanlýða verilmiþ
olan Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva’ya sýrt
çevirmesinden bahsedilmektedir (Sifre; Meam Loez).
Ýbranice Ovad Etsot. Tam çeviriyle “nasihatleri
kaybetmiþ”. Burada “nasihat” ile saðduyu kastediliyor da olabilir: “Düþmanlar olaðanüstü
baþarýlarýný gördüklerinde kapýlacaklarý kibirin
etkisiyle saðduyularýný kaybedecekler ve gelecekte kendi sonlarýný hazýrlayacak fikirlerle hareket
edecekler” (Hirsch).

Bu ifade “nasihat verme kabiliyetinden yoksun”
anlamýna da gelebilir. Bu da Yisrael’in bilgelerinin
sürgünde olduklarý sürece iyi nasihat verme
yeteneklerinin kýsýtlý olmasýna iþaret eder. Baal
Aturim pasuðun devamýndaki “Veen Baem
Tevuna – Kendilerinde Anlayýþ Yoktur” sözcüklerinin son harflerinin tekrar düzenlendiðinde
Aman sözcüðünü oluþturduðuna dikkati çeker.
Hahamlarýmýz, Pers Ýmparatorluðu’nda Aman’ýn
baþvezirlik mertebesine yükselmesinden önce
Ahaþveroþ’un, o dönemin Hahamlarý’na fikir
danýþtýðýný, ama onlarýn sürgünde olduklarý için
uygun nasihati veremeyeceklerini söylemelerinin
sonrasýnda, Yahudiler’i tamamen ortadan kaldýrmayý amaçlayacak olan Aman’ý baþvezirliðe yükselttiðini aktarýrlar (Meam Loez).
Onlar – Þarkýnýn bu noktasýndan itibaren
yazýlanlar, Sifre’deki bir görüþ ayrýlýðý temel alýnarak farklý þekillerde anlaþýlabilir. Bahsedilen
görüþ ayrýlýðý Rabi Yeuda ile Rabi Nehemya
arasýndadýr. Rabi Yeuda’ya göre bu noktadan
sonra temel konu Yisrael’dir ve buradaki “onlar”
Yisrael’i kasteder. Rabi Nehemya’ya göre ise
merkezde düþman uluslar vardýr ve “onlar”
sözcüðü ile bu uluslar kastedilmektedir.
Aþaðýdaki açýklamalarýmýzda bu iki görüþten
türeyen farklý olasýlýklar ele alýnacak, kullanýlan
ifadeler her iki görüþe göre kýsaca açýklanacak ve
daha sonra bazý otoritelerin þarkýnýn bundan sonraki kýsmý hakkýndaki görüþleri toplu halde verilecektir. Çoðu otorite pasuklarý, burada düþmanlardan bahsedildiði görüþündeki Rabi
Nehemya’ya göre açýklamýþtýr (Raþi; Raþbam; Ýbn
Ezra; Hizkuni; Rabenu Behaye). Ancak Raþi, her
iki görüþü de anahatlarýyla kaydetmiþtir.
Kendilerinde anlayýþ yoktur – Yisrael’den
bahsedildiði görüþündeki Rabi Yeuda’ya göre
“Yisrael’de, aldýklarý cezanýn sebebini bile anlayacak anlayýþ yok” (Targum Yonatan; Daat Mikra).
Miþna (Pirke Avot 2:7) “Nasihati çok olanýn
anlayýþý çok olur” der. Yisrael nasihatten yoksun
kaldýðý için anlayýþý da kýsýtlanmýþtýr (Meam Loez).
Düþmanlardan bahsedildiði görüþündeki Rabi
Nehemya’ya göre “Oysa yeteri kadar bilge olabilseler bunu sonunda kavrayacaklar, Yisrael’in
baþýna gelenlere bakarak durumu anlayacaklardýr.
Çünkü eðer Kayasý onlarý satmýþ olmasa, yani onlarý
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Düþmanýn birikmiþ öfkesi olmasa [yapardým da]!
Hasýmlarý yabancý [güçlere] yormasýnlar,
“Elimiz üstün geldi” diyemesinler,
“Tüm bunlarý Aþem eylemedi” [sanmasýnlar diye yapmadým.]
28
Zira nasihatten yoksun bir ulustur onlar
Ve kendilerinde anlayýþ yoktur.
27. Düþmanýn birikmiþ öfkesi olmasa –
Tanrý’nýn Yisrael’i daðýtýp üzerindeki korumasýný
kaldýrmasý ve onu sahipsiz býrakmasý durumunda,
Yisrael tamamen savunmasýz kalacaktýr. Daima
baþka uluslarýn nefret odaðý olduðu için düþmanlar bu durumda, birikmiþ öfkeleriyle onlarý
hemen yok etmek isteyeceklerdir ve büyük ihtimalle bunu baþaracaklardýr da. Ama bu durumda
düþmanlar tüm bunlarýn ardýnda Tanrý’nýn
olduðunu görmeyecek, baþarýlarýný Tanrý’ya deðil,
kendi kuvvetlerine ve ilahlarýnýn yardýmýna
baðlayacaklardýr. Zira onlar nasihatten yoksun
uluslardýr ve kendilerinde, her þeyi Tanrý’nýn
ayarladýðý konusundaki anlayýþ yoktur… (Raþi).
“Agur – Birikmiþ” sözcüðü, “Gur – Korkmak; Çekinmek” fiili ile baðlantýlý olarak (Bamidbar 22:3)
farklý anlaþýlabilir: “Eðer düþmanýn öfkesinden çekinmeseydim…” (Raþbam). Tanrý’nýn düþmanýn
öfkesinden korkmadýðý açýktýr. Dolayýsýyla burada
“düþmanýn Ben’de yaratacaðý öfkeden çekinmesem” anlamý kastedilmektedir (Daat Zekenim;
Daat Mikra; Hirsch). Düþman, Yisrael’i yok etme
baþarýsýný gösterdiði takdirde bunun ardýndaki
gerçeði tanýmazdan gelerek (bkz. Yabancý
[güçlere] yormasýnlar k.b.) baþarýyý kendilerine ve
ilahlarýna atfedeceklerdir. Ve Tanrý, bu konularda
hiçbir þekilde ödün vermez (Ýbn Ezra).
Tanrý bu nedenle Yisrael’in yok olmasýna meydan
vermeyecek ve onu dünyanýn her yerine daðýlmýþ
bu sürgün halinden kurtarýp Erets-Yisrael’de
tekrar bir araya toplayacaktýr. Pasukta söylendiði
gibi: “Sizi içlerine saçýldýðýnýz diyarlardan toplayacaðým ve uluslarýn gözünde sizin yolunuzla kutsal
kýlýnacaðým. Böylece, sizi Yisrael topraðýna, onu vereceðime dair atalarýnýza yemin etmiþ olduðum ülkeye
getirmemle, Benim Aþem olduðumu bileceksiniz.
Orada tutumlarýnýzý ve onlarla tame olduðunuz tüm
eylemlerinizi hatýrlayacaksýnýz, yapmýþ olduðunuz
tüm kötülükleriniz nedeniyle kendi kendinizi
mahkûm edeceksiniz. Ýsmim[’in Onuru] uðruna
size – kötü tutumlarýnýzýn ve yozlaþmýþ eylemlerinize
benzemeyen þekilde – yaptýðým [iyilikler] sonrasýnda
Benim Aþem olduðumu bileceksiniz ey Yisrael Evi –
Efendi Aþem’in Sözü” (Yehezkel 20:41-44). Bunun
gibi, Tanrý’nýn Yisrael’i, aslýnda hak etmemesine
raðmen, sýrf Kendi Ýsmi’nin onuruna, Hilul Aþem’i

[=Tanrý’nýn Ýsmi’nin küçük düþmesini] engellemek için kurtaracaðýný vurgulayan baþka pasuklar da vardýr. Moþe’nin de, Yisrael’i Tanrý’nýn
Huzuru’nda savunduðu zamanlarda Hilul Aþem
olasýlýðýný öne sürmüþtür (krþ. Þemot 32:11-12 ve
Bamidbar 14:14-15).
Akla bir soru gelecektir: Tanrý insanlarýn ne
düþündüðüne neden önem vermektedir? Tanrý
tüm dünyevi mevcudiyetin ötesindedir. Ýnsanlarýn O’nun Büyüklüðü’nü takdir edip etmemeleri
Tanrý için neyi fark ettirir?
Tanrý dünyayý ve insanlýðý, O’nu algýlayabilmeleri
ve Büyüklüðü’nü takdir edebilmeleri için yaratmýþtýr (Zoar II:42b). Tüm uluslar günah iþlediði
ve Kendisi’ne yalnýzca Yisrael sadýk kaldýðý için,
Tora’yý Yisrael’e vererek onlarý tüm uluslarýn
içinde farklý bir konuma yerleþtirmiþ, gösterdiði
bu yakýnlýkla Kendi Ýsmi’ni Yisrael ile baðdaþtýrmýþtýr. Bunun bir sonucu olarak insanlarýn
gözünde, Tanrý’nýn Kuvveti ile Yisrael’in durumu
arasýnda bire bir baðlantý mevcuttur. Baþka bir
deyiþle diðer uluslarýn Tanrý’ya yönelik görüþ ve
tutumlarý Yisrael’in durumuyla doðrudan baðlantýlýdýr. Yisrael kendi yaþantýsý ve mevcut durumuyla, diðer uluslarýn Tanrý’yý keþfetmelerine ve
O’na saygý göstermelerine vesile olabileceði gibi,
Tanrý korusun, olumsuz davranýþýyla insanlýðý
Tanrý’ya baðlýlýktan soðutabilir de.
Yahudiler bir bütün olarak Tora ve mitsvalarla
dolu bir yaþam sürdükleri takdirde, Tanrý onlarý
bereketle ödüllendirecek, diðer uluslar da
Tanrý’nýn otoritesini takdir edeceklerdir. Ama
aksine, Yisrael Tora’ya baðlý yaþamayýp, bunun
sonucu olarak küçük düþürücü bir sürgünle cezalandýrýldýðý zaman, bundan diðer uluslarýn Tanrý
hakkýndaki farkýndalýklarý da etkilenir ve insanlýk, bugün olduðu gibi, dünyanýn sadece doðanýn
sabit kanunlarý tarafýndan yönetildiði, her þeyin
bir rastlantý olduðu gibi düþüncelere raðbet eder.
Yisrael, kötü tutumu nedeniyle bu sürgünle cezalandýrýlmýþtýr; ancak Tanrý bunun ebediyen
sürmesine izin veremez. Dahasý, Yisrael’in cezasýnýn belirli bir sýnýrýn ötesine geçmesine de izin
vermeyecektir, zira Tanrý, düþman uluslarýn
Yisrael’i tamamen yok etmesine göz yumduðu

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 34

744 Aazinu

29
30
31

bu paralellikle sürgün cezasý arasýndaki baðlantýyý
þöyle açýklar: Kanuna göre, tsaraat lekeleri
nedeniyle karantina altýna alýnmýþ, dolayýsýyla
tame durumda olan bir eþya Yahudi olmayan
birine satýldýðý zaman, üzerindeki tuma durumu
ortadan kalkar. Benzer þekilde Yisrael’in diðer
uluslara “satýlmalarý” ile ortaya çýkan sürgün
ortamý, Yisrael’i manevi olumsuzluklarýndan temizleyip arýndýrma kuvvetine sahiptir (Meam Loez).
31. Kayamýz gibi deðil kayalarý – Bu pasuk,
[sonundaki “düþmanlarýmýz” sözcüðünün gerektirdiði þekilde] Moþe’nin sözleridir (Ýbn Ezra.
Ancak Ramban farklý görüþtedir, bkz. s.a.).
Dolayýsýyla “Kayamýz” Tanrý’yý, “kayalarý” ise düþmanlarýn ilah sayýp güvendiði þeyleri kasteder (ya
da Ramban’a göre tam tersi; bkz. s.a.). Sforno’ya
göre “kayalarý” ile kastedilen, uluslarýn göklerdeki temsilci melekleridir.
Moþe þöyle demektedir: “Düþman, eðer anlayýþ
sahibi olsaydý tüm bunlarý kendiliðinden
düþünebilir, ‘Daha dün Yisrael’e karþý hiçbir
baþarý gösteremezken, þimdi bizden bir kiþi
Yisrael’den bin kiþiyi kovalayacak hale geldik.
Eðer Tanrýlarý onlarý elimize teslim etmiþ olmasa
bunu baþarabilir miydik?’ diyebilirdi. Zira onlar
da gayet iyi biliyor ki, Kayamýz gibi deðil kayalarý!
Nitekim daha önce yaptýðýmýz savaþlarda onlarýn
sözde ilahlarý, bizim Tanrýmýz Aþem karþýsýnda
hiçbir baþarý saðlayabilmiþ deðildi” (Raþi).
Moþe’nin bu sözleri, “Nasihatten yoksun bir ulustur
onlar” (p. 28) ifadesine açýklama getirme amacýnda da olabilir: “Düþman uluslar Tora gibi mükemmel bir nasihat kaynaðýndan yoksunlar, zira
Kayamýz gibi deðil onlarýn kayalarý” (Ýbn Ezra). Ve
baþka bir görüþe göre bu sözler düþmanýn kendiliðinden anlamasý gereken önceki gerçeklerin bir
devamýdýr: “Eðer akýllý olsalardý … kendi kayalarýnýn Bizim Kayamýz gibi olmadýðýný anlarlardý”
(Daat Mikra).
Düþmanlarýmýz [bile] yargýlar [bu gerçeði] –
Ýbranice Veoyevenu Pelilim. Yani “ve düþmanlarýmýz Pelilim”. Kullanýlan Ýbranice sözcük
yargýlama fiilini kasteder ve bunun farklý açýlýmlarý mümkündür. [1] En basit düzeyde yargýlama

bir yetenektir. Bir þeyin doðruluðunu veya yanlýþlýðýný her yönüyle inceleyip bir karara varma
yeteneðidir bu. [2] Diðer bir olasýlýða göre ise
anlam, yargýnýn gereðinin yerine getirilmesi, yani
infaz veya “cezalandýrma” þeklindedir.
Böylece çevirimizin takip ettiði görüþe göre
anlam þöyledir: “Hiçbir kuvveti olmayan putlarýnýn bizim Kayamýz gibi olmadýðý gerçeðini
düþmanlarýmýz bile yargýlayabilir, bu gerçeði onlar
bile ayýrt edip kabul eder (Ýbn Ezra; Sforno).
Nitekim geçmiþte karþýmýzda aldýklarý kesin yenilgilerle bunu gayet iyi bir þekilde öðrendiler (Hirsch).”
Anlamýn “cezalandýrma” þeklinde olduðu
görüþüne göre ifade þöyle çevrilebilir: “[Onlarýn
sözde ilahlarý Bizim Kayamýz gibi olmamalarýna raðmen] Düþmanlarýmýz cezalandýrýyor bizi – ve
durum böyleyse, günahlarýmýz nedeniyle bizi
onlarýn eline Bizzat Tanrýmýz’ýn teslim ettiði açýk”
(Raþi).
Ýfadeyi farklý bir þekilde anlamak da mümkündür.
Ýbn Ezra pasuðun baþýndaki “Kayamýz gibi deðil
kayalarý” ifadesindeki “deðil” sözcüðünün, þimdiki
ifadeyi de kapsýyor ve böylece ona olumsuz anlam
katýyor olabileceðini belirtir: “ve düþmanlarýmýz
Pelilim deðil”. Bu durumda iki yeni olasýlýk doðmaktadýr. [1] Eðer sözcük “cezalandýrma”
anlamýndaysa anlam þöyle olacaktýr: “Bizi düþmanlarýmýz cezalandýrýyor deðil – gerçekte cezayý
veren Tanrýmýz’dýr” (Ýbn Ezra). [2] Eðer sözcük
yargýlama yeteneðinden bahsediyorsa anlam
þöyle olacaktýr: “Düþmanlarýmýz yargýlama [yeteneðinden yoksun] – her þeyin ardýnda Aþem’in
olduðunu görüp kavrama, bu konuda gerçek
yargýya varma yeteneðine sahip deðil. Dolayýsýyla
düþünmeleri gereken tüm bu þeyleri (bkz. ö.a.)
düþünüp ayýrt edecek durumda deðiller. Tanrý p.
26’da dile getirdiði tasarýsýný bu nedenle gerçekleþtirmeyecek, Yisrael’in insan ýrký içindeki
hatýrasýna son vermeyecek. Zira bunu yapsa,
gereken anlayýþ düzeyine sahip olmayan düþmanlar,
baþarýlarýný yabancý güçlere yoracaklar ve bu,
Hilul Aþem’e yol açacak” (Daat Mikra). Benzer bir
görüþe göre: “Kayamýz gibi deðil kayalarý, ama
düþman bunu kabul etmez” (Saadya Gaon; Septuaginta).
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32:29-31

29

Eðer akýllý olsalardý idrak ederlerdi þunu,
Anlarlardý sonlarýný.
30
Nasýl kovalar bir, bini,
Ve iki, on bini [nasýl] kaçýrýr,
Eðer [onlarýn] Kayasý onlarý satmýþ olmasa,
Ve Aþem onlarý teslim etmiþ olmasa?!
31
Zira Kayamýz gibi deðil kayalarý
Düþmanlarýmýz [bile] yargýlar [bu gerçeði].
düþmanlarýna teslim etmiþ olmasa, onlardan bir
kiþi nasýl Yisrael’den bin kiþiyi, onlardan iki kiþi
nasýl Yisrael’den on bin kiþiyi kovalayabilir?”
(Raþi; bkz. s.p. v.d.). “Kibirleri nedeniyle saðduyularýný kaybetmeleri sonucu, gelecekte kendi
baþlarýna büyük felaketler getirecek bir tutum
takýnýrken bunun sonuçlarýný deðerlendirecek
anlayýþ yeteneðini de kaybetmiþlerdir” (Hirsch).
29. Eðer – Ýbranice Lu. Bir görüþe göre “keþke”
(Daat Mikra).
Akýllý – Ya da “bilge”.
Þunu – “Nasýl kovalar bir, bini…” (bkz. s.p.).
Anlarlardý sonlarýný – “Düþmanlar Yisrael’in cezasýnýn sonunu” (Raþi). Ya da “düþmanlar, Yisrael’in
baþýna gelenin temelinde aslýnda kendi kuvvetlerinin deðil Tanrý’nýn Parmaðý’nýn bulunduðunu,
Tanrý’nýn onlarý günahlarý nedeniyle cezalandýrmakta olduðunu kavrayabilselerdi, ileride kendi
sonlarýnýn nasýl olacaðýný anlayabilirlerdi; zira
Tanrý o düþman halklarý da günahlarý nedeniyle
ileride sertçe yargýlayacaktýr” (Ýbn Ezra; Ramban).
Alternatif olarak “Yisrael, kendi baþýna neden
bunlarýn geldiðini anlayabilirdi: Nasihatten –
Tora’dan – yoksun olmalarý nedeniyle! Zira eðer
Yisrael kendilerine verilen Tora’nýn sözlerine
önem verip onlarýn idrakýna varabilseydi, dünyada hiçbir ulus onlara egemen olamazdý” (Sifre).
Ayrýca bkz. s.a.
30. Bir, bini… iki, on bini – Yani “Bir kiþi, bin
kiþiyi … iki kiþi on bin kiþiyi”. Krþ. Vayikra 26:8.
Bir olasýlýða göre, önceki pasuðun devamý olarak,
“Bene-Yisrael akýllý olsalardý, düþmanlarýndan bir
tanesinin nasýl olup da Yisrael’den bin kiþiyi
kovalayabildiðini – bunun Tanrý’yý terk etmelerinin
bir sonucu olduðunu – idrak edebilirlerdi” (Ýbn
Ezra; Rabenu Behaye). Veya “Bene-Yisrael akýllý
olsalardý baþarýlý dönemlerinde kendilerinden bir
kiþinin düþmandan bin kiþiyi nasýl kovalayabildiðini – bunun, Tanrý saðlamasa mümkün
olmadýðýný – anlayabilirlerdi”. Baþka bir olasýlýða
göre, “Düþmanlar akýllý olsalardý, önceleri

Yisrael’den bir kiþinin kendilerinden bin kiþiyi
kovaladýðýný, ama þimdi zayýfladýklarýný görürler
ve bundan kendileri için ders çýkarýrlardý” (a.k.).
[Onlarýn] Kayasý – Yani Tanrý (bkz. p. 4). Baþka
bir görüþe göre “kaya”, Avraam Avinu’yu kastediyor olabilir. Pasukta söylendiði gibi “Kendisinden
yontulduðunuz kayaya bakýn … Atanýz Avraam’a
bakýn” (Yeþayau 51:1-2). Zoar’da anlatýldýðýna
göre, Tanrý, Avraam’a iki seçenek sunmuþtur.
Yisrael günah iþlediði zaman cezasý ya Geinom’da
ya da çok zorlu bir sürgün olarak bu dünyada verilecekti. Avraam, çocuklarýnýn Geinom’da ebedi
ceza çekmelerini istemediði için Yisrael’in diðer
uluslara “satýlmasýný” tercih ettiðini söylemiþ,
bunun üzerine Tanrý da Yisrael’i düþmanlarýnýn
eline teslim etmiþtir (Zoar III:298b-299a; Midraþ
– Tanhuma, Pekude 8; Meam Loez).
Onlarý satmýþ olmasa – Septuaginta. Bu tam
çeviridir. Ýbranice Meharam. Yani “onlar
üzerindeki iyeliðinden feragat edip herkesin ona
istediði þekilde davranmasýna izin vermiþ
olmasa”. Bir baþka alternatife göre “onlarý teslim
etmiþ olmasa” (Raþi; Saadya Gaon; The Living Torah).
Buradaki “onlar” sözcüðü Yisrael’i kastediyor olabilir. Buna göre düþmanlarýn, Tanrý’nýn Yisrael’i
kendi ellerine teslim etmese bu baþarýyý kazanmalarýnýn mümkün olmadýðýný idrak etmeleri
gerekirdi. Diðer olasýlýða göre “onlar” ile düþmanlar kastediliyor da olabilir. Yisrael veya düþmanlar, Yisrael’in geçmiþteki baþarýlarýnda da, düþmanlarý Yisrael’in eline Tanrý’nýn teslim ettiðini
anlamalýdýrlar.
Onlarý teslim etmiþ olmasa – Ýbranice Ýsgiram.
Tam çeviriyle “onlarý [bir yere] kapatmýþ olmasa”.
Ama bu bir deyimdir ve teslim etme anlamýna
gelir (krþ. Þemuel I 23:20). Bir görüþe göre ise
kapatma anlamý da mümkündür: “Aþem onlarý
tuzaða düþürmüþ olmasa” (The Living Torah).
Sifre ayný fiilin, tsaraat rahatsýzlýðýna yakalanmýþ
birinin karantinaya alýnmasýný da tanýmladýðýna
iþaret eder (bkz. Vayikra 13:4). Tsafenat Paaneah,
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Onkelos’a göre burada cezadan bahsedilmektedir: “Sedom’un cezasý gibidir cezalarý…”
Tarlalarýndandýr – Raþi. Ýbranice Þadmot. Tekil:
Þedema (bkz. Yeþayau 37:27). Bu özellikle tahýl
tarlasýný belirtir (Raþi; krþ. Melahim II 23:4,
Yeþayau 16:8, Habakkuk 3:17). Ama burada
genel olarak üzümden bahsedildiðine göre “bað”
anlamýnda da olabilir (Daat Mikra). Alternatif
olarak “… budaklarýndandýr [budaklarý]”. Asma
budaklarýndan bahsedilmektedir (Saadya Gaon;
Radak, Þeraþim; Ýbn Canah; Septuaginta). Bir
diðer olasýlýða göre “ova” (krþ. Melahim II 23:4 ve
Yirmeyau 31:39, Targum Yonatan o.ç.).
Üzümleri zehirli üzümlerdir – “Zehir” þeklinde
çevrilen sözcük, Roþ, “öd” (Septuaginta) ya da
“mazý” anlamýna gelir ve acýlýk belirtir (bkz.
29:17; krþ. Raþi). Ayný sözcük sýradaki pasukta
bariz bir þekilde “zehir” anlamýnda kullanýldýðý
için burada da çeviriyi bu þekilde yaptýk.
Bu da Yisrael’e yönelik eleþtirinin bir parçasýdýr
(bkz. s.a.). Pasuklarýn düþmanlardan bahsettiði
görüþüne göre ise burada, “Düþmanýn birikmiþ
öfkesi olmasa” (p. 27) ifadesine açýklama getirilmektedir. Tanrý’yý Yisrael’i sahipsiz býrakma
tasarýsýný uygulamamaya iten, Yisrael’e yönelik
azýlý düþmanlýktýr. Düþmanlar Yisrael’i sahipsiz
bulunca onlara hayatý zehir edecekler, büyük
gaddarlýkla davranacaklardýr – zehirli üzümler
yedireceklerdir. Ama þimdi, Yisrael sahipsiz
deðildir ve Tanrý, ona kötü davrananlar için acý
salkýmlar hazýrlamaktadýr (Raþi).
“Zehirli üzüm” sembolü, baþka uluslarýn Yisrael’e
yönelik aktif þiddet uygulamadýðý durumlarda
bile onlara ölümcül zarar verebileceklerine iþaret
eder. Yisrael’e iyi davranacaklar, buna
niyetlenerek veya niyetlenmeyerek, onlarý kendi
kültürlerine çekip, yavaþ yavaþ asimile olmalarýna
neden olacaklardýr. Verdikleri “üzüm”dür; ama
bu üzüm Yisrael için “zehirlidir”.
Acý salkýmlardýr onlarýnki – Veya “Onlara acý
salkýmlar”. Burada da acýyla kastedilen zehirliliktir (krþ. Ýyov 20:14, Targum Yonatan o.ç.).
Yisrael’den bahsedildiði görüþüne göre, önceki

“üzümleri zehirli üzümlerdir” ifadesi üzümlerin
acýlýðýndan (bkz. ö.a.) bahsetmiþtir. Üzümler
zehirliyse salkýmlarýn da zehirli olduðu açýktýr.
Dolayýsýyla burada, Yisrael’in [“zehirli üzümler”
sembolüyle belirtilen] günahlarýndan deðil,
bunun karþýsýndaki cezadan bahsedilmektedir:
“Ýþledikleri günahlar karþýsýnda acý þekilde cezalandýrýlmayý hak ediyorlar” (Raþi; Beer Mayim
Hayim). Benzer þekilde: “Yaptýklarýnýn karþýlýðý,
kendi acýlýklarýyla paralel olacak” (Targum
Onkelos).
33. Yýlan aðýsýdýr þaraplarý – “Ýþte; cezalarýný içecekleri kadeh, yýlanlarýn aðýsý [ile doluymuþ] gibidir”
(Targum Onkelos).
Engereklerin – Ýbranice Petanim. Çeviri tahminidir. Sözcük “piton” ile akraba görünmektedir,
ancak piton yýlaný zehirli deðildir; dolayýsýyla
baþka bir yýlandan bahsediliyor olmalýdýr.
Engerek (Septuaginta) veya kobra (The Living
Torah) olabilir.
Amansýz – Bu, Tanrý’nýn Yisrael’i cezalandýrmak
için amansýz ve gaddar bir ulus göndereceðini
belirtir (Raþi). Diðer görüþe göre Tanrý, Yisrael’e
eziyet edenleri son derece acý bir þekilde cezalandýracaktýr (a.k.). Ýbranice Ahzar. Ya da
“zalim”; “gaddar” (krþ. Raþbam), “dehþet verici”
(krþ. Ýbn Ezra; The Living Torah).
Rabi Samson Raphael Hirsch bunun “Ah –
Yalnýz” ve “Zar – Yabancý” sözcüklerinin bir birleþimi olduðu görüþündedir. Böylece gaddar kiþi,
hedeflediði kiþiyi her yönden yabancý biri olarak
görüp, ona karþý en ufak bir insani his duymayan
kiþidir. Burada da Yisrael’in düþmanýný nitelemektedir. Bu, þarkýda daha önce sözü edilen ve
Tanrý’nýn Yisrael’i cezalandýrmak üzere göndereceði “aþaðýlýk ulus”tur (bkz. p. 21 açk., Nankör bir
ulusla k.b.). Tanrý, Yisrael’i, ahlaki ve etik açýdan
hiçbir deðer yargýsýna sahip olmayan, yakýp yýkmaktan, iþkence edip öldürmekten zevk alan
insanlýk müsveddelerinin elinde cezalandýracaktýr.
Çevirimize göre bu sözcük zehri nitelemektedir.
Bazýlarýna göre ise nitelediði sözcük engerektir
(krþ. a.k.).
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32

[Ama yapmýyorlar,] Çünkü Sedom asmasýndandýr asmalarý,
Ve Amora tarlalarýndandýr [tarlalarý];
Üzümleri zehirli üzümlerdir,
Acý salkýmlardýr onlarýnki.
33
Yýlan aðýsýdýr þaraplarý,
Engereklerin amansýz zehri.
Önceki açýklamada bu pasuðun Moþe’nin araya
giren sözleri olduðu görüþü verilmiþti. Ramban ise
farklý görüþtedir. Ona göre bu pasuk da düþmanýn
kendi kendine düþünmesi gereken þeyler arasýndadýr: Düþmanlarýn, Yisrael’in baþýna gelenlerin
Tanrý’nýn, onlarýn günahlarý karþýlýðýnda verdiði
olumsuzluklar olduðunu düþünüp idrak etmeleri
gerekirdi. Bunu yapsalardý kendi sonlarýný da
anlarlardý, zira Tanrý, kötülükleri nedeniyle diðer
uluslara da benzer þekilde karþýlýk verecektir,
çünkü onlar Tanrý’ya Yisrael’den bile daha aðýr
bir þekilde baþkaldýrmaktadýrlar. Biraz akýllý
olsalardý þöyle düþünürlerdi: “Bizden bir kiþinin
sadece sert bir çýkýþ ve narayla Yisrael’den bin
kiþiyi korkuyla kaçýrmasý, Yisrael’in Kayasý
Yisrael’i satmýþ olmasa mümkün deðil. Ne de olsa
bizim kayamýz, onlarýn – Yisrael’in – Kayasý gibi
deðil; dolayýsýyla Yisrael karþýsýndaki bu üstünlüðümüzü bize kendi zayýf ilahlarýmýz saðlýyor olamaz. Kaldý ki, geçmiþte düþmanlarýmýz [=Yisrael]
bizi cezalandýrýyorlar, bize karþý her yönden üstünlük kuruyorlardý. Þimdi neden önümüzden kaçýyorlar? Bunun tek açýklamasý var: Onlarýn Kayasý
– Aþem – Yisrael’in kalbine korku ve eziklik vererek onu bizim elimize teslim etti.” Ama böyle
düþünmediler; çünkü Sedom asmasýndandýr
asmalarý…
Son olarak, yukarýdakilerden tamamen farklý bir
bakýþla “Düþmanlarýmýz bizi yargýladýðý zaman bu,
sanki onlarýn sahte ilahlarý bizim Kayamýz’dan
üstünmüþ gibi görünüyor ve bu Hilul Aþem’e yol
açýyor” (Rabenu Behaye).
32. [Ama yapmýyorlar] – Önceki pasukla bu
pasuk Sforno’nun görüþü doðrultusunda
çevrilmiþtir. Bkz. s.a.
Çünkü Sedom asmasýndandýr asmalarý –
Bunun Yisrael’den bahsettiði görüþüne göre,
ifade Tanrý’nýn p. 26’daki tasarýsýna baðlýdýr:
“Sahipsiz býrakayým / imha edeyim onlarý, insan [ýrký
içinde] hatýralarýna son vereyim.” Araya Tanrý’nýn
bu tasarýsýný neden yerine getirmeyeceðine dair
açýklama girdikten sonra, þimdi bu tasarýnýn
sebebi açýklanmaktadýr: “Çünkü Sedom asmasýndandýr asmalarý…”. Baþka bir deyiþle Yisrael yok

olmayý hak etmiþtir, zira Sedom ve Amora
halkýnýn yok olmasýna yol açan günahkâr tavrý
izlemiþtir (Sifre 323; Raþi; Mesiah Ýlemim). Ya da
“Yisrael neden bu iðrençlikleri yapýyor? Onlarýn
köklerinde böyle þey var mý? Sedom asmasýndan
mýdýr asmalarý?... (Hizkuni). Nasýl böyle davranabilirler? Onlar kutsal bir kaynaktan geliyorlar.
Pasukta söylendiði gibi: ‘Sizi asil bir bað olarak diktim, bir gerçeklik tohumu [olarak]…’ (Yirmeyau
2:21)” (Sifre).
Diðer görüþe göre ise, bu sözler düþman uluslara
yönelik söylenmektedir ve hemen önceki pasuklara baðlýdýr: “Düþmanlarýmýz bile kendi sahte
ilahlarýnýn bizim Tanrýmýz gibi olmadýklarý
gerçeðini yargýlama [yeteneðine sahip olduklarýna göre, neden mi nasihatten yoksundurlar ve
kendilerinde anlayýþ yoktur?] Çünkü Sedom
asmasýndandýr asmalarý… Týpký Sedom halký gibi
gözlerini hýrs ve kibir bürümüþ olduðu için…”
(Sforno). Benzer þekilde, “Düþmanlarýmýz zaferlerinin ardýnda Tanrý’nýn olduðunu görmekten
aciz olacaklardýr, çünkü Sedom asmasýndandýr
asmalarý, Ve Amora tarlalarýndandýr [tarlalarý]; ve
baþarýlarýný aslýnda Bana borçlu olduklarýný kabullenmek akýllarýna bile gelmeyecektir” (Sifre
323; Raþi).
Ramban bunu açar: Putperestler nasihatten yoksundurlar (p. 28). Her þeyi Tanrý’nýn ayarladýðýný
anlamaktan acizdirler. Tek düþünceleri kötülüktür, zira Sedom asmasýndandýr asmalarý – kötü kökten gelmiþlerdir ve ürettikleri meyve de acý ve
kötüdür, yiyeni öldürür. Ama Yisrael günah iþlese
bile, sýkýntýlý günlere girdiði zaman kendi hatasýný
sorgular, onu görüp kabullenir ve sonunda teþuva
yapar (krþ. Þofetim 6:13). Putperest uluslar ise
nasihat ve anlayýþtan yoksun olduklarýndan
kendi putlarýnýn ve dayanaksýz inançlarýnýn
ardýndan gidip Saygýdeðer Aþem’i inkâr ederler;
zira kendi atalarýndan bunu öðrenmiþlerdir. Bu
açýdan mazý ve pelin üreten köklerden farklarý
yoktur (bkz. 29:17). Öte yandan Yisrael’in kökü
iyidir ve dallarý içinde çürüme olduðu takdirde,
Tanrý o çürük dallarý budar, sonra Yisrael taze dallar çýkararak iyi meyveler üretir.
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Zira felaket günleri yakýndýr – Yani “Yisrael’in
felaket günleri yakýndýr”. Ancak bunun anlamý
“felakete az kaldý” olamaz, zira Tanrý önceki ifadede bunu “ayaklarýnýn tökezleyeceði” – yani gelecekte Yisrael’in günahkârlýðýnýn Atalar’ýn liyakati
tarafýndan bile korunamayacaðý zamana
baðlamýþtýr. Dolayýsýyla “yakýndýr” sözcüðü
zamansal bir yakýnlýktan çok Tanrý’nýn bahsettiði
intikamýn O’nun için ne kadar kolay olduðunu
belirtme amacýndadýr. Bahsettiði felaketi, istediði
herhangi bir zamanda vermek Tanrý için kolaydýr
(Mizrahi; Sifte Hahamim): “Onlara felaket günlerini getirmek istediðim zaman, bunu yapmak
için gereken kudret Bana çok yakýndýr; hemen
Elimin altýndadýr ve bunu vermek için
görevlendirebileceðim sayýsýz elçi ve araç mevcuttur” (Raþi). Diðer görüþe göre “Düþmanlarýn
felaket günleri yakýndýr” (Raþbam).

ler, bu þekilde Aazinu þarkýsý onlara karþý tanýklýk
edecektir (bkz. 31:21).

Buradaki “Ed – Felaket” (Alef-Yod-Dalet) sözcüðü,
“Ed – Buhar” (Alef-Dalet) ile akrabadýr. Buhar
zerreleri birikip bulutlarý oluþturur ve sonunda
geldiði yere þiddetli yaðmurlar þeklinde geri
döner. Ýnsanýn günahlarý da benzer niteliktedir.
Ýþlenen her günah, daha sonra þiddetli bir fýrtýna
ile gelecek olan ceza bulutunu oluþturan zerrelerden biridir. Günah limiti dolduðunda (bkz.
Ayaklarýnýn töklezleyeceði zamana k.b.), yani bulutu belirli bir boyuta geldiði zaman, bir anda yaðmur fýrtýnasýna dönüþecek ve geldiði yeri þiddetle
dövecektir (Hirsch).

Bu noktadan itibaren halka teselli sözleri
iletilmektedir. Cezalarýn tamamlanmasýnýn
ardýndan Tanrý Yisrael’i tekrar Kendi Özel Halký
olarak görecektir. Bu, yukarýda (30:1-3) söylenenlerle paraleldir (Raþi). Bu doðrultuda Tanrý
Yisrael’e kurtuluþu getirecek ve tüm bu süre
zarfýnda Yisrael’e zulmedenlere bu yaptýklarýnýn
bedelini en aðýr þekilde ödetecektir (Sforno).
Tanrý ile Yisrael arasýndaki baðý ne Yisrael’in
günahlarý ne de sürgün ve acýlar koparabilecektir.
Aralarýndaki yakýnlýk nihayet eski halini alacak
ve son kurtuluþ gelecektir.

Olacaklar – Gelecekte baþlarýna gelecek
felaketler (Ýbn Ezra). Ya da peygamberlerin, gelecekte olacaðýný söyledikleri olaylar” (Raþbam).
Onlara [doðru gelecek] hýzla – Raþi. Ya da
“Vakti geldiðinde hýzla gerçekleþecek” (Raþbam).
œ Beþinci bölümün sonu. Bu kýsýmda Yisrael’e,
günahkâr tutumlarýnýn onlarýn baþýna ne getireceði konusunda sert ikazlarda bulunulmuþtur.
Þarkýda buna yer verilmesi sonucunda, söz
konusu felaketler gerçekleþeceði zaman bunlarýn
en baþtan beri bu þarkýda zikredildiðini görecek-

Raþi’ye göre Þarký’nýn tanýmladýðý bu noktada
Moþe, Yisrael’e, cezasý tamamlandýktan ve teþuva
yaptýktan sonra, Tanrý’nýn, kurtuluþu da ayný
þevkle getireceðini müjdelemekte ve Yisrael’i
teselli etmektedir.
Ramban ve Sforno’ya göre ise sýradaki pasuklar,
düþman uluslara yönelik, Yisrael’e gösterdikleri
gaddarlýklarýn unutulmayacaðýna ve günah limitleri dolduðu zaman onlarýn da sertçe cezalandýrýlacaklarýna dair uyarý içermektedir.
36-43. Altýncý Bölüm: Yahudi Ulusu’nun
Yaþadýðý Yýkýmýn Tedavisi, Hem Yisrael’in
Hem de Diðer Uluslarýn Geleceðine Bakýþ.
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34

Yanýmda saklý deðil mi o?
Hazinelerimde mühürlü!
35
Benimdir intikam ve ödetme
Ayaklarýnýn tökezleyeceði zamana.
Zira felaket günleri yakýndýr,
Ve olacaklar, onlara [doðru gelecek] hýzla.
34. Yanýmda saklý deðil mi o? – “[Yisrael’in] tüm
yaptýklarý Benim Huzurum’da açýk ve belirgin deðil
mi? Yargý Günü için hazinelerimde saklý deðil mi?
(Targum Onkelos). Günahkâr davranýþlarýný
unuttuðumu mu sanýyorlar? Asmalarýnýn
meyveleri ve tarlalarýnýn ürünleri [yani Yisrael’in
günahlarý; bkz. p. 32 açk.] saklý halde Benim
Huzurum’da beklemektedir!” (Raþi).

görevlendirmeyeceðim” (Sifre). Ya da “Ýntikam
Benim’dir; ve ödeyecektir”. Yani “intikamým,
onlara haklarý olan karþýlýðý ödeyecektir; onlara
gereken cezayý verecektir” (Raþi). Ramban’a göre
düþmanlardan bahsedilmektedir: “Yisrael’e yaptýklarýnýn intikamýný onlardan alacaðým ve Beni
inkâr ederek gösterdikleri asiliði onlara ödeteceðim.”

Diðer görüþe göre önceki pasukta söylenenler,
Yisrael’e eziyet edenleri bekleyen acý cezalarý
belirtmektedir. Pasukta söylendiði gibi: “Zira
Aþem’in Eli’nde kadeh ve [içinde, zehirle] karýþýk
keskin þarap [var. Günahkârlara] Bundan içirir.
Tortusunu bile emerek içeceklerdir yeryüzünün tüm
günahkârlarý” (Teilim 75:9). Þimdiki pasukta da
Tanrý’nýn bu zehirleri, yani acý cezalarý, tarihin
sonunda düþmanlara vermek üzere beklettiði
söylenmektedir (Sifre 324; Raþi; Ýbn Ezra; krþ.
Daat Zekenim): “Onlarýn kötü eylemlerinin acý
meyvelerinden yaptýðým, engereðin amansýz
zehrine benzeyen þaraplarýný onlara içirmek üzere
mahzenimde saklýyorum” (Ramban). Alternatif
olarak “düþmanlarýn kibir duygularý yanýmda
saklý ve gelecekte bunun intikamýný alýp yaptýklarýnýn bedelini ödeteceðim (s.p.)” (Raþbam).

Ayaklarýnýn tökezleyeceði zamana – Bu, önceki
ifadeyi tamamlamaktadýr. Tanrý’nýn intikamý,
Yisrael’e günahlarýnýn bedelini, onlarýn ayaklarýnýn tökezleyeceði zaman ödetecektir. Bununla
kastedilen, Atalar’ýn liyakatinin sona ereceði
zamandýr. Yisrael tarih boyunca Atalar Avraam,
Yitshak ve Yaakov’un muazzam liyakati sayesinde
birçok konuda koruma altýnda kalmýþtýr. Baþka
bir deyiþle Atalar’ýn liyakati, Yisrael’in ayakta
saðlam bir þekilde durmasýný saðlayan “ayaklardýr”. Ancak bunun da sonu vardýr ve “ayaklarýn tökezleyeceði” bu zaman geldiðinde Yisrael
ceza görecektir (Raþi). Atalar’ýn liyakatinin
gerçekten sonlu olup olmadýðý konusu Talmud
(Þabat 55a) ve Midraþ’ta (Vayikra Raba 36:6) ele
alýnmaktadýr. Ramban, yukarýdaki “düþmanýn
birikmiþ öfkesi olmasa…” (p. 27) sözlerine dayanarak Atalar’ýn liyakatinin artýk tükenmiþ olduðu
sonucuna varýr. Baþka bir deyiþle Yisrael’i düþmanlarý karþýsýnda yok olmaktan koruyan bir þey
varsa o da Tanrý’nýn korumasýdýr. Alternatif
olarak burada Yisrael’in sürgüne çýkmasýndan
bahsediliyor da olabilir: “Ülkelerinden sürülecekleri
zamana” (Targum Onkelos).

Baþka otoritelere göre “Düþmanlarýn Yisrael’e
yaptýðý kötülüklerin hepsinin listesini tutuyorum”
(krþ. Abravanel), “hesaplaþma günü yanýmda
saklýdýr” (Hizkuni), “Maþiah Dönemi’ni[n ne
zaman baþlayacaðýna dair gizli bilgiyi] yanýmda,
hazinemde saklýyorum” (Abravanel).
Hazinelerimde mühürlü! – Ya da “hazinelerimde
mühürlü [deðil mi]?” Hazine en iyi korunan yerdir.
Tanrý’nýn, bahsettiði cezalarý büyük bir kararlýlýkla uygulayacaðýný belirtmek için bu sembolik
ifade kullanýlmýþtýr. Pasukta söylendiði gibi:
“Tanrý hazinesini açtý ve gazabýnýn aletlerini çýkardý”
(Yirmeyau 50:25).
35. Benim’dir intikam ve ödetme – Raþi. “Bunu
Bizzat Ben yapacaðým ve hiçbir aracýyý

Diðer görüþe göre burada Tanrý’nýn, düþman
uluslardan Yisrael’e yaptýklarý nedeniyle alacaðý
intikamdan bahsedilmektedir. Tanrý bunun için
ayaklarýnýn tökezlemesini yani, günah limitlerinin
dolmasýný beklemektedir (bkz. Bereþit 15:16)
(Ramban; Rabenu Behaye). Söz konusu intikam
Maþiah Dönemi’nde Yisrael’in düþmanlarýný
yenilgiye uðratmasýyla gerçekleþecektir (Sifre
325; Raþi; krþ. Yeþayau 26:6).
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durumunda kalacaksýnýz” (krþ. Talmud – Sanedrin
88a).
Kuvvetin tükendiðini – Ýbranice Azelat Yad.
Tam çeviriyle “elin gittiðini”. Bu “gidiþ”, duruma
göre “giderek artmak” veya “giderek azalmak”
anlamlarýnýn her ikisini de kastedebilir. Burada
“el”, kuvvet anlamýnda kullanýlmaktadýr ve
Yisrael’in
kuvvetinin
tükenmesinden
bahsedilmektedir (Sifre; Ýbn Ezra; Ralbag).
Alternatif olarak bu, düþmanýn elini belirtiyor
olabilir: “Düþmanýn Yisrael üzerinde giderek
güçlenen elini gördüðünde” (Raþi).
Talmud buradaki “el”in, Yisrael içindeki hainlerin
güçlenmesini belirttiðini de kaydeder ve [önceki,
“Aþem, Halký’nýn davasýný eline alacaðý zaman”
(bkz. Yargýsýný gerçekleþtireceði k.b.) ifadesi ile
baðlantýlý olarak] þöyle der: “David’in oðlu
[Maþiah], Yisrael içinde hainlerin kuvveti artana
kadar gelmeyecektir” (Talmud – Sanedrin 87a).
Baþka bir deyiþle Maþiah Dönemi öncesinde
Yisrael içindeki hainler ve iþbirlikçiler büyük
kuvvet elde etmiþ olacaklardýr. Talmud ayný yerde
Maþiah Dönemi’nin öncesindeki diðer bazý þartlarý da buradaki ifadeye baðlar: Maþiah’ýn geliþi
öncesindeki dönem hakkýndaki diðer açýklamalara göre, Tora öðrencileri azalacaktýr, yani
Yisrael’i doðru yola yönlendirecek Tora
otoritelerinin kuvveti (Yad) gittikçe azalacaktýr.
Cepte kuruþ bile kalmayacaktýr, yani Yisrael’de
hiçbir maddi kuvvet (Yad) kalmayacaktýr. Ayrýca
[yönetici ve halka güç verecek kimsenin kalmayacaðýný belirten (bkz. s.a.)] sýradaki ifadeye baðlý
olarak, Maþiah Dönemi öncesinde Yisrael artýk
kurtuluþtan ümidini kesmiþ bir hale düþecektir
(Talmud – Sanedrin 87a, Raþi o.a.).
Saklanacak veya býrakýlacak – Radak, Þeraþim;
Ralbag; Abravanel; Hirsch. Ýbranice sýrasýyla
Atsur ve Azuv. Bunlarýn ilki “Laatsor –
Durdurma / Zapt Etme” fiilinden oluþturulmuþ bir
isimdir ve insanýn elinde tutma niyetinde olduðu
ve sakladýðý þeyleri belirtir. Diðeri ise “Laazov –
Terk etmek” fiilinden gelir (krþ. Sforno). Bir insan,
gerek elinde tutma arzusunda olduðu gerekse de
terk edip sahipsiz býraktýðý mallarýnýn hepsinden
yoksun kaldýðý zaman tamamen güçsüz ve
kuvvetsiz bir duruma düþer (Hirsch).

Alternatif olarak Atsur özgürlüðün kýsýtlanmasýný
ifade eder. Düþmanlar karþýsýnda kuvveti
tükenecek olan Yisrael’den çok sayýda kiþi esir
düþecek, çok kiþi de kimsesiz ve terk edilmiþ
(Azuv) halde kalacaktýr. Neredeyse her þeyin
kaybedilmiþ olduðu bir aþamaya gelinecektir (Ýbn
Ezra; Rabenu Behaye; bkz. s.a.).
Diðer bir alternatife göre Atsur bir lideri belirtebilir; zira yönetici, yönetimi altýndakileri kendi
yönergeleri altýnda hizaya sokar ve zapteder.
Azuv sözcüðünün baðlý olduðu Laazov fiili
“yardým etmek” (krþ. Þemot 23:5) veya “kuvvet
katmak” (Nehemya 3:8) ve bu paralelde “cesaret
vermek” gibi anlamlara da gelebilir. Böylece Azuv
sözcüðü “güç veren bir etken tarafýndan
güçlendirilmiþ” anlamýna gelebilir. Bu doðrultuda
ifade için alternatif bir anlam þöyledir: “…bir
liderin ve [bir lider tarafýndan] güçlendirilmiþ
[kimsenin] kalmadýðýný…” (Raþi; Abravanel).
Bazý baþka olasýlýklara göre “esir alýnacak ve serbest
býrakýlacak [kimsenin] kalmadýðýný” (Ýbn Ezra),
“ikamet edilen veya terk edilmiþ [hiçbir þehrin]
kalmadýðýný” (Ýbn Canah), “tutsaklýk ve terk
edilmiþlik nedeniyle yeryüzünden silinmek üzere
olduðunu” (Saadya Gaon) veya “iþgale karþý
baþarýsýz olduðunu” (Septuaginta).
[Hiçbir þeyin] Kalmadýðýný – Ýbranice Efes. Ya
da “sýfýrlandýðýný”. Bir görüþe göre bu öncekilerden farklý bir sözcüktür ve her þeyin kaybedilmesini belirtir (bkz. ö.a., Ýbn Ezra ve Rabenu
Behaye’nin görüþleri).
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Aþem, Halký’nýn yargýsýný gerçekleþtireceði zaman,
Ve kullarý hakkýnda[ki kararýný] deðiþtireceði;
Göreceði zaman kuvvetin tükendiðini,
Saklanacak veya býrakýlacak [hiçbir þeyin] kalmadýðýný;

36. Halký’nýn… kullarý – Yisrael’in günahlarý,
onun kendi ülkesindeki baðýmsýzlýðýný elinden
almýþ ve diðer uluslarýn arasýnda sürgünde yaþamasýna neden olmuþtur. Tüm uluslarýn arasýna
daðýlmýþ olduðu ve hiçbir kurtuluþ ümidinin
görünmediði bir ortamda yabancýlarýn ona canlarýnýn istediði þekilde davranmasýna terk
edilmiþtir. Ancak varoluþ idealine ihanet etmiþ
olmasýna raðmen, Yisrael, diðer uluslarla
karþýlaþtýrýldýðýnda yine de Tanrý’nýn “Halký” ve
“kullarý”dýr. Tanrý’nýn Halký sürgündeyken bile
Torasý’nýn temel taleplerine ve Yönetimi’nin
temel hedeflerine baðlý kalmýþtýr. Durum hiçbir
zaman, Yisrael’in bir bütün olarak Tanrý’yý ve
Torasý’ný, Tanrý ile Yisrael arasýndaki ebedi antlaþmayý tamamen inkâr ettiði bir çizgiye
gelmemiþtir. Nitekim bu þarkýnýn tümü, “zira [bu
þarký] onun soyu tarafýndan hiçbir zaman unutulmayacak” (31:21) temeline oturtulmuþtur ve
Tanrý’nýn bu konudaki garantisi, Yisrael’i bulan
felaketler hakkýndaki kehanetlerden daha az
gerçekleþmiþ deðildir (Hirsch).
Yargýsýný gerçekleþtireceði – Ýbranice Yadin.
Yani “yargýsý sonucunda vardýðý hükmünü uygulamasýnýn ardýndan Yisrael’i cezalandýrma süreci
tamamlanmýþ olacaðý zaman…” (Raþi).
Diðer görüþe göre: “zira (bkz. s.a.) Aþem,
Halký’nýn davasýný eline alacak [ve düþmanlarýna
karþý onun hakkýný savunarak onlara hak ettikleri cezayý verecek], göreceði zaman kuvvetin tükendiðini…” (Sifre 326; Raþi; Raþbam; krþ. Ýbn
Ezra).
Zaman – Ýbranice Ki. Bu sözcük “zira” ya da
“çünkü” anlamýna da gelebilir. Buna göre Tanrý,
diðer uluslarý da Yisrael’e karþý tutumlarýnda
ölçülü olmaya davet etmektedir, zira Aþem’in,
Halký’nýn davasýný ele alacaðý bir zaman elbet gelecektir (Hirsch).
[Kararýný] Deðiþtireceði – Ýbranice Yitneham.
Bu fiilin kökü olan Naham’ýn temel anlamý
“bakýþ ya da görüþ deðiþtirmek”tir. Örneðin
“Lenahem – Teselli Etmek” fiili de bu kökten gelir,
zira teselli, yastaki kiþinin duruma farklý bir açýdan bakmasýný saðlamaktýr [Septuaginta’nýn

buradaki çevirisi bu yöndedir: “Halký’ný teselli edecek”]. “Leinahem – Piþman Olmak” da ayný temel
anlama sahiptir – geçmiþte yaptýðý bir harekete
farklý açýdan bakarak bunun yanlýþlýðýndan ya da
anlamsýzlýðýndan dolayý üzüntü duymak (Radak,
Þeraþim). Burada da Tanrý’nýn, günahlarý
nedeniyle sert cezalara tabi tutacaðý Yisrael’e
yönelik tutumundaki deðiþiklikten bahsedilmektedir.
Bu fiil edilgen çatýda kullanýldýðý zaman, eski
fikrin bir dýþ etken nedeniyle deðiþmesi anlamý
verir. Tanrý için bu fiil çeþitli yerlerde kullanýlmýþtýr. Örneðin Bereþit 6:6’da insanlýðýn
kötülüðü nedeniyle Tanrý’nýn tepki olarak insanlarý yaratmýþ olmaktan “piþman olduðu” söylenmektedir. Yine Þemot 32:14’te Moþe’nin dualarý
sonrasýnda Tanrý’nýn Yisrael’i Altýn Buzaðý
günahý nedeniyle yok etmekten vazgeçmesinden
bahisle ayný fiil kullanýlmýþtýr. Buradaki kullaným
ise dönüþlü çatýdýr ve fikrin durumun tekrar
tartýlmasý sonrasýnda þahsi bir kararla deðiþtirilmesi sonucunda aktif olarak deðiþtirilmesini
belirtmektedir. Bu açýdan buradaki kullaným benzersizdir, zira burada Tanrý’nýn, sözün geliþi, “fikir
deðiþtirmesi” herhangi bir dýþ etken nedeniyle
deðil, tamamen Kendi Ýsteði sonucunda gerçekleþecektir. Baþka bir deyiþle bu, Yisrael’in teþuva
yapmasýna yönelik bir cevap bile olmayacak,
böyle bir teþuva olmaksýzýn Tanrý’nýn kararýyla
gerçekleþecektir. Baþka bir deyiþle, kurtuluþun
Yisrael teþuva yapmasa bile gerçekleþeceði önceden belirlenmiþ bir vakit vardýr (Bereþit 6:6,
Hirsch o.a.).
Bu konudaki genel prensip peygamber Yeþayau’nun
aktardýðý sözlerden öðrenilmektedir: “… Ben
Aþem’im; [kurtuluþu] vaktinde çabuklaþtýracaðým”
(Yeþayau 60:22). Ýlk bakýþta burada bir çeliþki
vardýr. Eðer kurtuluþ vaktinde gerçekleþecekse
çabuklaþtýrmanýn ne anlamý vardýr? Yok, eðer
kurtuluþ normalden çabuk gerçekleþecekse “vaktinde” sözcüðü ne anlama gelmektedir?
Hahamlarýmýz açýklarlar: “Eðer teþuva yaparsanýz
kurtuluþu çabuklaþtýracaðým ve belirlediðim
vakitten önce getireceðim, yapmazsanýz kurtuluþun vaktinin gelmesini beklemek [ve bu arada
baþýnýza gelecek sýkýntýlara göðüs germek]
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krþ. Raþi). “Siz Benim yanýmda baþka ilahlar da
olduðunu ima edercesine çoðul ifade kullandýnýz.
Ama yanýldýnýz; çünkü yanýmda [baþka] ilah yoktur!”
(Daat Zekenim). Tanrý’nýn, Yisrael’in davasýný ele
alma kararýnýn sebeplerinden biri de düþman
uluslarýn bu alaycý tavrý olacaktýr (Raþbam).
Kalksýnlar … koruyucu olsun – Çoðul ve tekil
kullaným, önceki pasuktaki iki ifadeye paraleldir.
Önceki pasuðun ilk ifadesinde “Hani ilahlarý”
dendiði için, buna paralel olarak buradaki ilk
ifadede de yine çoðul kullanýmla “kalksýnlar ve
size yardým etsinler” denmektedir. Önceki pasuðun
ikinci ifadesinde tekil olarak “[Hani] Kendisine
sýðýndýklarý kaya?” dendiðinden, buradaki ikinci
ifadede de ona paralel olarak tekil kullanýmla
“üzerinize koruyucu olsun” denmektedir (Sefer
Zikaron).
39. Görün – “Hem baþýnýza getirdiðim ve sizi
kurtarabilecek kimsenin olmadýðý felaketlere
hem de size saðlayacaðým ve kimsenin engel olamayacaðý kurtuluþa bakarak anlayýn…” (Raþi).
Diðer görüþe göre Tanrý burada, “Hani Tanrýlarý?”
diye meydan okuyan düþman uluslara seslenmektedir (Ramban; Raþbam).
Benim! Benim O! – “Size felaketi getiren de
Benim, sizi ondan kurtaran da Benim; Ben
alçaltýrým ve Ben yükseltirim” (Raþi). Bu, ilk
görüþü takip etmektedir. Diðer görüþe göre Tanrý
düþmanlara hitap etmektedir. Tanrý Yisrael’e kurtuluþu getireceði zaman düþmanlara “Görün,
þimdi, ki Benim! Benim O!” demektedir, “Yisrael’in
baþýna gelen felaketlerin hepsinin kaynaðý Benim;
ve ayný þekilde onlara iyilik de yine Ben’den gelecektir. Öyleyse baþlarýna gelen felaketlerde,
onlara karþý kazandýðýnýz zaferlerde neden olaylarý
kendi kahramanlýðýnýza ve boþ putlarýnýza yordunuz?”
Pasuk böylece her þeyin tek Kaynaðý’nýn Tanrý
olduðunu önemle vurgulama suretiyle, kendi
hatalý düþünüþ tarzlarý doðrultusunda, ayný tanrýnýn hem zarar verip hem tedavi etmesinin, hem
öldürüp hem de hayat vermesinin mümkün
olmadýðý gerekçesiyle bir ölüm tanrýsý ve ondan

farklý bir de yaþam tanrýsý olmasý gerektiði
düþüncesindekileri kesin bir dille yalanlamaktadýr. Tek bir Tanrý vardýr ve her þeyin Kaynaðý
O’dur (Or Ahayim; bkz. 6:4 açk.).
Yanýmda – “Benimle boy ölçüþebilecek; Bana
benzeyen ve Benimle ayný özelliklere sahip olan”
(Raþi).
[Baþka] ilah yoktur – Bu ifade “bana yardým
eden hiçbir güç yoktur” anlamýna gelmemektedir, zira Tanrý þarkýnýn bu noktasýnda Yisrael’e,
geçmiþ tecrübelerine dayanarak “þimdi görmesi”
gereken dersi iþaret etmektedir ve geçmiþ tecrübeler halka Tanrý’yý engelleyebilecek herhangi bir
gücün mevcut olmadýðýný göstermiþtir. Buradaki
anlam da böyledir (Raþi; Mesiah Ýlemim).
Öldürürüm ve can veririm – “Yisrael’i yok olma
derecesine getiren Benim ve onu tekrar yaþama
döndürecek olan da Benim” (Ýbn Ezra).
Sýradaki ifade Tanrý’nýn iyileþtirme kudretine
sahip olduðunu söylemektedir. Ama bu gereksiz
görünmektedir, zira burada Tanrý’nýn can verdiði
söylenmektedir. Can verme kudretine sahipse
tedavi etme kudretine sahip olduðu da açýk deðil
midir? Öyleyse neden söylenmiþtir? Amaç
buradaki ifadeyi tamamlamaktýr. “Öldürürüm ve
can veririm” ifadesi, doðal yaþamýn bir parçasý
olarak “yaþayanlarý öldürürüm, henüz doðmamýþ
olanlara can veririm veya hayattakilere yaþam
gücü veririm” þeklinde anlaþýlabilirdi. Ama Tora
burada verilmek istenen anlamýn böyle olmadýðýný
vurgulamak için “ezdim ve Ben iyileþtireceðim”
demektedir. Tanrý’nýn iyileþtireceði kiþi, ezmiþ
olduðu kiþinin aynýsýdýr. Buna paralel olarak
hayat vereceði kiþi de, öldürmüþ olduðu kiþinin
aynýsýdýr. Bu doðrultuda Tora burada, Yahudi
inancýnýn temellerinden olan, gelecekteki
“Tehiyat Ametim – Ölülerin Diriliþi” prensibini
ima etmektedir (Talmud – Pesahim 68a, Raþi o.a.).
Tehiyat Ametim konusu Yahudilik’in en temel
inançlarýndan biridir. Rambam, bunu Yahudilik’in
13 inanç prensibinden biri olarak listeler. Buna
raðmen Tora bu konuyu sadece ima etmekle
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37

Diyecek: Hani tanrýlarý,
Kendisine sýðýndýklarý kaya?
38
[Nerede o ilahlar] Ki kurbanlarýnýn içyaðlarýný yerler,
Neseh þaraplarýný içerler.
Kalksýnlar ve size yardým etsinler
Üzerinize koruyucu olsun!
39
Görün, þimdi, ki Benim! Benim O!
Ve yanýmda [baþka] ilah yoktur.
Ben öldürürüm ve can veririm.
Ezdim ve Ben iyileþtireceðim.
Ve yoktur Elimden kurtaracak.
37. Diyecek – Ýlk görüþe göre bu yine Tanrý’nýn
sözlerine bir giriþtir. Tanrý, Yisrael baþýna gelecek
felaketler sonucunda son derece zor duruma
düþtüðünde, tüm bunlara neden olan sadakatsizliði kastederek, Yisrael hakkýnda “Hani ilahlarý,
kendisine sýðýndýklarý kaya? Nerede o, sizi her türlü
kötülükten koruyacaðýna dair güven duyduðunuz
sahte tanrýlar? Onlar kurtarsýn sizi!” diyecektir
(Ralbag).
Tanrý sýrf öfke nedeniyle ceza vermez. O insan
deðildir ve intikam için açlýk duymaz. Verdiði
cezalarýn amacý bir yandan günahlar için onarým
saðlamak, diðer yandan da günahkârý, teþuva yapmasý ve Tanrý’ya sadakat yoluna geri dönmesi
gerektiði konusunda sarsmaktýr. Bu ve sýradaki
pasukta Tanrý, Yisrael’e seslenerek farklý ilahlara
güvenmesinin yanlýþ bir tavýr olduðunun altýný
çizmektedir. Bu ilahlarýn hiçbiri düþmanlarý uzaklaþtýrmayý ya da günah zehrine panzehir olmayý
baþaramamýþtýr. Tora her ne kadar basitçe putlardan bahsediyor görünse de, aslýnda bu sadece
metal, ahþap veya taþtan putlarla sýnýrlý deðildir.
Bir insanýn ilahý bir put olabilirken, bir
baþkasýnýnki para, servet, ayrýcalýklý bir mevki,
yüksek düzeyli iliþkiler veya uðruna her þeyini
riske etmeye hazýr olduðu yabancý ideoloji ve
felsefeler olabilir. Yüzyýllar süresince Yisrael bu
tipteki bir “ilahlar” setini denemiþtir. Ama
Tarihin Sonu yaklaþtýkça, Tanrý, amansýz felaketlerin eþliðinde, Yisrael’e seslenecektir: “Hani tanrýlarý, kendisine sýðýndýklarý kaya?...” Ve Yisrael bu
kez Yaratýcýsý’ný dinleyecek, haklýlýðýný takdir
edecek ve O’na dönecektir.
Diðer görüþe göre ise bu sözler, Yisrael’i ezen düþmana aittir. Yisrael’e karþý zafer kazandýðý zaman
kendi kendine böbürlenerek, “Hani Tanrýlarý?
Gelsin kurtarsýn onlarý!” diyecektir (Sifre’de Rabi
Nehemya; Targum Yonatan; Saadya Gaon; Ýbn
Ezra; Raþbam; Ramban). Bunun bir örneði II.
Bet-Amikdaþ’ý yýkan Titus’tur. Talmud, Titus’un

Tanrý’ya meydan okurcasýna Kodeþ Akodaþim’e bir
fahiþeyle gelip, yere bir Sefer-Tora sererek
üzerinde günah iþlediðini sonra da kýlýcýyla
Parohet’i kestiðini anlatýr. Mucize eseri Parohet’in
kesilen yerlerinden kan akar ve Titus bunu,
Tanrý’yý öldürmeyi baþardýðý þeklinde yorumlar
(Talmud – Gitin 56b).
Baþka bir görüþe göre ise bu sözleri Yisrael, Tanrý
onlarýn davasýný ele aldýktan sonra düþman uluslara söyleyecektir: “Hani sizin güçleriniz ve liderleriniz?” (Sifre’de Rabi Yeuda).
38. Ýçyaðlarýný yerler … þaraplarýný içerler –
Kurbanlarda içyaðý sunakta yakýlýr, neseh amaçlý
getirilen þarap da sunak üzerinde belirli bir yere
dökülürdü. Bunlar tapýnýlan ilah adýna yapýlan
iþlemler olduðu için, simgesel bir dille bunlarýn
ilah tarafýndan “yendiði” ve “içildiði” söylenmektedir (Raþi).
Ýlk görüþe göre burada bahsedilen ilahlar,
Yisrael’in geçmiþte taptýðý putlardýr ve Tanrý,
“ibadet için kurbanlar getirip içyaðlarýný ve þarabý
sunduðunuz o putlarýnýz nerede? Gelip sizi onlar
koruyabiliyor mu?!” diye azarlama içeren retorik
bir soru sormaktadýr. Ancak buradaki azarlama
artýk yakýnlýk safhasý içindedir. Önce de belirtildiði üzere þarkýnýn bu kýsmýnda Tanrý Yisrael’i
teselli etmekte ve geçmiþten almasý gereken derslere iþaret etmektedir.
Diðer görüþe göre bu da düþmanlarýn sözleridir.
Yisrael’e karþý üstünlükleri sonrasýnda alaylý
ifadelerle Tanrý’ya meydan okuma derecesine
gelmiþlerdir ve kendileri çok sayýda ilaha
inandýklarý için Yisrael için de kendi dillerinde
konuþarak çoðul kullanýmla “kurbanlarýnýn
içyaðlarýný yerler, neseh þaraplarýný içerler. Kalsýnlar
ve size yardým etsinler” demektedir. Ancak Tanrý
buna kesin bir dille cevap vermektedir: “Görün,
þimdi, ki Benim! Benim O!” (Ýbn Ezra; Ramban;
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Bereþit 14:22). Tora insanlarýn anlayacaðý dilde
yazýlmýþtýr ve insanlarýn dili birçok deyimi de
içerir. Her ne kadar Tanrý’nýn Eli diye bir þey
yoksa ve bunu “göklere” kaldýrmasý söz konusu
deðilse de, Ýbranice’deki deyim böyle olduðu için
Tanrý da deyimi olduðu gibi kullanmýþtýr (Ýbn
Ezra; krþ. Þemot 6:8 ve Bamidbar 14:30).
“Gökler” kavramsal olarak Tanrý’nýn mekâný
olarak kabul edildiði için Tanrý’nýn Eli’ni göklere
kaldýrarak yemin etmesi “Kendi Adýma yemin
ediyorum” anlamýný kasteder ve bu yemin,
Tanrý’nýn, büyük gazabýyla neler yapacaðýný söyleyeceði sýradaki pasuklara giriþ niteliðindedir (Raþi).
Rabi Samson Raphael Hirsch, buradaki ifadenin
yemin anlamýnda olmadýðý görüþündedir.
Buradaki ifadeyi açýklamak için, tamamen ayný
yapýnýn kullanýldýðý baþka bir pasuðu örnek
olarak getirir: “Uluslara uzatacaðým Elimi”
(Yeþayau 49:22). Söz konusu pasukta Tanrý, uluslara hitap ederek, taleplerini yerine getirmelerini
emretmektedir. Dolayýsýyla burada da anlam
“Göklere sesleniyorum ve isteðimi yerine getirmesini
emrediyorum” þeklindedir (ayrýca bkz. s.a.).
Farklý bir bakýþla “Yad – El” sözcüðü “yer”,
“mekân” olarak da anlaþýlabilir (krþ. Bamidbar
2:17). Böylece Tanrý Kendi sembolik mekânýndan bahsediyor olabilir: “Þehinam’ýn mekâný
daima göklerdedir”. Onkelos’un çevirisinde
olduðu gibi: “Kutsal Mevcudiyetim’in mekânýný
Gökler’de tesis ettim.” Tanrý’nýn bunu söylemesi,
önceki pasuklardaki, düþmaný cezalandýracaðýna
dair sözlerini kuvvetlendirme amaçlýdýr.
Psikolojik olarak, bir kavgada üste çýkmýþ olan,
daima altta kalana göre avantajlýdýr. Altta kalan
üsttekinden daha kuvvetli olsa bile bu, zayýf olan
üstteki için avantaj, alttaki kuvvetli için bir
endiþe sebebi teþkil eder. Ve þüphesiz, üstte
kuvvetli, altta zayýf varsa, o zaman bu mücadelenin sonucu konusunda artýk þüpheye yer yoktur. Ýþte Tanrý da düþmanlara karþý bu mesajý vermektedir: “Yoktur sizi Elimden kurtaracak!
Sizden hem kuvvet açýsýndan üstünüm, hem de
konum açýsýndan yüksekteyim!” (krþ. Sifre 309;
Raþi; krþ. 33:27).
Ebediyen yaþýyorum Ben – Tam çeviriyle “dünya
için [ya da: dünyaya] yaþýyorum Ben”. Ama
buradaki “Leolam – Dünya Ýçin / Dünyaya”
sözcüðü deyimsel olarak “ebediyen” anlamýna gelir.
Bu da bir yemin ifadesidir: “Yaþadýðým nasýl
gerçekse, söylediklerimi yerine getireceðim de
ayný þekilde gerçektir” (krþ. Ýbn Ezra). Baþka bir
çeviriye göre “Ebediyen, yaþam Benim [ya da: Ben

yaþamým]!” (Ramban; Abravanel; krþ. Yad –
Yesode Atora 2:10; The Living Torah).
Önceki açýklamada deðinilen görüþlerden birinin
devamý olarak bu da yemin olmayabilir: “Sizden
hem kuvvet hem de konum olarak üstünüm;
dolayýsýyla sizi istediðim zaman cezalandýrabilirdim.
Ama Kendim’e þöyle dedim: ‘Ebediyen yaþýyorum
Ben’ Sizi cezalandýrmak için acele etmem gerekmiyor. Bunun için ebediyen vaktim var. Üstelik
etten kemikten bir kral, kendisine isyan edenleri
bir an önce cezalandýrmak ister; çünkü kendisinin
ya da cezayý hak eden asilerin ölmesiyle buna fýrsat
bulamayacaðýndan endiþe duyar. Ama Ben öyle
deðilim. Ebediyen yaþýyorum Ben. Ve eðer cezayý
hak edenler ölürse, cezayý onlar öldükten sonra
verme kudretine de sahibim” (Sifre 330; Raþi).
Rabi Samson Raphael Hirsch de, önceki ifade gibi
bunun da yemin anlamýnda olmadýðý
görüþündedir. Ona göre, burada kullanýlan Hay
Anohi ile yemin ifade eden Hay Ani (bkz.
Bamidbar 14:21 ve 14:28) ayný deðildir. Hem Ani
hem de Anohi “Ben” anlamýna gelse de Rabi
Hirsch’e göre aralarýnda bir fark vardýr. Ani,
Tanrý’nýn, dünyanýn karþýsýnda var olup, yaratýlan
her þeyden kopuk ve uzak mevcudiyetini belirtir.
Bu doðrultuda Tanrý önceki pasukta iki kez tekrarladýðý “Ani – Ben” sözcüðüyle, insanlar hakkýndaki olumlu ve olumsuz kararlarýný onlardan mesafeli bir konumda, tamamen sübjektif ve duygusallýktan uzak bir þekilde verdiðini ima etmiþtir. Diðer
yandan Anohi ise Tanrý’nýn, yarattýklarýyla iç içe
ve baðlý oluþunu, onlara yakýnlýðýný temsil eder.
Tanrý, Kendisi’nden Anohi sözcüðüyle bahsettiði
zaman, dünyaya, Kendisi’ni, dayanabilecekleri bir
yakýn olarak görebilecekleri mesajýný verir.
Bu doðrultuda Tanrý’nýn buradaki ifadesi þöyle
anlaþýlabilir: “Yisrael cansýz bir beden gibi güçsüz
bir duruma düþtüðü zaman, Elimi göklere uzatacaðým ve diyeceðim: ‘Ben dünya için yaþýyorum!’
(bkz. bu konu baþlýðýnýn giriþindeki tam çeviri).
Ben her þeye muktedirim ve gökler, týpký
geçmiþte öfkemin elçiliðini yaptýklarý gibi, bundan böyle Halkým’ýn kurtuluþu ve tedavisi için
emrettiklerimi yerine getirecek (bkz. ö.a.). Ve
Ben – ki ebediyen yaþýyorum – ölümlü olan tüm
canlýlardan farklý olarak, yalnýzca Kendi baþýma
ve Kendim için yaþýyor deðilim. Aksine Ben
dünya için yaþýyorum! Yaþayan ve ölen tüm canlýlar için varým. Ölenlere ebedi yaþamdan pay
veririm, dünyanýn tüm ölülerini uyandýrýrým ve
ayný þekilde Yisrael’e de yeni bir varoluþ ve yeni
bir yaþam için tekrar canlýlýk bahþedeceðim.”
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32:40

Elbet uzatacaðým Elimi göklere
Ve diyeceðim: Ebediyen yaþýyorum Ben!

yetinmiþtir [Bu konu Tora’nýn baþka yerlerinde
de ima edilmiþtir]. Ramban bunu genel bir prensiple açýklar: “Bir konu ne kadar derinse, Tora o
konuyu o kadar örtülü tutmayý tercih eder.”
Rabenu Behaye bunun sebebini, söz konusu
derin konularý herkesin anlayamamasý olarak
açýklar. Tora bütün bir halka verilmiþtir ve bir
halkýn tümünün derin konulara vakýf ve açýk
olmasý beklenemez. Bu nedenle Tora bu konularý
ince imalarla örtülü olarak verir. Sýradan insanlar
okuyup fark etmeden geçer, derin görüþ sahipleri
ise onlarý görüp öðrenir.
œ Yahudilik’in On Üç Ýnanç Prensibi. Tehiyat
Ametim, Rambam’ýn listelediði on üç inanç prensibinin en sonuncusudur. Burada sözü geçtiði için
bu vesileyle söz konusu listeyi vermenin yerinde
olacaðýný düþündük. Birçok dua kitabýnda sabah
tefilasýnýn ardýndan bu liste yer alýr ve bu listeyi
her gün okumakta fayda vardýr. Aþaðýdaki listeyi
Rambam’ýn formüle ettiði þekilde tam çeviriye
yakýn bir metinle veriyoruz:
1. Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’nýn tüm yaratýlanlarý yarattýðýna ve yönetmekte olduðuna, her þeyi
yalnýzca onun yaptýðýna, yapmakta olduðuna ve
yapacaðýna tam bir inançla inanýyorum.
2. Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’nýn Tek olduðuna
ve O’nunki gibi bir ‘Bir’liðin hiçbir þekilde mevcut olmadýðýna, yalnýz O’nun Tanrýmýz olduðuna
ve O’nun, geçmiþte, þimdi ve gelecekte hep var
olduðuna tam bir inançla inanýyorum.
3. Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’nýn bir beden
olmadýðýna, bedenleri algýlayanlarýn O’nu
algýlayamayacaðýna ve hiçbir benzeyiþinin bulunmadýðýna tam bir inançla inanýyorum.
4. Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’nýn her þeyden
önce ve her þeyden sonra var olduðuna tam bir
inançla inanýyorum.
5. Yalnýzca Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’ya dua
etmenin uygun olduðuna ve O’ndan baþka herhangi þeye dua etmenin uygun olmadýðýna tam
bir inançla inanýyorum.
6. Peygamberlerin tüm sözlerinin doðru olduðuna
tam bir inançla inanýyorum.
7. Moþe Rabenu’nun peygamberliðinin gerçek
olduðuna ve onun, kendisinden gerek önceki
gerekse de sonraki tüm peygamberlerin efendisi
olduðuna tam bir inançla inanýyorum.
8. Elimizde mevcut olan Tora’nýn Moþe
Rabenu’ya verilmiþ olanýn aynýsý olduðuna tam
bir inançla inanýyorum.
9. Bu Tora’nýn deðiþtirilmeyeceðine ve Ýsmi
Mübarek olan Yaratýcý tarafýndan baþka bir Tora

verilmeyeceðine tam bir inançla inanýyorum.
10. Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’nýn insanoðullarýnýn
tüm eylemlerini ve tüm düþüncelerini bildiðine
tam bir inançla inanýyorum. Pasukta söylendiði
gibi: “Hepsinin kalbini birlikte yaratan, [onlarýn]
tüm eylemlerini anlayan[dýr Tanrý]” (Teilim 33:15).
11. Ýsmi Mübarek olan Yaratýcý’nýn, emirlerini
gözetenlere iyi karþýlýk verdiðine ve emirlerini
ihlal edenleri cezalandýrdýðýna tam bir inançla
inanýyorum.
12. Maþiah’ýn geleceðine tam bir inançla inanýyorum ve eðer gelmekte gecikirse bile, her þeye
raðmen onun gelmesini her gün bekleyeceðim.
13. Ebediyen ve sonsuzluklarýn sonsuzluðuna
kadar Ýsmi Mübarek ve Zikri Yüce olan Yaratýcý
tarafýndan istek oluþacaðý vakitte ölülerin diriliþinin gerçekleþeceðine tam bir inançla inanýyorum.
Bu liste her maddede “Ani Maamin Beemuna
Þelema – Tam Bir Ýnançla Ýnanýyorum” ifadesini
içermektedir. Kullanýlan “Emuna – Ýnanç / Ýman”
sözcüðü, dayanaksýz bir inancý deðil, söylenen
þeyden “emin olmayý” belirtir. Baþka bir deyiþle
Yahudi geleneði bu listede bulunan her þeyin
doðruluðu konusunda þüphe duyulmayacak kesin
dayanaklar içermektedir ve bu geleneðe vakýf bir
Yahudi için burada yazýlanlar sadece inanç deðil,
gerçeðin ta kendisidir.
Ezdim ve Ben iyileþtireceðim – Yani “… Ben
tedavi edeceðim”. “Yisrael’i ezen de Benim, onu
tedavi edecek olan da Benim.”
Talmud bu ifadeyi dayanak göstererek gelecekte
Tanrý’nýn, ölüleri dirilttikten sonra, fiziksel
kusurlarý olanlarý da kusursuz hale getireceðini
öðretir (Talmud – Pesahim 68a). Bunlar Maþiah’ýn
geliþi ve sürgünlerin geri toplanmasýndan sonra
olacaktýr (Rabenu Behaye).
Yoktur Elimden kurtaracak – “Bana karþý isyan
edenleri Elimden kimse kurtaramaz” (Raþi).
Ancak teþuva yapanlar için kurtuluþ vardýr.
Diðer görüþe göre bu da düþmanlara yönelik sert
çýkýþýn bir devamýdýr: “Geçmiþte nasýl Yisrael’e karþý
sizin muzaffer olmanýzý saðladýysam, ayný þekilde
sizin baþýnýza getireceðim yýkýmdan da sizi kurtarabilecek hiç kimse olmayacaktýr” (Raþi; krþ. Ýbn Ezra).
40. Elbet – Daat Mikra. Ýbranice Ki. Alternatif
olarak “zira”.
Uzatacaðým Elimi göklere – Tam çeviriyle
“Kaldýracaðým Elimi göklere”. Birçoðuna göre bu
bir yemin ifadesidir (Raþi; Ýbn Ezra; Raþbam; krþ.
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42. Et – Ya da “beden”. Pasukta söylendiði gibi:
“Çünkü ateþle yargýlayacak Aþem, ve kýlýcýyla
[yargýlayacak] tüm bedenleri” (Yeþayau 66:16)
(Sforno).
Cesetlerin kanýndan – Alternatif olarak “…
kanýyla” (Ýbn Ezra; bkz. s.a.). Çevirimizde kastedilen anlam ise “cesetlerin kaný nedeniyle” þeklindedir. Baþka bir deyiþle, “Düþmanlarýn,
Yisrael’e mensup kiþileri öldürerek döktükleri
kanýn karþýlýðýnda, Ben de oklarýmý düþmanýn
kanýyla sarhoþ edeceðim” (Sifre 332; Raþi).
Tutsaklýktan – Yani “Yisrael’i tutsak durumuna
düþürmüþ olduklarý için” (Sifre 332; Raþi; bkz.
ö.a.). Ya da “tutsaklardan”.
Ýbn Ezra’ya göre bu, düþmanýn yaralýlarýný kastetmektedir ve bu durumda çeviri “Cesetlerin ve tutsaklarýn [=yaralýlarýn] kanýyla” (bkz. ö.a.) þeklinde de olabilir ve bu, önceki “sarhoþ edeceðim
oklarýmý kandan” ifadesinin açýklamasýdýr
“Oklarýmý, düþmanýn ölülerinin ve yaralýlarýnýn
kanýyla sarhoþ edeceðim” (Ýbn Ezra).
Düþmanýn tecavüzünün baþýndan – Ýbranice
Meroþ Parot Oyev. Kullanýlan Parot sözcüðü,
“Para – Sýnýr Tanýmama; Sýnýrýn Ötesine Geçme”
(Pe-Reþ-Ayin) köküyle baðlantýlýdýr. Çevirimizde
temel aldýðýmýz Raþi’ye göre buradaki “baþ”
sözcüðü, zamansal anlamda kullanýlmýþtýr ve
Tanrý, düþmanlara cezayý, onlarýn Yisrael’e karþý
bulunduðu ilk tecavüz ve saldýrýdan itibaren hem
kendileri hem de atalarý tarafýndan yapýlan tüm
saldýrýlarý hesaba katarak vereceðini söylemektedir (Sifre 332; Raþi). Bu açýdan, Midraþ’ýn (Yalkut
Þimoni) iþaret ettiði üzere, sözcüðün, Yisrael’e ilk
eziyet eden Mýsýrlýlar’ýn lideri olan Paro ile ayný
kökten gelmesi dikkat çekicidir.
Para ile ayný kökten gelen Parua sözcüðü baþýn
ve saçlarýn daðýnýk olmasýný belirtir (krþ. Vayikra
13:45; Bamidbar 5.18 ve 6:5; Raþbam). Bu
doðrultuda: “Düþmanlarýn baþýndan taçlarýný
düþürerek” (Targum Onkelos). Ýbn Ezra buradaki
kullanýmýn “baþýn yerinde olmamasýný” belirttiði

görüþündedir. Bu durumda ifade, önceki “ve
kýlýcým yiyecek et” ifadesini tamamlamaktadýr:
“Kýlýcým kelle uçuracak”. Veya “düþmanýn saldýrganlýðý ile kesmiþ ve gösteriþ amacýyla etrafta
dolaþtýrmýþ olduðu baþlar nedeniyle…” (Hirsch).
Baþkalarý ise bunun “Lifroa – Yaptýklarýnýn
Karþýlýðýný Vermek” ile baðlantýlý olduðu
görüþündedir: “Yaptýklarýnýn karþýlýðýný düþmanýn
baþýna ödeteceðim” (Daat Zekenim). Bir baþka
alternatife göre: “Düþmanýn ilk cezasý, öldürülenlerin ve yaralananlarýn kaný olacak” (The Living
Torah).
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Eðer bilersem ýþýltýsýný kýlýcýmýn
Kavrarsa yargýyý Elim,
Ýntikamla karþýlýk vereceðim hasýmlarýma
Ve nefret besleyenlerime [yaptýklarýnýn karþýlýðýný] ödeyeceðim.
42
Sarhoþ edeceðim oklarýmý kandan
Ve kýlýcým yiyecek et;
Cesetlerin kanýndan ve tutsaklýktan
Ve düþmanýn tecavüzünün baþýndan.
41. Eðer bilersem – Bu tam çeviridir. Ancak
önceki pasuktaki sözlerin yemin olduðu görüþüne
bakýlýrsa burada kullanýlan “Ým – Eðer”
sözcüðünü anlamak güçtür. Tanrý ne yapacaðýna
dair yemin ediyorsa þart belirten “eðer”
sözcüðünü kullanýyor olamaz. Bu nedenle bu
görüþü takip edenler, bu sözcüðün, burada, seyrek
olarak taþýyabildiði kesinlik anlamý içerdiði
görüþündedirler (ör. bkz. Þemot 22:24). Bu
otoritelere göre çeviri “Zira Elimi [yeminle] göklere
uzatacaðým ve diyeceðim: ‘Ben nasýl ebediyen yaþýyorsam, [ayný þekilde kesindir ki] kýlýcýmýn ýþýltýsýný
bileyeceðim, kavrayacak yargýyý elim ve intikamla
karþýlýk vereceðim hasýmlarýma…” þeklindedir
(Raþi; Mizrahi; Maarik).
Baþka bir görüþe göre ise sözcük burada “raðmen”
anlamýndadýr: “Sürgün zamanýnda kýlýcýmýn
ýþýltýsýný Yisrael’e karþý bilemiþ olmama raðmen…”
(Sforno).
Önceki pasuktaki sözlerin yemin olmadýðý
görüþünde olan [ve çevirimizin bu kýsmýnda
temel aldýðýmýz] Rabi Samson Raphael Hirsch ise
bu sözcüðü gerçek anlamýyla “eðer” olarak deðerlendirir: “Eðer diðer uluslar, yol yakýnken kötü
tutumlarýný deðiþtirmezler ve sonunda yargýmý
infaz etmek için kýlýcýmý keskinleþtirmemi gerektiren bir aþamaya gelirsem…”
Iþýltýsýný kýlýcýmýn – Yani “kýlýcýmýn aðzýný, ýþýltýlý
bir keskinlik kazanacak þekilde bileyeceðim”
(Raþi; Minhat Yeuda; Sifte Hahamim). “Kýlýç”,
Tanrý’nýn Sert Yargý Niteliði’ni belirtir. Böylece
Tanrý insanlýða mesaj vermektedir: “Tanrý’nýn
kýlýcýndan korkmanýz yerinde olacaktýr; zira
insanýn günahlarý Tanrý Katýnda öfkeye, bu da
dünya üzerinde yýkýma neden olur. Þunu bilmeniz
gerekir ki Tanrý Katýnda yargý vardýr ve dünyada
hiçbir þey rastlantý deðildir” (Rabenu Behaye).
Kavrarsa yargýyý Elim – Ýbn Ezra’ya göre “yargý”

ile kastedilen, bir savaþta düþmana karþý uygulanan türdeki yargýdýr ve burada önceki ifadede
sözü edilen kýlýçtan bahsedilmektedir. Raþi’ye
göre ise “yargý” ile Tanrý’nýn katý ve ödünsüz Yargý
Niteliði’nden bahsedilmektedir. “Yargýyý [sýkýca]
kavramak” Tanrý’nýn, bu Niteliði’ne katýþýksýz bir
þevkle ve Merhamet Niteliði’ne en ufak bir
boþluk býrakmaksýzýn baðlý kalarak hareket edeceðini belirtir (Mesiah Ýlemim): “Size kötülük
eden düþmanlarýma karþý Merhamet Niteliðim’i
tamamen býrakýp, intikam almak üzere Katý Yargý
Niteliðim’e sýkýca baðlý kalacaðým. Zira Ben size
karþý biraz öfkelenmiþtim [ve sizi onlarýn eline teslim etmiþtim]; ama onlar kötülük için þevk buldular
[ve size ettikleri eziyeti sizin hak ettiðinizin çok
ötesine taþýdýlar] (Zeharya 1:15)” (Raþi).
Çevirimiz “eðer bilemem gerekirse” sözlerinin bir
devamý þeklinde yapýlmýþtýr. Pasuktaki “eðer”
sözcüðünün kesinlik belirttiði görüþe göre ise
çeviri farklýdýr (bkz. Eðer bilemem gerekirse k.b.).
Karþýlýk vereceðim – Ýbn Ezra. Veya “cevap vereceðim”. Ýbranice Aþiv. Tam olarak “geri vereceðim”. Sforno’ya göre “hasýmlarýmýn [Yisrael’den
aldýðý] intikamý [onlara] geri ödeyeceðim”.
Hasýmlarýma – Tanrý, Yisrael’in düþmanlarýný
kendi düþmanlarý addetmektedir (Rabenu
Behaye). Pasukta söylendiði gibi: “Ey Tanrý,
susma; duymazdan gelme ve sessiz kalma ey Tanrý.
Zira iþte, düþmanlarýn yüksek sesle konuþuyorlar ve
nefret edenlerin baþ kaldýrýyorlar. Halkýn’a karþý
gizlice komplo kuruyorlar…” (Teilim 83:1-4).
Baþka bir deyiþle Tanrý’nýn “düþmanlarý ve nefret
edenleri”, “Halký’na karþý gizlice komplo kuranlar”
ile ayný kiþilerdir.
Nefret besleyenlerime – Yani “Bana karþý nefret
besleyenlere” veya “Bana karþý nefret uyandýranlara”. Ýbranice Mesanay.
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þekillerde açýklanabilir. Baþta Raþi ve Ýbn Ezra
olmak üzere, açýklamalarýmýzda temel aldýðýmýz
otoritelerin çeþitli sözcük ve ifadeler konusundaki açýklamalarýna yukarýda yer vermiþtik. Çevirimiz çoðunlukla Raþi’nin açýklamalarýný takip
etse de, çeviriyi bazý yerlerde farklý otoritelerin
açýklamalarýna göre yaptýðýmýz da oldu. Bunlarýn
her biri ilgili yerde belirtilmiþtir.
Temel aldýðýmýz bazý otoriteler, þarký hakkýndaki
açýklamalarý sýrasýnda pasuklar arasýndaki zincirleme baðlantýya da deðinmiþlerdir. Aþaðýdaki
açýklamalar genel olarak þarkýnýn p. 26’dan
sonuna olan kýsmýna otoritelerin bazýlarý tarafýndan sunulan genel bakýþ olasýlýklarýný içermektedir. Bu toplu açýklamalarda, yukarýda verilen bazý
açýklamalarýn yer almadýðý, dolayýsýyla sadece
basit düzeyde bile, bunlarýn ötesinde farklý
olasýlýklarýn mevcut olduðu hatýrda tutulmalýdýr.
Açýklamalar boyunca, felsefi bakýmdan hatýrda
tutulmasý gereken bir nokta da Tanrý’nýn genel
olarak olaylarý insanlarýn özgür seçimlerine ve
doðal gidiþata býraktýðý ve sadece gereken durumlarda müdahale ettiðidir. Buna düþmanlarýn
Yisrael’e yönelik kendi iradeleriyle yüksek
düzeyde tutacaklarý eziyet düzeyi ile, Yisrael’in
fiziksel ve/veya manevi baskýlar karþýsýnda ezilip
manen ve maddeten yok olma raddesine gelme
olasýlýðý da dâhildir.
[1] Sifre ve Raþi: “[Tanrý’nýn sözleri:] ‘Yisrael’i
tarlada sahipsiz býrakýlan Pea köþesi sahipsiz
býrakayým’ demiþtim (p. 26 açk.). Ve düþmanýn
birikmiþ öfkesi olmasa bunu yapardým da (p. 27
açk.). Ama onlarý sahipsiz býraktýðým için, düþman birikmiþ öfkesiyle onlarý tamamen ezince,
bunu kendi kuvvetine ve yabancý ilahlarýnýn güçlerine baðlayacak, tüm bunlarý Tanrý’nýn eylediðini kabul etmeyecekti (p. 27).
[a] [Bu noktadan itibaren temelde Yisrael’den
bahsedildiði görüþüne göre:] Yisrael’i sahipsiz
býrakma kararýmýn sebebi, onlarýn, Tora’nýn
rehberliðine sýrt çevirmeleri sonucu nasihatten
yoksun kalmýþ olmalarýdýr (p. 28 açk.). Bu rehberlik olmadýðý sürece kendilerinde anlayýþ yoktur (p.
28). {Eðer en baþtan beri akýllý olabilselerdi,
sonunda baþlarýna ne geleceðini anlayabilirlerdi
(p. 29). Tora’ya baðlý olduklarý zamanlarda kendilerinden bir kiþinin düþmandan bin kiþiyi vs. nasýl
kovaladýðýný anlamalarý gerekirdi. Eðer düþmanlarýný Kayalarý – Aþem – satmýþ, onlarý Yisrael’in
eline teslim etmiþ olmasa bu mümkün olabilir

miydi? (p. 30). (krþ. Meam Loez).} [Moþe’nin
araya giren sözleri:] Ne de olsa bizim Kayamýz
gibi deðil onlarýn sahte kayalarý! (p. 31) Ama iþte,
Yisrael bu idraki göstermedi ve eskiden olanýn
tam tersi oldu. Aþem bizi düþmanlarýmýza teslim
etti ve þimdi onlar bize hükmediyorlar! (p. 31
açk.) [Tanrý’nýn sözlerinin devamý:] Yisrael’i
sahipsiz býrakmayý ve insan ýrký içinde isimsiz kýlmayý kararlaþtýrmamýn sebebi Yisrael’in kötü
tutumuydu. Zira Tora’yý takip edeceklerine
Sedom ve Amora’nýn iðrenç uygulamalarýný benimsemeyi tercih etmiþlerdi (p. 32 açk.). Üzümleri acý ve zehirli – davranýþlarý günahkâr ve kötü
– olduðu için, yaptýklarýna kýsasa kýsas karþýlýk
vereceðim ve onlara acý salkýmlar yedirecek,
baþlarýna büyük felaketler getireceðim (p. 32).
Cezalarýný içecekleri kadeh, yýlan aðýsýyla,
engereklerin amansýz zehriyle dolu olacak! (p. 33
açk.) Belki onlar henüz günahlarýna devam ettikleri dönemdeki sorunsuz yaþamlarýna bakarak,
yaptýklarý kötü hareketleri unuttuðumu sanýyorlar; ama yanýlýyorlar! Hepsi yanýmda saklýdýr;
hazinelerimde mühürlüdür! (p. 34). Atalarýnýn
liyakatinin tamamlanmasýyla ayaklarý tökezler
tökezlemez felaket günleri hiç vakit kaybetmeden
baþlarýna gelecek ve Ben onlara tüm bunlarý tek
tek ödeteceðim! Felaketlerini baþlarýna getirmek
için kullanabileceðim sayýsýz elçim var (p. 35
açk.). Yine de Aþem’in onlarý sertçe yargýlamasý
ve cezalandýrmasý tamamlandýðý ve böylece
Tanrý, kullarý hakkýndaki bakýþýný tersine çevireceði zaman (p. 36 açk.) – ki bu, düþmanýn elinin
onlarýn üzerinde güçlendiði ama onlarda bir
yönetici ve cesaretlendiricinin kalmadýðý bir
dönem geldiði zamandýr (p. 36 açk.) – Tanrý bu
kez onlara sertçe ama merhametle çýkýþacak ve
onlar hakkýnda þu soruyu soracak: ‘Hani tanrýlarý,
kendisine sýðýndýklarý kaya? Kurbanlarýnýn içyaðlarýný
yedirdikleri [=sunduklarý] neseh þaraplarýný
içirdikleri [=sunak üzerinde döktükleri] o ilahlar
nerede? Kalksýnlar size yardým etsinler!
Güvendiðiniz bir kaya varsa gelsin üzerinize
koruyucu olsun!’ (p. 37-38). Yisrael’in buna verecek cevabý olmayýnca Tanrý onlara konuþmasýna
devam edecek: ‘Görün, þimdi, ki Benim! Benim O!
(p. 39) O felaketleri baþýnýza getiren Bendim – ve
sizi bundan kurtarabilecek kimse olmadý. Ve size
kurtuluþu getireceðim zaman da Bana kimse
engel olamayacak (p. 39 açk.). Sizi Ben alçalttým
ve Ben yükselteceðim. Ve Benimle boy ölçüþebilecek, Beni engelleyebilecek hiçbir güç
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Þad edin ey uluslar, Halký’ný;
Çünkü yerde býrakmayacak kullarýnýn kanýný!
Ve intikamla karþýlýk verecek hasýmlarýna
Ve kefaret saðlayacak topraðýna Halký.
43. Þad edin – Hirsch. Yani “neþelendirin” (Ýbn
Canah). Krþ. Ýyov 29:13. Ýbranice Arninu.
Alternatif olarak “övün”, “methedin” (Targum
Onkelos; Raþi). Diðer bir alternatife göre “her yerde
ilan edin” (Ýbn Ezra). Veya “Halký ile neþelenin”
(Septuaginta), veya “piþmanlýkla aðlayýn” (Hizkuni).
Sifre’ye göre burada, tüm uluslarýn gelecekte
Yisrael’i övmelerinden bahsedilmektedir. Bu
bakýþa göre çeviri “Övün uluslar Halký’ný” þeklindedir ve bu ifade sýradaki ifadelerle baðlantýlý
deðildir. Zira öyle olsa, diðer uluslarýn Yisrael’i,
Tanrý’nýn onlar adýna intikam almasý nedeniyle
övmeleri gerektiði söyleniyor olurdu; oysa bu
mantýklý deðildir. Ne de olsa Tanrý’nýn intikam
almasý neden Yisrael’e yönelik bir övgü vesilesi
olsun? Kaldý ki söz konusu intikamdan payýný
alan uluslardan bu intikamý övmeleri nasýl beklenebilir? Dolayýsýyla bu baðýmsýz bir ifadedir.
Uluslar “Bu halkýn ne kadar övgüye deðer
olduðuna bakýn!” diyeceklerdir, “Baþlarýndan
geçen tüm felaketlere raðmen Tanrý’ya baðlý
kaldýlar ve O’nu terk etmediler. Tüm bu ýstýrap
dönemi boyunca Tanrý’nýn iyiliði ve övgüye deðer
niteliði konusundaki bilgilerinden hiç þüphe
etmediler” (Sifre 333; Raþi).
Alternatif olarak “Tanrý’nýn Yisrael’in düþmanlarýndan, onlarýn Yisrael’e yaptýklarýyla ayný þekilde intikam aldýðýný gördükleri zaman tüm uluslar
Tanrý ile Yisrael arasýndaki yakýn baðý ve Yisrael’in
Tanrý’nýn Halký olduðu gerçeðini kabullenecekler,
böylece Yisrael’i övecekler” (Daat Zekenim).
Halký’ný – Ya da “Halký [vesilesiyle, Tanrý’yý övün
ey uluslar]” (Raþbam).
Bir görüþe göre “uluslar” ile Yisrael’in kabileleri
kastediliyor olabilir: “Halký’nýn kabileleri, övün
[O’nu], zira kullarýnýn kanýnýn intikamýný alacak”
(The Living Torah; krþ. Radak, Þeraþim; Hizkuni).
Çünkü – Ýbranice Ki. Alternatif olarak bu “olacaðý zaman” anlamýnda olabilir. Bu görüþe göre
ifadenin çevirisi þöyle olacaktýr: “Tanrý’nýn,
Yisrael’in kanýnýn intikamýný aldýðýný göreceðiniz
zaman, O’nu methedin ey uluslar” (Ýbn Ezra).
Yerde býrakmayacak – Tam çeviriyle “kaldýracak”. Ýbranice Yikom. Veya “intikamýný alacak”.
Bu, Tanrý’nýn, Yisrael’in dökülen kanýnýn intikamýný
alacaðýný belirtir (Sifre 333; Raþi).
Ýntikamla karþýlýk verecek – Yisrael’in dökülen

kanýnýn
intikamýndan,
önceki
ifadede
bahsedilmiþti. Dolayýsýyla burada diðer konulardan söz edilmektedir. Tanrý, Yisrael’e karþý
yapýlan haksýzlýklarýn, adaletsizliklerin ve soygunlarýn intikamýný da alacaktýr. Pasukta söylendiði
gibi: “Mýsýr ýssýz bir diyara dönüþecek ve Edom ýssýz
bir çöle dönüþecek Yeuda-oðullarýna [karþý yaptýklarý] adaletsizlik nedeniyle; zira ülkelerinde masum
kan döktüler” (Yoel 4:19). [Baþka bir deyiþle,
Tanrý, Yisrael’in malýna karþý yapýlan adaletsizliðe, cinayet karþýsýndaki ciddiyetle karþýlýk verecektir] (Sifre 333; Raþi).
Kefaret saðlayacak – Tora “Ülke, içinde dökülmüþ
olan kan için, ancak ve ancak [bu kaný] dökenin
kanýyla kefaret bulacaktýr” (Bamidbar 35:33)
demiþtir. Buradaki ifade de ona göre anlaþýlabilir:
“Yisrael düþmanlardan intikam alacaðý zaman,
topraklarýnda onlarýn dökmüþ olduðu kan için
kefaret saðlayacaktýr” (Ýbn Ezra; Daat Zekenim).
Alternatif olarak “Tanrý, topraðýnda Halký’nýn
düþman tarafýndan dökülen kanýnýn kefareti için,
düþmanýn kanýný dökecek” (Raþbam).
Ýbranice Vehiper. Ya da “temizleyecek” (Ýbn Ezra).
“Savaþlar sonrasýnda Yisrael, Ülke’yi düþmanlarýn
cesetlerinden temizleyecek” (Rabenu Behaye).
Bu sözcük yatýþtýrma anlamý da taþýyabilir (bkz.
Bereþit 32:21). Bu doðrultuda alternatif anlam:
“Tanrý, baþlarýndan geçen dertler nedeniyle hem
Topraðý’ný hem de Halký’ný yatýþtýrýp teselli edecek” (Raþi).
Topraðýna Halký – Baþka bir görüþe göre “Ve
[Tanrý] yatýþtýracak topraðýný, [yani] Halkýný” –
Tanrý’nýn Halký teselli bulunca, topraðý da teselli
bulur. Pasukta söylendiði gibi, “Yatýþtýrdýn ey Aþem
Ülken’i; geri getirdiðin tutsaklarýný Yaakov’un”
(Teilim 85:2). Baþka bir deyiþle topraðý yatýþtýran,
sürgündeki Yisrael’in geri dönmesidir (Raþi). Ya
da “topraðýna [ve] Halký’na kefaret saðlayacak”
(Targum Onkelos; Saadya Gaon; Sforno).
Bir baþka olasýlýða göre “topraðý, Halký için kefaret
saðlayacak” (Sifre; Talmud – Ketubot 111a; krþ. Ýbn
Ezra). Ya da “Halký, tüm Dünyasý için kefaret saðlayacak” (Hirsch); “Halký’nýn topraðý için kefaret
saðlayacak” (Ralbag). Çevirimiz Ýbn Ezra’nýn
kendi görüþünü takip etmektedir (bkz. ö.a.).
œ Þarkýya Toplu Bir Bakýþ. Aazinu Þarkýsý’nýn
belirli bir kýsmýndan itibaren, gidiþat farklý
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Tanrý’ya karþý iþlediði günahlar nedeniyle cezalandýrýldýðýdýr.’ [Tanrý’nýn sözlerinin devamý:]
Yisrael’i yok edeceðimi söylemiþtim (p. 26 açk.),
çünkü Sedom asmasýndandýr asmalarý (p. 32) vs.
Baþka bir deyiþle Yisrael Tora’ya göre yaþayacaðýna, kendisine örnek olarak Sedom ve Amora’yý
almýþ, bu bölge halklarýnýn iðrenç tavýrlarýný benimsemiþ (Yeþayau 1:10 ve 3:9) ve adaletin gereði
olarak Sedom’un üzümlerinin þýrasýný içmeyi, yani
týpký onlar gibi yok olmayý hak etmiþti – ama düþman uluslarýn böbürlenmemeleri için bunu yapmadým (p. 27 açk.). Yine adaletin gereði olarak
yýlan aðýsýný þarap gibi içmeyi hak etmiþlerdi (p.
33) – ama düþmanlarýn kendi ellerinin üstün
geldiðini öne sürmeleriyle Hilul Aþem olmamasý
için yapmadým (p. 27 açk.). Ama düþman uluslarýn kibirli tutumu da Benim yanýmda saklýdýr (p.
34 açk.); zamaný geldiðinde onlardan da intikam
alacaðým (p. 35). Ayaklarýnýn tökezlemesini
saðlayacaðým gün yakýndýr (p. 35). Belirlemiþ
olduðum ve peygamberlerin gelecekte olacaðýný
söylediði bu gün geldiðinde hiç vakit kaybetmeden, hýzlý bir þekilde bir yandan onlarýn
baþýna büyük felaketler getireceðim (p. 35 açk.)
bir yandan da Yisrael’e kurtuluþ getireceðim. Ýþte
o zaman – Yisrael’in kuvvetinin tamamen tükendiðini, ona güç verecek þeylerin sýfýrlandýðýný
(p. 36 açk.), düþmanýn bile müstehzi ifadelerle
‘Hani Tanrýlarý, Kendisi’ne sýðýndýklarý Kaya? O
kadar Yisrael’in korbanlarýnýn içyaðlarýný yiyor,
neseh þaraplarýný içiyor! Kalksýn size, Yisrael,
yardým etsin; üzerinize koruyucu olsun!’ (p. 3738) demeye baþladýðýný göreceði zaman – Tanrý,
Halký’nýn davasýný ele alacak (p. 36) ve düþmanlardan intikam alýp, yaptýklarýnýn bedelini onlara
ödetecek! Böylece her ne kadar baþta Yisrael’in
yok olmayý hak ettiðini söylediysem ve onlar
üzerindeki korumamý kaldýrdýysam da kullarým
hakkýndaki kararýmý deðiþtireceðim (p. 36), zira
bir yandan Yisrael ümitsiz bir duruma düþmüþ, bir
yandan da düþman yaptýklarýyla böbürlenip Bana
meydan okur hale geldiði için, bu iki þekilde kutsiyeti ihlal edilmekte olan Ýsmim uðruna düþmandan intikam alacaðým (p. 41). O zaman onlara
diyeceðim: ‘Görün, þimdi, ki Benim! Benim O! (p.
39). Yisrael’in Tanrýsý’nýn nerede olduðunu sordunuz (p. 37). Ýþte þimdi sizden bizzat tanýk olacaðýnýz intikamý aldýðýmda göreceksiniz nerede
olduðunu! Ýþte elimi yeminle kaldýrýyorum ki
intikamým çok acý olacak (p. 40-42). Bu nedenle
siz uluslar, Tanrý’yý, Halký nedeniyle – Halký’na
olan tavrýný görerek – övün (p. 43 açk.). Zira her
ne kadar günahlarý nedeniyle onlarý elinize teslim
etmiþse de, kullarýnýn kanýný yerde býrakmayacak,
düþmanlarýna intikamla yanýt vererek, Halký’nýn
dökülen kanýný, düþmanlarýnýn kanýný da dökerek
temizleyecek! (p. 26 açk.). Ama eðer siz de

Tanrý’dan korkar ve O’na ibadet ederseniz –
O’nun kulu olursanýz – ayný yakýnlýðý size de
gösterecektir.”
[3] Sforno: Pasukta þöyle denmektedir: “Tanrý’nýn
Ýsmi’yle seslenen herkes kurtulabilecek; çünkü,
Tanrý’nýn söylediði gibi, kurtulanlar Tsiyon daðýnda ve Yeruþalayim’de olacak – ve Tanrý’nýn
çaðýrdýðý arta kalanlar arasýnda [olacak]” (Yoel
3:5). Bu pasuk, tarihin sonunda Yisrael’den geriye
sadece, Tanrý’ya sadýk kalmýþ nispeten küçük bir
topluluðun kalacaðýndan bahsetmektedir. Sforno
Tanrý’nýn buradaki sözlerini bu doðrultuda açýklamaya baþlamaktadýr: “[Tanrý’nýn sözleri:] ‘Týpký
gelecekte yapacaðým gibi, günahkârlýklarýnýn
yayýldýðý dönemde de onlarý imha edeyim ve
geriye sadece, bana baðlý kalmýþ olan bir Pea köþesi kadarýný býrakayým’ demiþtim (p. 26 açk.).
Ancak düþmanlarýn geriye kalan bu küçük topluluða yönelik öfkesinden çekindim (p. 27 açk.).
Zira onlara yapacaklarý baský sonucunda Yisrael’i
yabancýlaþtýrmalarý (p. 27 açk.), kendilerine benzemek istemelerine sebep olmalarý olasýlýðý yüksekti. Geriye kalan küçük Yisrael topluluðuna
‘Size elimiz üstün geldi (p. 27); Yisrael’i insan
ýrkýnýn içinden sildik ve geriye sadece siz kaldýnýz.
Tüm bunlarý Tanrý eylemedi (p. 27), dolayýsýyla
geriye kalan sizlerin de, sizi kurtaracaðý konusunda O’na güvenmeniz için bir neden yok’ diyip
tamamen zayýflatarak kendilerine benzemelerine
ikna edebilirlerdi. Bu nedenle Yisrael’i imha edip
arkaya küçük bir topluluk býrakmak yerine, onlarý
tüm halklarýn içine saçmayý uygun gördüm. Bu
þekilde benzer bir akýbet olasýlýðý olmayacaktý; zira
bazý uluslar bu þekilde davransalar bile, tüm uluslarýn ayný anda ayný tavrý sergilemesi olasýlýðý
yoktu. [Talmud’da belirtildiði gibi, “Tanrý Yisrael’i
uluslarýn arasýna saçarak ona iyilik yapmýþtýr”
(Talmud – Pesahim 67b).] Yisrael’den geriye
küçük bir topluluk býrakmýþ olsam, düþmanlarýn,
kendi baþarýlarýný öne sürerek onlara baský yapmasý olasýlýðý yüksekti, zira nasihatten yoksundur
o uluslar (p. 28). Biraz akýllý olsalardý Yisrael’in,
doðal gidiþata aykýrý olarak kendilerinden bir
kiþinin Yisrael’den bin kiþiyi vs. kovalamasýyla
kendi ellerine düþmesinin sadece onlarýn
günahkâr tutumlarýna cevaben Benim yaptýðým
bir þey olduðunu, onlara karþý Bizzat savaþarak
onlarý güçten düþürmemin bir sonucu olduðunu
kavrayabilirler, kendi suçlarý sonunda kendi
baþlarýna gelecekte neler geleceðini anlayabilirlerdi (p. 29-30). [Moþe’nin araya giren sözleri:] Ve
tüm bunlar, þüphesiz, bizim Kayamýz’ýn onlarýn
kayalarý – onlar adýna baþarýlarýn kaynaðý olan
göklerdeki temsilci melekleri – gibi olmamasýndan kaynaklanmýþtýr (p. 31). Zira her baþarýlý ulus,
bu baþarýsýný göklerdeki temsilci meleðine veya

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 51

Aazinu 761

olmadýðý gibi Bana isyan edenleri Elimden kurtaracak kimse de yoktur (p. 39 açk.). Zira tüten
öfkemle Kendi Adýma yemin edeceðim ve diyeceðim: Ebediyen yaþadýðým nasýl tartýþmasýz bir
gerçekse (p. 40 açk.), ayný þekilde þu kesindir ki,
kýlýcýmýn keskin aðzýný ýþýltýlý hale gelene kadar
bileyeceðim ve size karþý Benim uygun
gördüðümün ötesinde sertlik ve gaddarlýkla
davranan düþmaný cezalandýrmak için Merhamet
Niteliðim’i bir kenara býrakýp, Sert ve Katý Yargý
Niteliðim’i sýký sýký kavrayarak düþmanlarýmdan
intikam alacak, Bana karþý nefret besleyenlere
yaptýklarýnýn karþýlýðýný ödeyeceðim (p. 41 açk.).
Yisrael içinde öldürdüklerinin kanýna ve tutsak
ettiklerine karþýlýk, oklarýmý düþmanýn kanýyla
sarhoþ edeceðim, kýlýcým et yiyecek ve düþmaný,
Yisrael’e yönelik ilk saldýrýsýndan itibaren yaptýðý
her türlü kötülük için tek tek cezalandýracaðým
(p. 42 açk.). O zaman tüm uluslar Yisrael’i – tüm
bu zorlu dönem boyunca çektiklerine raðmen
Bana olan baðlýlýklarýný yitirmeyen Yisrael’i –
takdirle övecekler (p. 43 açk.). Tanrý, Yisrael’in
hem dökülen kanýnýn intikamýný alacak, hem de
Yisrael’e karþý yapýlan maddi haksýzlýklarýn ve
soygunlarýn hesabýný soracak ve sonunda, çektikleri dertler sonrasýnda hem Yisrael’i hem de,
onlarý ona geri getirme suretiyle, Ülke’yi teselli
edip yatýþtýracak’ (p. 43 açk.).
[b] [p. 28’den itibaren düþman uluslardan
bahsedildiði görüþüne göre:] Zira nasihatten yoksun uluslardýr onlar ve kendilerinde her þeyin
ardýnda Tanrý’nýn var olduðu konusundaki anlayýþ
yoktur (p. 28). Oysa akýllý olsalardý, Yisrael’in
Kayasý onlarý satmýþ olmasa, kendilerinden bir
kiþinin Yisrael’den on bini vs. kovalamasýnýn
mümkün olmadýðýný idrak ederler, Yisrael’in cezasý tamamlandýktan sonra kendilerini nasýl bir son
bekleyeceðini anlarlardý (p. 29-30). [Moþe’nin ara
sözleri:] Zira daha önce yaptýðýmýz savaþlarda bize
karþý hiçbir varlýk gösterememeleri dolayýsýyla
düþmanlarýmýz da gayet iyi biliyorlar ki bizim
Kayamýz gibi deðil onlarýn sözde kayalarý (p. 31).
Ve yine de düþmanlarýmýz bize hükmettiðine ve
cezalandýrdýðýna göre, bizi onlarýn eline Bizzat
Tanrý’nýn teslim ettiði açýk (p. 31) [Not: Temel
olarak bu þýktaki çizgiyi takip eden, ama p. 31
hakkýnda farklý görüþte olan Ramban’ýn görüþü
için bkz. p. 31 açk.)]. Yine de düþmanlarýmýz
bunu idrakten aciz, zira Sedom asmasýndandýr
asmalarý ve Amora tarlalarýndandýr [tarlalarý];
baþarýlarýný Bana baðlamak akýllarýna bile
gelmeyecektir (p. 32). Üzümleri zehirli üzümlerdir
ve öfkeleri Yisrael’e karþý birikmiþ olduðundan bu
gazap üzümlerini, onlara acý vermek, hayatlarýný
zehir etmek üzere Yisrael’e yedireceklerdir. Ancak
çocuklarýma yaptýklarýnýn karþýlýðýnda onlara yut-

32:43

turacaðým, acý salkýmlardýr (p. 32). Onlarýn
Yisrael’e acý üzüm yedirmelerinin karþýsýnda, Ben
onlara acý salkýmlar yedireceðim! Onlara yaptýklarý nedeniyle kendilerine içireceðim þaraplarý
yýlan aðýsýdýr, engereklerin amansýz zehridir (p. 33).
Onlara bunu içireceðim kadeh yanýmda saklýdýr,
hazinelerimde mühürlüdür (p. 34) ve ayaklarýný
tökezletip intikam ve ödetmemi gerçekleþtireceðim
zamaný beklemektedir. Nitekim felaket günleri
yakýndýr ve onlarý bekleyen, baþlarýna hýzla gelecektir (p. 35). Zira Aþem, düþmanýn Yisrael
üzerindeki elinin giderek güçlendiðini, buna
karþýlýk Yisrael’i yönetecek ve onu güçlendirecek
kimsenin kalmadýðýný gördüðünde Halký’nýn
davasýný eline alacak ve kullarý hakkýndaki
kararýný deðiþtirecek (p. 36); çünkü düþman artýk
Yisrael hakkýnda ‘Hani Tanrýlarý?... Gelsin
üzerinize koruyucu olsun!’ diyerek meydan okuyacak
kadar arsýzlaþacak (p. 37-38). Ýþte o zaman Tanrý
Yisrael’e göndereceði kurtuluþu açýða çýkaracak ve
düþmanlara cevaben ‘Görün, þimdi, ki Benim!
Benim O!’ diyecek, ‘Yisrael’in baþýna tüm felaketleri Ben getirdim, tüm iyiliði getiren de Ben olacaðým. Ve Yisrael’e yaptýklarýnýz nedeniyle sizin
baþýnýza getireceðim felaketler karþýsýnda sizi
Elimden kurtaracak hiçbir güç yoktur (p. 39
açk.). Dahasý, Kutsal Mevcudiyetim’in mekâný da
göklerdir ve sizden her konuda üstünüm (p. 40
açk.). Kudretim size vaktiyle ceza vermeye de
elbette yeterliydi. Ama dedim: ‘Ben ebediyen
yaþýyorum. Onlarý cezalandýrmak için ebediyete
kadar zamaným var; kaldý ki onlara ölümlerinden
sonra bile ceza verme kudretine sahibim. Vakti
geldiðinde düþmanlarýmý en aðýr þekilde cezalandýracaðým (p. 41-42).’
[2] Raþbam: “[Tanrý’nýn Sözleri:] ‘Yisrael’i
dünyadan yok edeyim’ demiþtim (p. 26 açk.).
Ama düþmanlarýn Bende yaratacaðý öfkeden
çekindim (p. 27 açk.), çünkü onlar Yisrael’e karþý
zafer kazandýklarýnda bunun ardýnda Benim
olduðum gerçeðini kabullenmeyip, bunu kendilerine yoracaklardý (p. 27); zira onlar gerçeði
görmekten aciz kiþilerdir (p. 28 açk.). Oysa biraz
akýllý olsalar (p. 29), ‘Eskiden aynýsýný bize Yisrael
yaparken, þimdi nasýl oldu da bizden bir kiþi
Yisrael’den bin kiþiyi vs. kovalýyor? (p. 30 açk.).
Onlarýn Kayasý, onlarý bizim elimize teslim etmiþ
olmasa böyle bir þey mümkün mü? (p. 30)’ diye
düþünürlerdi. [Moþe’nin araya giren sözleri (p. 31
açk.):] ‘Bunu düþünmeleri ve tüm bunlarý
yapanýn kendi saçma ilahlarý deðil Kutsal Ve
Mübarek Tanrý olduðunu anlamalarý mantýðýn bir
gereðidir; ne de olsa bizim Kayamýz gibi deðil
onlarýn kayalarý! (p. 31). Ama iþte buna raðmen
düþmanlarýmýz bizim cezamýzý verdiklerine göre
(p. 31 açk.), bunun tek açýklamasý, Yisrael’in,
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edeceklerdir.
Pasukta
söylendiði
gibi:
“Neþelenecek ve methedecek uluslar, çünkü uluslarý doðrulukla yargýlayacaksýn” (Teilim 67:5). Ve
Halký methedecek – “çünkü yerde býrakmayacak
kullarýnýn kanýný! Ve intikamla karþýlýk verecek
hasýmlarýna” (p. 43). Sonuçta hem topraðý hem de
Halký kefaret bulacak (p. 43). Toprak, onlarsýz
olacaðý sürgün yýllarý boyunca üzerinde yapýlacak
olanlardan temizlenecek, Halký da [sürgünde
bulunmakla – diðer uluslarýn, “bu halkýn Tanrýsý
kendi halkýný bu düþkün durumda býraktýðýna
göre çok güçlü deðil” diye düþünmesine neden
olmakla –] sebep olduklarý Hilul Aþem’den kefaret
bulacak.
[4] Rabi Samson Raphael Hirsch: [Tanrý’nýn
sözleri:] Baþlarýna tüm bu dertler (p. 22-25)
geldikten sonra onlarý, düþman uluslarýn baþka
tacizlerinden kurtarmak için, týpký On Kabile’ye
yapmýþ olduðum gibi, yeryüzünün uzak bir köþesine sürmeyi tercih ederdim (p. 26). Orada kendi
baþlarýna kalýrlar, zihinlerini toparlayacak
huzurlarý olur, kalplerini teþuvaya hazýr hale
getirirlerdi. Ama düþmanýn böyle bir durumda
Bende daha da kuvvetli bir þekilde yaratacaðý
öfkeden çekindim (p. 27 açk.), zira düþman,
baþarýsýnýn ardýndaki gerçeði tanýmazdan gelecek
(p. 27 açk.), kibre kapýlarak saðduyusunu kaybedecek ve anlayýþsýzlýk gösterecekti (p. 28 açk.).
Bu nedenle Yisrael, hem kendisine hem de
Tanrýsý’na yönelik düþmanca tavýr içinde olan ve
bu þekilde kendisinden bile daha günahkâr ve
yozlaþmýþ olan düþmanlarýnýn içinde kalmalý,
insanlýðýn içinde daðýlmýþ bir þekilde yaþamalýydý.
Her ne kadar bu, Yisrael’in daha da çok acý
çekmesi anlamýna gelecek idiyse de bu gerekliydi,
zira Yisrael kimseyle temasta olmayacaðý bir köþeye sürülmüþ olsaydý, Benim insanlýk için yapmýþ
olduðum planýn ve bu plan doðrultusunda
Yisrael’e verdiðim görevin gerçekleþmesi
mümkün olmayacaktý. Yisrael, Benim insanlýk
içindeki parmaðýmdýr ve Yisrael göz önünde
olduðu sürece insanlýk da Beni aklýnda tutacaktýr. Bu nedenle onlarýn insanlýðýn gündeminden
düþmesine izin veremezdim, çünkü böyle bir þey,
düþmanlarýn gözünde putperestlik saçmalýðýnýn
zaferi olarak algýlanýrdý. Onlar Tanrý’nýn Yisrael’i
yargýlamasýný, Yisrael’in Tanrý tarafýndan
yargýlanmasý deðil, kendi kol güçlerinin zaferi
olarak görürlerdi (p. 27). Dolayýsýyla tüm
dünyanýn bu ölümcül hataya düþmemesi için,
Yisrael sýkýntý ve dert çekmeye – ama ayný
zamanda insanlýk içinde var olmaya – devam
etmeliydi. Aslýnda düþman aklýný biraz çalýþtýrabilse, Yisrael’e karþý baþarý kazandýðý sýrada
Tanrý’nýn elinde bir araçtan ibaret olduðu
gerçeðini görür, buna paralel olarak gaddar tutu-

munun her þeyin sonunda kendi baþýna neler
getireceðini anlayabilirdi (p. 29). Bunun için,
Yisrael’in düþman karþýsýnda, düþmandan bir
kiþinin Yisrael’den bin kiþiyi kovalayacak derecede mantýk dýþý bir zayýflýk göstermesinin nasýl
mümkün olduðunu kendisine sormasý ve eðer
Yisrael’i düþmanýn eline Tanrý teslim etmiþ
olmasa bunun mümkün olmadýðý cevabýný
kendiliðinden vermesi yeterli olurdu (p. 30).
[Moþe’nin ara sözleri:] Zira eðer Yisrael Kendi
Kayasý tarafýndan düþmanýn eline terk edilmiþ
olmasa, eðer Yisrael’in Kayasý onun düþmanlarýn
elinde baský görmesini arzulamýþ olmasa, eðer
düþmanlarýn Yisrael’e karþý mücadeleleri onlarýn
kayalarý ile Yisrael’in Kayasý arasýndaki mücadele
sýnýfýnda olsa, hiç þüphe yoktur ki böyle bir
durumda yenilen taraf Yisrael deðil, düþmanlarý
olurdu. Ne de olsa kendi kayalarýnýn Yisrael’in
Kayasý gibi olmadýðý gerçeðini, geçmiþ tecrübeleriyle düþmanlarýmýz da yargýlayýp anlamýþ
durumdalar (p. 31 açk.). [Tanrý’nýn sözlerinin
devamý:] Eðer düþmanlar Yisrael’in düþkün durumunun Benim yargýmýn bir sonucu olduðunu
anlamýþ olsalar, bunun yanýnda geçmiþte baþka
uluslara – örneðin Sedom ve Amora’ya – karþý da
ne tip cezalar verdiðimi zihinlerinde tartsalardý,
Yisrael’e bu denli büyük baskýlarda ve zulümde
bulunmazlar, daha ziyade kendi sonlarýna, onlarý
yargýlayacaðým zaman geldiðinde nasýl bir cezaya
çarptýrýlacaklarýna yoðunlaþýrlardý. Çünkü þu bir
gerçek ki, yaþam sevinçleri için meyvelerini
topladýklarý aðaçlarý, Sedom bahçesindendir;
hasat ettikleri tarla Amora tohumlarýnýn ürettiði
ürünler içermektedir (p. 32). Ve onlar – Sedom
ve Amora – Tanrý’nýn yargýsýndan kaçabilmiþ
deðillerdi. Ve týpký Sedom ve Amora halký gibi,
Yisrael’in düþmanlarýna rehber olan þey, yükümlülükleri yerine getirme düþüncesi deðil, bencillik
ve tenselliðin peþinde koþmalarýdýr. Bu nedenle
onlarýn yaþam aðaçlarý, kendilerine zehir olacak
üzümler üretmektedir (p. 32). Açgözlülükle zevk
peþinde koþmalarý, gaddarlýðýn getirdiði vahþi bir
zevke dönüþüyor. Yisrael’i eline geçirdiði zaman,
en ufak bir insanlýk ve merhamet duygusu
olmadan onu kasýp kavuruyor (p. 33 açk.).
Ancak bu düþman için belirlediðim ve onun
henüz bilincinde olmadýðý ceza ve felaketler
Benim yanýmda saklýdýr, hazinelerimde mühürlüdür ve gelecekte Yisrael’e getireceðim kurtuluþa yol açacak tarihi geliþmelerin bir parçasý olacaktýr (p. 34). Yaptýklarý her günah ve zulüm,
buharlaþarak fýrtýna bulutlarýný oluþturan zerreler
gibi ufak ufak birikmektedir ve limit dolduðu
zaman baþlarýna bir felaket fýrtýnasý þeklinde hýzla
gelecektir (p. 35 açk.). Bu nedenle, düþmanlarý
açýkça uyarýyorum: Yisrael’i günahlarý nedeniyle
sizin elinize teslim ettiðim doðru. Ama onlar
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burcuna borçludur. Ve bu melek ne olursa olsun
daima temsil ettiði ulusun baþarýsý için vardýr. O
melek var olduðu sürece, temsil ettiði ulusun aleyhine bir þey yapmaz. Olsa olsa, gücünü kaybettiði
veya baþka bir ulusun meleði üstün geldiði zaman,
onun temsil ettiði ulus da baþarýsýz olur – ve tüm
bunlar Mübarek Tanrý’nýn belirlediði plan doðrultusunda ve doðal gidiþat çerçevesinde gerçekleþir.
Oysa bizim Kayamýz böyle deðil. Tanrýmýz,
Yisrael’in olumsuz davranýþý karþýsýnda, gerekli
gördüðü takdirde, düþmanlardan bir kiþinin
Yisrael’den bin kiþiyi kovalayacaðý düzeyde doðal
gidiþata aykýrý bir durumu da ortaya çýkarabilir.
Böylece Yisrael’in baþarýlarý nasýl doðaüstü þekilde
gerçekleþirse, Tanrý, onlarýn baþarýsýzlýk ve yenilgilerini de doðaüstü, alýþýlmadýk, görülmemiþ ve
aklýn almayacaðý bir þekilde ortaya koyar – ki bu
da Tanrý ile Halký arasýndaki özel iliþkinin bir
baþka göstergesidir. [Tanrý’nýn sözleri devam ediyor:] Her ne kadar ‘biraz akýllý olsalardý’ ve ‘onlarda anlayýþ yok’ ifadelerini kullandýysam da,
gerçekte düþmanlarýmýz – Yisrael’in ve Tanrý’nýn
düþmanlarý – yargý ve çözümleme yeteneðinden
hiç de yoksun deðil. [Örneðin Tanrý, Edom’dan
bilgeleri yok edeceðini söylediðine göre (Ovadya
1:8), Edom’da bilge kiþiler var demektir.] Aksine,
düþmanlarýmýz yargýlama ve gerçeði ayýrt etme
yeteneðine sahip (p. 31). Öyleyse neden mi onlarda anlayýþ olmadýðýný söyledim? Çünkü Sedom
asmasýndandýr asmalarý… (p. 32). Sedom halký,
sahip olduðu bolluk ve bereketle övünüyor, hayatlarýný sürekli zevk peþinde koþmakla geçiriyor,
bunu yaparken de iyilikseverlik ve yardýmlaþma
gibi konularý hor görüyordu. Peygamber
Yehezkel’in söylediði gibi, Sedom’un günahý,
ekmeðe doygun ve huzur içinde bir yaþam sürmesine raðmen fakir ve zavallýlarýn elinden tutmayýp
onlarý ölüme terk etmesiydi (Yehezkel 16:49). Ýþte
Yisrael’in düþmanlarýnýn anlayýþýný ve görüþ
yeteneðini kýsýtlayan da, zaferleri sonrasýnda
içlerini dolduran Sedom tarzý bir kibir ve gururdu.
Ama Sedom’un üzümleri onlarda zehirli üzümler
üretecek (p. 32), kibirlerini ve üstünlüklerini
daha da beslemek için zavallýyý ezecekler, isteklerini elde edebilmek için çaba gösterirken masum
insanlarýn kanlarýný dökeceklerdir. Acý salkýmlardýr onlarýnki (p. 31) – kendi kendilerini aldatacaklardýr; kendilerini, bu yaptýklarýný Tanrý’nýn
görmediðine ikna edeceklerdir. Ama þunu göremeyecekler ki, o acý salkýmlarýn özünde, yýlanlarýn
aðýsý vardýr (p. 33). Tanrý’nýn Yargý Niteliði gereði
onlarý bekleyen aðýr cezalardýr bu. Tanrý onlara bu
zehirli þarabý içirmek üzere uygun zamaný beklemektedir. Yanýmda saklýdýr o (p. 34) – pasukta
söylendiði gibi “Cenderede [üzüm] presledim tek
baþýma; intikam günü kalbimdedir” (Yeþayau
63:3). Ayný þekilde, hazinelerimde mühürlüdür
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(p. 34) – pasukta söylendiði gibi: “Zamanýn
sonuna kadar kapalý ve mühürlüdür bu sözler”
(Daniel 12:9). Benimdir intikam ve ödetme.
Düþmanlarýmdan intikam alma görevi Benimdir
ve ayaklarý tökezleyeceði, yani günah limitlerini
doldurduklarý zaman onlara kýsasa kýsas ödeme
yapacak olan Benim (p. 35). O zaman düþecekler
ve kýrýlacaklar. Aþem, Halký’nýn davasýný ele alacaðý zaman (p. 36 açk.), düþman uluslarýn felaket
günleri çok yakýn olacaktýr. Zira Tanrý kullarý
hakkýndaki kararýný deðiþtirecek (p. 36), aralarýnda Kendisi’ne baðlý kalmýþ olanlarýn uðruna
Halký’nýn hak ettiði kötülükten vazgeçecek,
çünkü Yisrael o zaman zavallýlýðýn son raddesine
gelmiþ olacak. Ne evde saklý, ne de dýþarýda terk
edilmiþ gibi duran mallarý kalacak (p. 36 açk.).
Artýk sürgünde yaþamlarý mümkün olmayacak ve
týpký Mýsýr’da olduðu gibi, Tanrý onlarý bu durumda býrakmayarak kurtaracak. Ýþte o zaman Tanrý,
Yisrael’e ‘Hani düþmanlarýn ilahlarý?’ diye soracak
(p. 37). Zira o aþamada Tanrý artýk uluslarýn hem
göklerdeki temsilci meleklerini hem de yeryüzündeki yöneticilerini güçten düþürmüþ olacak (krþ.
Yeþayau 24:21). Görün, þimdi ki, Benim! Benim
O! Size sürgündeki cezayý getiren Bendim. Ve
yanýmda baþka bir ilah yoktur. Tüm bunlar, göklerdeki meleklerin veya burçlarýn eseri deðildi.
Ben öldürürüm ve can veririm. Pasukta söylendiði
gibi: “Sizi mezarlarýnýzdan kaldýracaðým”
(Yehezkel 37:12). Ezdim – sizi sürekli bir yerden
bir yere göçebe bir sürgün hayatý yaþamaya
mahkûm ettim. Ama yine Ben iyileþtireceðim (p.
39). Pasukta söylendiði gibi: “Tanrý’nýn, Halký’nýn
kýrýðýný saracaðý ve darbesinin eziðini tedavi edeceði günde…” (Yeþayau 30:26). Elimi yeminle
kaldýracaðým ve diyeceðim: Ebediyen yaþadýðým
nasýl kesinse, ayný kesinlikle söylüyorum ki (p.
40), her ne kadar sürgün zamanýnda kýlýcýmýn
ýþýltýsýný – ama aðzýný deðil! – Yisrael’e karþý
bilediysem de, her ne kadar Yisrael’e karþý Elim
yargýyý sýkýca kavradýysa ve onlarý sertçe cezalandýrdýysam da (p. 41) – yine de, Yisrael’e uyguladýklarý intikamýn aynýsýný hasýmlarýma geri vereceðim. Pasukta söylendiði gibi: “Edom’un Yeuda
Ailesi’ne karþý intikam aldýðý sýrada yaptýklarýna
karþýlýk … Edom’dan intikamýmý Halkým
Yisrael’in eliyle alacaðým” (Yehezkel 25:12-14).
Ayrýca Bana karþý nefret besleyenlere de kýsasa
kýsas ödeme yapacaðým. Pasukta söylendiði gibi:
“Sen nasýl yaptýysan, sana da öyle yapacaðým; hak
ettiðin baþýna dönecektir!” (Ovadya 1:15).
“Sarhoþ edeceðim oklarýmý kandan ve kýlýcým
yiyecek et…” (p. 42). Bunun sonucunda hem
uluslar hem de Tanrý’nýn Halký, Tanrý’nýn oklarýný
ve kýlýcýný methedecekler. Uluslar methedecek –
zira Tanrý’nýn herhangi bir haksýzlýk yapmadýðýný
bilecekler onlarý haklý yere cezalandýrdýðýný kabul
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Krallýðý da fiziksel yeryüzü üzerinde belirgin bir
hal alacaktýr (krþ. Yeþayau 66:20 v.d.).
Diðer uluslara hitaben yapýlan “Þad edin ey uluslar, Halký’ný” uyarýsý, Tanrý’nýn Torasý’nýn, tarihin
gidiþatý içinde, dünyanýn her yerine daðýlmýþ olan
taþýyýcýlarýnýn aracýlýðýyla yayýlýp, dünya uluslarýna mal olmuþ olacaðý varsayýmýnýn gerçekleþtiðini temel almaktadýr. Bu þekilde söz konusu uyarý,
diðer uluslarýn bilgisine ulaþmýþ demektir, zira bu
kitap, insanlýða Tanrý bilgisini ulaþtýracak, Tek
Tanrý’yý ve bunun gerektirdiði gerçekleri – insanlar arasýndaki eþitlik ve kardeþliði, adaletsel
yükümlülükleri ve insaniyeti – tanýtacaktýr.
Bunun bir sonucu olarak söz konusu uyarýnýn
anlaþýlmasýnýn, ona uygun davranýlmasýnýn ve
gittikçe yaklaþan gerçekleþmesinin yolu hazýrlanmýþ olacaktýr. Tüm bunlar bize bir noktayý öðretmektedir: Yisrael Halký, uluslarýn arasýna gittiðinde bu Kitaplar Kitabý’ný da beraberinde
getirmiþtir ve bu kitabýn etkisiyle diðer halklarýn
gözlerine aydýnlýk vermekte ve onlara ahlak yollarýný öðretmektedir. Sonuç olarak Yisrael Halký,
kurtuluþa – hem kendisinin hem de insanlýðýn
kurtuluþuna – giden yolu bizzat açmaktadýr.
Böylece “[Tanrý’nýn] Halký, tüm Dünyasý için
kefaret saðlayacaktýr”.
œ Sonuç. Ramban bu þarký hakkýndaki açýklamalarýný þu sözlerle tamamlar:
“Ve iþte, bizler için gerçek ve güvenilir bir tanýk
teþkil eden bu þarký, baþýmýza gelen her þeyi açýk
bir þekilde ifade etmektedir. Þarký öncelikle
Kutsal ve Mübarek Tanrý’nýn, bizi Kendi Payý
olarak olmasýndan beri bizlere göstermiþ olduðu
þefkati hatýrlatmýþtýr. Ardýndan çölde bize yapmýþ
olduðu iyilikleri, büyük ve kuvvetli uluslarýn
topraklarýný bize miras olarak vermesini, burada
bize saðladýðý iyilik, zenginlik ve onurun çokluðunu, ama tüm bu iyiliðin bolluðu içinde BeneYisrael’in putperestlik suçunu iþleme suretiyle
Tanrý’ya ihanet ettiðini hatýrlatmýþtýr. Sonra
Tanrý’nýn Huzuru’nda onlar hakkýnda oluþan ve
kendi ülkeleri içinde baþlarýna salgýn hastalýklar,
kýtlýk, vahþi hayvanlar ve kýlýcý getirmesine ve
ardýndan onlarý dünyanýn dört bir yanýndaki tüm
köþelerine saçmasýna neden olan öfkeyi hatýrlatmýþtýr. Gayet iyi bilinmektedir ki tüm bunlar
meydana gelmiþ ve gerçekleþmiþtir.
“Þarký ayrýca Tanrý’nýn, hasýmlarýna intikamla
karþýlýk vereceðini, Kendisi’ne nefret besleyenlere
yaptýklarýnýn bedelini ödeteceðini söylemiþtir.
Bahsedilenler, Yisrael’e eziyet eden düþman uluslardýr. Tanrý onlarý cezalandýracaktýr, çünkü bu
uluslarýn Yisrael’e yönelik düþmanlýðýnýn temelinde,
Bizzat Tanrý’ya yönelik nefretleri olmuþtur. Öyle

ya, Yisrael’den týpký onlar gibi puta taptýklarý için
nefret edecek deðillerdi! Nefretlerinin temelinde,
Yisrael’in onlardan farklý olmasý, onlardan farklý
bir yaþam sürmesi, Kutsal ve Mübarek Tanrý’ya
hizmet ederek O’nun emirlerini gözetmesi, onlarla evlenmemesi, kurbanlarýnýn etlerinden
yememesi, onlarýn putperest yaþamlarýný aþaðýlamasý ve putperestliðe dair her þeyi ortadan kaldýrma kararlýlýðýydý. [Putperestlik sonralarý Yisrael
içinde de yayýlmýþ olmasýna raðmen, Yisrael
Kenaan Ülkesi’ne ilk yerleþtiði dönemlerde bariz
bir þekilde putperestliðe karþý bayrak açmýþ ve
baþka uluslarýn tarih boyunca gösterdiði düþmanlýðýnýn temelleri bu þekilde atýlmýþtý. Dolayýsýyla
Yisrael, kendisine yaraþýr þekilde yaþamasa bile,
diðer uluslarýn gözünde tarih boyunca Tek
Tanrý’ya baðlýlýðýn simgesiydi ve düþmanlarýn her
fýrsatta onlarý hedeflemesinin sebebi buydu.]
Pasukta söylendiði gibi: ‘Çünkü gün boyunca Senin
için öldürüldük, kesimlik koyun gibi sayýldýk’ (Teilim
44:23). Sonuç olarak diðer uluslar bize tüm bu
kötülükleri, aslýnda Tanrý’ya yönelik nefretleri
nedeniyle yapmýþlardý. Böylece Tanrý’nýn “düþmanlarým ve hasýmlarým” derken kastettiði bu
uluslardýr ve onlardan intikam alacaktýr.
“Þu açýktýr ki, þarký, gelecekte olacak kurtuluþ
hakkýnda garanti vermektedir. Nitekim II. BetAmikdaþ’ýn inþasý [yani ilk sürgün olan Babil
Sürgünü’nün bitimi] sonrasýnda, diðer uluslar
Tanrý’nýn Halký’ný þad etmiþ deðildir. Aksine
onlarla alay etmiþlerdi (bkz. Nehemya 3:34). Ve o
günlerde Tanrý, düþmanlarýndan intikam
almamýþ, halký da topraðýna kefaret saðlamamýþtý.
“Ve iþte, bu þarkýda teþuva ve ibadet konusunda
koþul yoktur. Daha ziyade bu þarký Yisrael’in
kötülükler yapacaðý, Mübarek Tanrý’nýn onlarý
gazabýyla sertçe cezalandýracaðý, ama hatýralarýný
tamamen silmeyeceði, sonra Yisrael hakkýndaki
kararýný deðiþtirip düþmanlarý sert, büyük ve
kuvvetli kýlýcýyla cezalandýracaðý ve Kendi
Ýsmi’nin Onuru uðruna günahlarýmýzý sileceði
konularýnda bir tanýklýk belgesidir. Öyleyse, bu
þarký, inkârcýlara nispet, gelecekteki kurtuluþun
açýk bir garantisidir.
“Sifre’de de Aazinu Þarkýsý ile ilgili olarak þöyle
denmektedir: ‘[Bu] Þarký büyüktür, zira içinde
þimdi vardýr, geçmiþ vardýr, gelecek vardýr, bu
dünya vardýr ve Gelecek Dünya vardýr.’ [Baþka
bir deyiþle, yukarýda farklý açýlardan ama sadece
basit metinsel anlam düzeyinde ele aldýðýmýz
Aazinu Þarkýsý, bunun ötesinde son derece derin
mesaj ve bilgileri satýr ve harflerinin arasýnda gizli
tutar.] Tora ‘Moþe geldi ve bu þarkýnýn tüm sözlerini halkýn duyacaðý þekilde söyledi’ (p. 44) derken
buna iþaret etmektedir. [Basit anlamda “tüm”
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üzerindeki üstünlüðünüzü, onlara yaptýðýnýz
baskýyý kabul edilebilir düzeyin ötesine taþýmayýn!
Zayýflarýn, kuvvetlilerin arasýna saçýlmasý, her
þeyden önce kuvvetliler için ciddi bir sýnav
niteliði taþýr. Bu sýnav, kuvvetlilerin, kuvvetli
olduklarý bu ortamda insanlýk deðerlerine ve
adalet duygularýna ne kadar baðlý kalacaklarý
konusundadýr. Ne de olsa, insaniyet ve adalet
duygularý, karþýlýk verme gücüne ve fýrsatýna
sahip olanlara deðil, ancak zayýflara karþý nasýl
davranýldýðýna bakýlarak anlaþýlabilir. Bu nedenle
Yisrael’e yönelik tutumunuzda ölçülü olmalýsýnýz.
Zira elbet bir gün gelecek, Aþem, Halký’nýn
davasýný eline alacak (p. 36 açk.) ve sürgün yýllarý
boyunca Halký’nýn diðer uluslardan ne tip bir
tavýr gördüðünü yargýlayacak. Ve Yüzü’nü sakladýðý ve hiçbir þeyi görmüyormuþ gibi bir tavýr
takýndýðý uzun sürgün boyunca, Halký’nýn –
kullarýnýn – her þeyini kaybettiðini, elinde geleceðini tekrar kurmasýna yardýmcý olacak çok veya
az deðere sahip hiçbir þey kalmadýðýný, baþka bir
deyiþle p. 23-25’te tanýmlanan eziyetlerin
Yisrael’i sýfýr noktasýna getirdiðini tespit edince,
kullarý hakkýndaki kararýný deðiþtirecek (p. 36
açk.). Fakat Tanrý ayný zamanda Yisrael’e de
geçmiþte önem verdiði, ilahi güçler atfettiði putlar, yabancý ilahlar, kültür ve felsefelerin de ne
kadar boþ ve dayanaksýz olduðunu göstermiþ olacak ve tüm bunlara nasýl itibar ettiðini, itibar
ettiði tüm bu güçlerin sürgün boyunca nasýl olup
da kendisine yardým etmediðini sorarak yaptýðý
yanlýþý Yisrael’in yüzüne vuracak (p. 37-38).
Onlara gerçeði üstüne basa basa hatýrlatacak:
“Görün, þimdi ki, ümidinizi baðladýðýnýz her þeyin
boþ olduðu artýk ortaya çýktý. Size herhangi bir
yerden yardým gelme olasýlýðý yok: Ben, Benim! –
Ben’den baþka Ben yok! Geçmiþte Benimle
eþdeðer sandýðýnýz hiçbir þey Ben deðil! Ebediyen
deðiþmeyen Yegâne gerçek Varlýk Benim!
Benimle karþýlaþtýrýldýðýnda hiçbir þeyin hükmü
yoktur; dolayýsýyla tarih boyunca meydana gelen
her þeyi, yalnýzca ve yalnýzca Benim yaptýðýmý
anlayýn. Tüm yaþam ve varoluþun ezeli ve ebedi
kaynaðý Benim. Öldürürüm ve sonra tekrar hayata
döndürürüm. Size sert darbeleri vuran Benim ve
sizi yalnýzca Ben tedavi edeceðim. Baþka zahiri
güçlere itibar ederek kendinizi egemenliðimden
ve yönetimimden özgür kýlabileceðinizi sanmýþtýnýz; ama Elimden kurtaracak yoktur! Ýþte,
görüyorsunuz; egemenliðim altýndan çýkmanýza
izin vermedim ve sizi tamamen sahipsiz býrakmadým. Sadece uzun ve çetrefilli bir yola – zorlu
ve eziyet dolu bir yola – soktum sizi; ama þimdi
sizi baþka hiçbir güçle ortaklýk etmediðim yönetimim ve egemenliðim altýna geri alýyorum! (p.
39). Nitekim Elimi göklere uzatýyorum ve onlara,
sizi geçmiþte cezalandýrýrken nasýl aracý
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olmalarýný emretmiþsem, þimdi de sizin yeni bir
yaþam için canlýlýk kazanmanýzda görevlerini yerine getirmelerini emrediyorum ve diyorum: Ben
dünya için yaþýyorum! (p. 40 açk.) Dünyanýn ve
yaratýlanlarýn iyiliði için buradayým. Ve bu sadece
Yisrael için deðil tüm uluslar için geçerli.
Dolayýsýyla diðer uluslara tavsiyem yol yakýnken
günahkâr ve zalim tutumlarýný bir an önce terk
etsinler. Zira eðer bunu yapmazlarsa ve yargýmý
infaz etmek üzere kýlýcýmý bilememi gerektiren
aþamaya gelirsek, eðer egemenliðim ve Toram’ýn
egemenliði karþýsýnda “düþman ve hasým” olma
hallerini sürdürürler ve onlara, gerek Yisrael’e
gerekse de diðer korumasýzlara karþý gösterdikleri
acýmasýzlýðýn karþýlýðýný ayný þekilde ödemem
gerekirse, adaletin gereði, intikamýmýn kanlý ve
gaddarca olmasý gerekecektir (p. 41). Çünkü
onlar sadece savaþ sýrasýnda cesetlerin kanýný
dökmekle kalmadýlar, ayrýca tutsak aldýklarýný da
zalimce öldürdüler. Buna karþýlýk Ben de oklarýmý
düþmanlarýn kanýyla sarhoþ edeceðim. Onlar
saldýrýlarý sonucunda kestikleri baþlarý kýlýçlarýna
geçirerek etrafta dolaþtýrdýlar. Buna karþýlýk
Benim kýlýcým da düþmanýn bedenini yiyip
tüketecek (p. 42). Bu nedenle size sesleniyorum
ey, Yisrael’in içlerine saçýlmýþ olduðu uluslar:
Durum bu raddeye gelmeden önce Yisrael’i teselli edin. Ona gaddarca ve insanlýk dýþý þekillerde
davranmayýn; aksine onu neþelendirin, þad edin
(p. 43). Size Yisrael’i neþelendirmeniz için üç
sebep veriyorum: [1] Çünkü yerde býrakmayacak
kullarýnýn kanýný. Yisrael sizin aranýzda daðýlmýþ
bir koyun sürüsü gibi yaþarken bile Bana
baðlýlýðýný yitirmedi, Benim kulum olarak kaldý.
Ve Yisrael’in Tanrýsý, kullarýnýn akan her damla
masum kanýnýn intikamýný alacaktýr. [2] Çünkü
intikamla karþýlýk verecek hasýmlarýna. Tanrý, insanlýða ve adaletin gereklerine karþý her türlü
tecavüzün hesabýný soracak ve bunu yaparak
Kendi adalet merkezli egemenliðini inkâr edercesine davrananlara, yaptýklarýnýn bedelini ödetecektir. [3] Ve çünkü kefaret saðlayacak Halký,
Topraðý için. Yisrael, tüm dünya için kefaret
saðlayacaktýr. Diðer uluslar Tanrý’nýn Halký’na
yönelik tavýrlarýný iyileþtirdikleri zaman Tanrý’nýn
Torasý’nýn ahlak taleplerine de uygun davranmýþ
olurlar; zira bu þekilde, Tanrý’nýn fiziksel dünya
üzerindeki egemenliðini kabul ettiklerini ifade
etmiþ olurlar. Öte yandan tarih boyunca
Tanrý’nýn egemenliðini inkâr eden uluslar, adalet
deðerlerine ve insanlýða da aykýrý davranmýþlardýr. Bu günahlar insanoðlunun topraðý
üzerinde çoðalmýþtýr, ama tarihin sonundaki
kefaretle bunlar sona erecektir. Yisrael’e yönelik
tavýr, Tanrý’ya yönelik tavrýn bir ölçütü olacaktýr
ve diðer uluslar Yisrael’i ezip onlar üzerinde baský
kurmaktan vazgeçtikleri zaman, Tanrý’nýn
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çok daha ötesinde bilgiler ve sýrlar içermesinin
çarpýcý bir örneðidir.
44. Moþe geldi – Tora daha önce “Moþe gitti”
(31:1) demiþ ve Moþe’nin, ölümünden önce hem
halkla vedalaþmak hem de onlara ölümünden
önce istek ve talimatlarýný iletmek için tüm
kabilelere teker teker gittiðini belirtmiþtir. Þimdi
de “Moþe geldi” demektedir. Böylece Moþe kamp
içindeki turunu tamamladýktan sonra Miþkan’a
gelmiþ halk da oraya toplanýnca Aazinu þarkýsýný
söylemiþtir (Ýbn Ezra).
Halkýn duyacaðý þekilde – Tam çeviriyle “halkýn
kulaklarýnýn içine”. Tanrý daha önce “[Aazinu
Þarkýsý’ný] Bene-Yisrael’e öðret [ve] aðýzlarýný ona
alýþtýr” (31:19) demiþti. Dolayýsýyla her ne kadar
Moþe’nin þarkýyý halka söylediði belirtilmiþse de
(p. 30), þarkýyý bir kere söylemek “onu öðretmek”
için yeterli deðildir. Bu nedenle Moþe þarkýyý
halkýn tümüne söyledikten sonra, Yeoþua ile birlikte halkýn farklý kesimlerine, duyduklarý
þarkýnýn içeriðini, ne gibi konular ve ne tür derin
bilgiler içerdiðini öðretmiþtir. Sifre’de belirtildiði
gibi Moþe, þarkýyý halkýn kulaklarýnýn içine iyice
sokmuþtur (Hirsch; Daat Mikra).
Bazý kaynaklara göre Moþe Aazinu Þarkýsý’ný
toplam üç kez söylemiþtir. Önce kendi çevresindekilere (31:22), sonra ileri gelenlere (31:28) ve
son olarak da tüm halka (31:30) (Abravanel).
Söyledi – Tam çeviriyle “konuþtu”. Sýradaki
pasukta geçen “söylemeyi” sözcüðü de ayný þekilde: “konuþmayý”.
O ve Oþea bin Nun – Bu sözler [“þarkýnýn sözlerini … söyledi” ifadesine deðil,] özellikle “geldi”
fiiline yöneliktir; nitekim Tanrý, daha önce
Moþe’ye Yeoþua’yla birlikte Miþkan’a gelmesini
emretmiþti (bkz. 31:14). Ama sýradaki pasuktaki
“Moþe … söylemeyi tamamladý” sözlerinden
anlaþýldýðý üzere þarkýyý yalnýz Moþe söylemiþtir
(Raþbam; Behor Þor; Daat Mikra). Baþka bir
görüþe göre ise þarkýyý önce Moþe söylemiþ, sonra
da Yeoþua tekrar etmiþtir (Ýbn Ezra).
Moþe’nin yaþamýnýn son günü bir Þabat günüydü
ve bu günde Bene-Yisrael’e iki yönetici liderlik

etmiþtir. Yönetim birinden alýnýp hemen diðerine
aktarýlmýþtýr. Böylece ölene kadar Moþe’nin yaptýðý yöneticilik görevi, o öldükten sonra Yeoþua’ya
verilmiþtir (Talmud – Sota 13b). Ancak Yeoþua
baþa geçince halkýn ona, “Öðretmenin hayattayken baþýný bile kaldýramýyordun” diyip onun
otoritesini kabullenmemesi olasýlýðý nedeniyle
Moþe Yeoþua’nýn, kendisi hayattayken bile halkýn
yöneticisi olabilecek konumda olduðunu vurgulamayý gerekli görmüþtür. Bu amaçla henüz hayattayken, Yeoþua’nýn yanýna, onun halka vereceði
dersleri halka öðretecek bir Meturgeman atayarak, onun yüksek konumunu halkýn huzurunda tartýþmasýz bir þekilde vurgulamýþtýr [Eski
dönemlerde Tora otoriteleri derslerini alçak sesle
verirlerdi ve bunu halka Meturgeman adý verilen
bir görevli yüksek sesle aktarýrdý. Bir kiþinin
yanýnda Meturgeman olmasý onun yüksek konumunun belirtisiydi] (Sifre 305; Raþi; krþ. Ýbn Ezra;
bkz. Bamidbar 27:18 açk.).
Yeoþua’nýn burada, Moþe’nin ona bu ismi vermesinden (bkz. Bamidbar 13:16) önceki ismi
olan “Oþea” ile anýlmasý dikkat çekicidir. Bu kullaným, Oþea’nýn yüksek konuma getirilmesi sebebiyle kibirlenmediðini ve kendisini, bu özel isimle onurlandýrýlmadan önceki çocukluk halinden
farklý görmediðini vurgulamayý amaçlamaktadýr
(Sifre 334; Raþi; Hirsch). Baþka bir görüþe göre
Moþe Yeoþua’ya bu ismi bir onur ve büyüklük
iþareti olarak vermiþtir; ama Tora, Yeoþua’nýn
kendisine bu ismi vererek söz konusu þerefi
bahþeden kiþiyle yan yana anýldýðý bir ortamda
onu bu isimle anmayý doðru bulmamýþtýr (Or
Ahayim).
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Moþe geldi ve bu þarkýnýn tüm sözlerini halkýn duyacaðý þekilde söyledi – o ve
Oþea bin Nun.
sözcüðü gereksizdir. Ama Tora bu sözcüðü kullanarak, Moþe’nin, þarkýyý – basit düzeyde görülen
veya görülmeyen – tüm içeriðiyle birlikte söyleyip
öðrettiðini vurgulamaktadýr.] Þarký az sözcük
içermesine raðmen tarih boyunca meydana gelecek her þeyi kapsamaktadýr. O kadar ki, eðer bu
þarký bir astrologun gelecekle ilgili sözlerini
içeren mektubu olsaydý bile, ona inanmak
yerinde olurdu, zira [tarihin sonunda gerçekleþecek olan Son Kurtuluþ haricindeki] tüm sözleri
harfiyen yerine gelmiþ, tek bir söz bile boþa gitmemiþtir. Bizler de Tanrý’nýn, Evi’nin tümünde
güvenilir olan peygamberi [Moþe] (bkz.
Bamidbar 12:7) aracýlýðýyla aktardýðý sözlerinin
tümünün gerçekleþmesini tüm kalbimizle ve
büyük bir imanla bekliyoruz.”
Ramban’ýn kapanýþ sözleri buraya kadardýr.
Ancak kullandýðý bir cümle çok dikkat çekicidir:
“Þarký az sözcük içermesine raðmen tarih boyunca
meydana gelecek her þeyi kapsamaktadýr.” Bu çok
iddialý bir ifadedir. Ramban açýk bir þekilde,
Aazinu Þarkýsý’nýn, tarih boyunca meydana gelecek her þeyi açýk ya da ipuçlarý yoluyla içerdiðini
söylemektedir. Bu nasýl mümkün olur?
Bu soruya cevap veremeyeceðiz; ancak bu konuda meydana gelmiþ þu olayý aktarmak ilginç olacaktýr:
Ramban’ýn son derece yetenekli olan Rav Avner
adlý genç bir öðrencisi vardý. Birden, açýk hiçbir
sebep olmaksýzýn bu genç, hocasýnýn rehberliðini
terk etmiþ ve Yahudilik’le olan tüm baðýný koparmýþtý. Çevredeki Ýspanyol toplumuna kolayca
asimile olmuþ, zekâsý ve etkili kiþiliði sayesinde
kýsa süre içinde önemli konumlara yükselmiþti.

“Dört” diye cevep verdi Ramban.
“Yanýlýyorsun” diye cevabý yapýþtýrdý öðrencisi.
“Bu tipteki beþ yasaðý deldim ben!” Sonra da bu
söylediðini, sistematik bir analizle ve büyük bir
vukuf gösterisiyle, Talmud’dan ve sonraki dönemlerde yaþamýþ otoritelerden kanýtlar getirerek
kanýtladý ve sonunda Ramban, onun görüþünü
kabul etmek zorunda kaldý.
“Bu kadar bilgili ve zekiysen neden gerçek inancý
terk ettin?” diye sordu ona Ramban.
“Senin yüzünden!” diye cevapladý Rav Avner.
“Bir derste, Aazinu Þarkýsý’nýn, tarih boyunca
meydana gelecek her þeye yönelik imalar ve
ipuçlarý içerdiðini ama bunlarý görebilmek için
Tanrýsal yardýma ihtiyaç olduðunu söylediðini
duydum. Bu kadar mantýk dýþý bir iddiayý kabul
etmem mümkün deðildi. Bu yüzden hem sana,
hem Tora’ya ve nihayet hem de Tanrý’ya olan
inancýmý kaybettim.”
“Söylediðim gerçektir ve bunu sana kanýtlamaya
hazýrým” diye cevap verdi Ramban.
Bunun üzerine Rav Avner ona meydan okudu:
“Benim þahsi varlýðým hakkýnda ne ipucu var?”
Ramban tüm kalbiyle Tanrý’ya dua etti ve dudaklarýndan þu sözler döküldü: “ ‘Afeem, Aþbita
Meenoþ Zihram – [Dünyanýn] Köþelerine Saçayým
Onlarý; Ýnsan [Irký Ýçinde] Hatýralarýna Son
Vereyim’ (bkz. p. 26 açk.). Bu sözcüklerin [Ýbranice yazýlýþtaki] üçüncü harfleri senin ismini
veriyor: [Sýrasýyla Alef, Bet, Nun, Reþ =] Avner!”
Rav Avner irkilmiþti. Bir anda baþýndan kaynar
sular dökülmüþ gibi hissetti. Piþmanlýk duygularý
tüm bedenini kapladý ve ezik bir þekilde
“Günahlarýmý nasýl onarabilirim?” diye sordu.
“Pasuðun sözlerini uygula” diye cevapladý
Ramban. “Dünyanýn uçlarýna kadar git ve ardýnda varlýðýný hatýrlatacak hiçbir þey býrakma.”

Oldukça yüksek bir mevki elde ettikten sonra bir
Yom Kipur’da, eski hocasýný çaðýrttý. Ramban,
öðrencisini teþuva yapmaya sevk edebilme
ümidiyle bu çaðrýyý kabul etti ve onun huzuruna
çýktý.

Kýsa bir süre sonra Avner direksiz ve kaptansýz
bir tekneyle limandan ayrýldý ve kendisinden bir
daha haber alýnamadý (Sefer Kav Ayaþar 23;
Meam Loez).

Ramban geldiði zaman Rav Avner bir domuz alýp
onun önünde kesti, piþirdi ve büyük bir iþtahla
mideye indirdi. Sonra da Bilge’ye sordu: “Þu
birkaç dakika içinde Karet ile cezalandýrýlabilecek
kaç günah iþledim?”

Aazinu Þarkýsý’nýn tarihteki herkesi ve onlarla
ilgili ayrýntýlarý içermesi aklýn alamayacaðý bir
þeydir ve bu sadece Tanrý’nýn eseri olan mucizevî
bir metin için doðru olabilir. Avner olayý, Tora
metninin, insan gözüyle ilk bakýþta görülebileceðin
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bile, hayatýnýzdýr – hem bu dünyadaki hem de
Gelecek Dünya’daki yaþamýnýzýn anahtarýdýr
(Rabenu Behaye).
Sözcük gerçek anlamýnda da deðerlendirilebilir:
“Tora’da boþ [yani gereksiz yere yazýlmýþ] olan
hiçbir þey yoktur”. Hahamlarýmýz buna örnek
olarak “Lotan’ýn kýzkardeþi Timna’dýr” (Bereþit
36:22) ifadesini gösterirler. Ýlk bakýþta bu ifade
hiçbir þey öðretiyor görünmemektedir. Bizim için
bu bilgi çok mu önemlidir? Ama bu, baþka pasuklarýn ýþýðýnda öðreticidir. Öncelikle, bu pasuk
kendi baðlamýnda Timna’nýn kendi döneminin
önemli ailelerinden olan Hori ailesinin asil bir
üyesi olduðunu söylemektedir. Ama Tora bunun
biraz öncesinde “Timna, Esav’ýn oðlu Elifaz’ýn
odalýðýydý” demektedir (36:12). Ýki pasuk birleþtirildiðinde akla bariz bir soru gelmektedir: Asil bir
kýz neden kendisi gibi asil birinin öncelikli eþi
olmak varken gidip odalýk olmuþtur? Çünkü
kendi kendine “Ben [Avraam’ýn torunu Esav’ýn
oðlu olan] Elifaz’ýn eþi olmaya layýk deðilim; bari
odalýðý olayým” diye düþünmüþtür. Dolayýsýyla
Tora Timna ile ilgili ilk bakýþta bizleri pek
ilgilendirmeyen bu pasuklarý, Avraam’ý methetme
amacýyla yazmýþtýr. Avraam o kadar saygýn biriydi
ki, çevredeki asil aileler bile bir þekilde onun
ailesinin bir parçasý olmak için yollar deniyorlardý
(Sifre 336; Raþi). Ýþte bu örnek, sadece basit
anlamda bile, Tora’da belirli bir mesaj içermeyen
tek sözcüðün olmadýðýný göstermektedir. Bu basit
anlam için doðruysa, Tora’nýn sýr düzeyindeki
derin incelemeleri için de þüphesiz doðrudur.
Ýfadenin tam çevirisi “Çünkü o sizden boþ bir þey
deðildir” þeklindedir. Ýbranice’de “X, Y’den dolu”
yapýsý, Türkçe’deki “X, Y açýsýndan dolu” [=X, Y
ile dolu] yapýsýyla ayný anlama gelir. Bunun tersine “X, Y’den boþ” dendiðinde, X’in Y açýsýndan
boþ olduðu yani içinde hiç Y olmadýðý belirtilmiþ
olur. Buradaki kullaným da ayný yapýdadýr: “O sizden boþ bir þey deðildir – Tora’nýn sözleri sizin
doldurmadýðýnýz, içeriðini oluþturmadýðýnýz bir

þey deðildir. Baþka bir deyiþle, Tora’yý anlamanýz
ve yerine getirmeniz konusundaki talep, sizin
mevcudiyetiniz ve istekleriniz açýsýndan deðersiz
deðildir; aksine, tüm mevcudiyetiniz ve istekleriniz Tora’nýn sözleri içine dâhildir. Benzer þekilde, Tora’nýn tümü içinde, sizi konu etmeyen ve
sizi ilgilendirmeyen hiçbir þey yoktur. Dolayýsýyla
Tora’da, kendisine kayýtsýz kalmanýzý haklý çýkaracak hiçbir nokta mevcut deðildir. Tora’nýn tüm
sözlerinde, sizin mevcudiyetiniz ve istekleriniz
için anlam ve önem içeren gerçekler vardýr:
“Tora’da boþ, yani inceleyene bu dünyada ödül
kazandýracak ve buna raðmen sermayesi
[=mitsvadan kaynaklanan temel liyakati; hiç
eksilmeden] Gelecek Dünya’ya kalacak nitelikte
olmayan hiçbir þey yoktur” (Sifre) (Hirsch).
Ýbranice sözcük sýralamasýna göre ifade “Çünkü
boþ bir þey deðildir o sizden” þeklindedir. Talmud bu
kullanýmýn bir gerektirmesini þöyle açýklar:
“Çünkü boþ bir þey deðildir o; ve eðer siz onu boþmuþ
gibi görüyorsanýz, bu sizdendir. [Görüþ ve anlayýþ
düzeyinizin henüz yeterli seviyeye ulaþmýþ olmamasýndan kaynaklanmaktadýr (Rabenu Behaye).
Veya] Tora’yý gerektiði gibi öðrenmemenizin, onun
üzerinde çaba göstermemenizin bir sonucudur”
(Talmud Yeruþalmi – Pea 1:1). Bundan bir prensip
de öðrenilir: Bir Bet-Din herhangi bir konuya
gereken ciddiyeti vererek eðildiði takdirde, onun
çözümünü mutlaka bulacaktýr (a.y.).”
Hayatýnýzdýr o – Bkz. 30:15-16 ve 30:19-20. Ayrýca
pasukta söylendiði gibi: “Tanrý korkusu ömür katar”
(Miþle 10:27). “Anlamsýz veya önemsiz görünen bir
öðreti veya mitsva bile yaþam kalitenize inanýlmaz
bir bilgelik ve derinlik katacaktýr” (Meam Loez).
Tora’ya baðlýlýk Bene-Yisrael’in kendi ülkesinde
huzur içinde yaþamasýnýn da anahtarýdýr. Bunu yapmadýklarý takdirde sürgüne gidip ýstýrap dolu bir
yaþam sürmek durumunda kalacaklardýr (Ýbn Ezra).
Talmud bu ifadeyi açar: “Ne zaman hayatýnýzdýr
o? Onun üzerinde samimi bir çaba gösterdiðiniz
zaman” (Talmud Yeruþalmi – Pea 1:1).
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Moþe tüm bu sözleri Yisrael’in tümüne söylemeyi tamamladý
ve onlara, “[Haklarýnda] Sizi uyardýðým tüm sözlere dikkatinizi verin” dedi,
“çünkü çocuklarýnýza, bu Tora’nýn tüm sözlerini özenle yerine getirmelerini emretmelisiniz.
47
Zira sizin için boþ bir þey deðildir o; çünkü hayatýnýzdýr o! Ve onu miras edinmek üzere oraya [doðru] Yarden’i geçmekte olduðunuz topraðýn üzerindeki
ömrünüzü bu konu sayesinde uzun kýlacaksýnýz.”
46

45. Tüm bu sözleri – Aazinu Þarkýsý’nýn sözlerini (Daat Mikra).
46. [Haklarýnda] Sizi uyardýðým – Ýbranice
Meid. Bu fiil hem “uyarýda bulunmak” hem de
“þahitlik etmek” anlamýna gelebilir. Dolayýsýyla
“size karþý þahitlik ettiðim” çevirisi de olasýdýr. Krþ.
Þemot 19:21. Bu açýdan, Yahudi kanununda bir
kiþinin bir suç hakkýnda geçerli þahit olabilmesi
için ön þart olarak suçu iþleyeni uyarmýþ olmasýnýn gerekliliði de dikkat çekicidir (krþ. Hirsch).
Moþe’nin bahsettiði, halka öðretmiþ olduðu
Tora’nýn tüm sözleridir. Moþe söz konusu uyarýyý
Aazinu Þarkýsý ile yapmýþtýr: “Tanrý size, O’na
hiçbir endiþe olmaksýzýn hizmet edebilmeniz için
nasýl rahat bir geçim saðlayacaksa, benzer þekilde
O’nun niyetlendiði yaþamý sürmezseniz baþýnýza
felaketler getirecektir” (Sforno).
Dikkatinizi verin – Tam çeviriyle “kalbinizi yerleþtirin”. Bu “bir bilgiyi gerektiði þekilde kavramak üzere sebat ve ciddiyetle onun içeriðine
odaklanma” anlamýnda bir deyimdir (Hirsch).
Moþe burada halka Tora’nýn sözlerine eksiksiz bir
dikkatle yoðunlaþmalarýný emretmektedir. Kiþinin
gözleri, kulaðý ve kalbi hep birlikte Tora sözlerine
odaklanmalýdýr.
Peygamber Yehezkel’e III. Bet-Amikdaþ’la ilgili bir
vizyon gösterilmiþtir. Orada Bet-Amikdaþ’ýn ölçüleri gösterilmeden önce kendisine þöyle hitap
edilmektedir: “Ýnsanoðlu; sana göstermekte olduðum
her þeyi gözlerinle gör, kulaklarýnla dinle ve kalbini
yerleþtir [=dikkatini ver]…” (Yehezkel 40:4). BetAmikdaþ fiziksel, gözle görülür bir yerdir ve
ölçülüp biçilebilir. Ama Yehezkel’e buna raðmen
gözlerini, kulaklarýný ve kalbini konuya odaklamasý gerektiði önemle vurgulanmýþtýr. Durum
böyleyse, [Raþi’nin sözleriyle] “bir saç teline asýlý
daðlar gibi olan” [=son derece karmaþýk ve
çözümlemesi zor olan] Tora sözleri de þüphesiz en
az bu kadar büyük bir dikkati gerektirecektir
(Sifre 335; Raþi).
Özenle yerine getirmelerini – Tam çeviriyle
“yapmayý korumayý”.

Emretmelisiniz – “Hayatýnýz boyunca bunlarý
çocuklarýnýza aktarmanýzýn yanýnda, hayatýnýzýn
sonunda da bu sözler hakkýnda onlara vasiyette
bulunmalý, Tora’nýn emirlerinden sapmama
konusunda son derece dikkatli olmalarýný emretmelisiniz” (Sforno). Bunun en güzel örneði Kral
David’in oðlu Þelomo’ya verdiði vasiyettir (bkz.
Melahim I 2:1-4).
œ Moþe’nin Yisrael’e Vasiyeti: Gençlere Tora
Eðitimi.
Moþe’nin, Ramban’ýn söylediði üzere tüm tarihi
kapsayan kehanetinin doruk noktasý, bizim bunu
çocuklarýmýza aktarýp onlara bu konuda sýký talimatlar vermemiz konusundaki gerekliliktir.
Nitekim Tanrý, Avraam Avinu’yu da tam olarak,
çocuklarýna Tanrý hizmetine dair talimat vermekte göstereceði özen nedeniyle Kendisi’ne yakýn
bulmuþtur (bkz. Bereþit 18:19).
Benzer þekilde Miþna’nýn derleyicisi olan Rabi
Yeuda Anasi, ölümünden önce öðrencilerine
þöyle demiþtir: “Gelecek nesillere önem verin.
Onlar bizim için önemlidir. Biz Moþe Rabenu’dan
büyük müyüz? O da bir Yahudi’nin, Tora mirasýný
kendi çocuklarýna aktarmayý baþaramamasý durumunda kendi Tora öðreniminin çok az deðerli olacaðýný görmüþ, ölümünden önce gençlerin eðitimi
konusunu vurgulamýþtý…” (Sifre; Meam Loez).
Gerçekten de yeni nesillerin Tora eðitimi, nesiller
boyunca Yahudi kültürünün en çok önem verdiði
konu, Yahudilik’in devamlýlýðýnýn da anahtarý
olmuþtur. Bunu ihmal edenler yavaþ yavaþ
çözülüp asimile olmuþ, Tora eðitimi konusunda
ödün vermeyenler ise Moþe Rabenu’dan beri
aktarýlagelen Tora meþalesinin sadýk taþýyýcýlarý
olmayý sürdürmüþlerdir.
47. Sizin için boþ bir þey deðildir o – Buradaki
“boþ” sözcüðü, “gereksiz, yararsýz ve deðersiz”
anlamýna gelebilir. Öyleyse ifadenin anlamý
“Onun üstünde boþuna çabalýyor deðilsiniz;
çünkü çok büyük ödüller bu çabaya baðlýdýr:
Hayatýnýzdýr o!” þeklindedir (Raþi). Veya “Size
emrettiðim þey boþ deðildir. Buna dâhil olup sizin
boþ olduðunu düþündüðünüz herhangi bir þey

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 60

770 Aazinu

48
49

50

karþýdan gören, yani þu ana kadarki liderliðinin
tüm amacý olan Erets-Yisrael’i görebileceði bir
yerde ölecektir (a.k.).
Avarim daðýna – Bkz. Bamidbar 27:12 ve 33:4748. Tora Bamidbar 33:47’de Bene-Yisrael’in
“Avarim daðlarýnda, Nevo’nun önünde” kamp
kurduðunu söylemiþti. Anlaþýlan Avarim birden
çok dað içeren daðlýk bir bölgedir. Nevo da onun
içinde ya da ona bitiþik bir yer veya bölgedir ve
Tanrý, Moþe’ye Avarim daðlarýndan Nevo
tarafýndakine çýkacaðýný söylemektedir: “Þu
Avarim daðýna – Nevo daðýna – çýk” (Daat Mikra).
Nevo daðýna – Bkz. Bamidbar 32:2, 32:38,
33:47. Moþe Rabenu burada ölmüþ ve
gömülmüþtür (bkz. 34:1).
Sifre ve Zoar (III:183a), Aaron, Miryam ve
Moþe’nin her üçünün de ayný dað sýrasýnda
gömüldüklerini kaydeder. Aslýnda üçünün birlikte gömülmeleri uygun olurdu, ama Tanrý onlarýn
farklý yerlerde gömülmelerine karar vermiþtir, zira
bu þekilde her biri, Bene-Yisrael’in gömüldükleri
bölgede iþlemiþ olduklarý günahlar için kefaret
saðlayacaktýr. Nevo daðý Moav Ülkesi içinde yer
alýr ve Moþe’nin oradaki manevi varlýðý Baal
Peor’da iþlenen günah (bkz. Bamidbar Perek 25)
için onarým saðlar. Ayný zamanda Yeriho’nun
karþýsýndadýr ve bu þekilde Moþe, Erets-Yisrael’e
giriþte ilk ele geçirilen bu yerin fethi sýrasýnda
halka ilham verecektir (Meam Loez).
50. Aaron’un … ölüp halkýna katýldýðý þekilde
– Bkz. Bamidbar 20:22-28 ve 33:38. Aaron
“Mitat Neþika – Tanrý’nýn Öpücüðüyle Gerçekleþen
Ölüm” olarak adlandýrýlan en ideal ölüm þekliyle
ölmüþtür (bkz. Bamidbar 20:27 ve 20:1 açk.).
Moþe bunu görünce ayný þekilde ölmeyi arzu
etmiþtir ve þimdi Tanrý ona bu arzusunun kabul

edildiðini söylemektedir (Sifre 339; Raþi).
Öl – Sözcük emir kipindedir (Rabenu Behaye;
Aderet Eliyau; Aktav Veakabala). Ancak bir kiþiye
ölmesini emretmeyi anlamak güçtür, zira ölüm bir
kiþinin elinde deðildir. Bir insanýn ruhunun
bedeninden ne zaman çýkacaðýnýn tek belirleyicisi
Tanrý’dýr
[Biraz
derinlemesine
düþünüldüðünde bu intihar eden biri için bile
doðrudur,
ama
burada
intihardan
bahsedilmemektedir]. Bu nedenle Ýbn Ezra
buradaki emrin “kendini ölmeye hazýrla”
anlamýnda olduðu görüþündedir.
Sforno’ya göre anlam “Ölümünü, Tartýþma
Sularý’ndayken Bene-Yisrael’in içinde Bana karþý
ihlalde bulunmanýzýn kefareti olarak üstlen. Bu
sayede, kendin gibi dürüst ve örnek kiþilerle birlikte ebediyen yaþayanlar zincirine katýlacaksýn”
þeklindedir.

Aazinu_vayikra.qxd 18.06.2012 15:15 Page 61

Aazinu 771

32:48-50

[149. Moþe’ye Ölme Vaktinin Geldiði Bildiriliyor]
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O gün içinde Tanrý, Moþe’ye þöyle konuþtu:
“Moav Ülkesi’nde Yeriho’nun karþýsýnda [bulunan] þu Avarim daðýna – Nevo
daðýna – çýk ve Bene-Yisrael’e mülk olarak vermekte olduðum Kenaan Ülkesi’ni gör.
50
Aðabeyin Aaron’un Or Aar’da ölüp halkýna katýldýðý þekilde, çýkmakta
olduðun daðda öl ve halkýna katýl.
49

Ömrünüzü … uzun kýlacaksýnýz – Tam çeviriyle
“günlerinizi uzatacaksýnýz”.
Bu konu – Veya “bu söz”.
48. O gün içinde – Þarkýyý söylediði gün içinde
(Ýbn Ezra). Ýbranice Beetsem Ayom Aze. Tam
çeviriyle “bu günün kuvvetinde”. Yani “o gün
devam ederken” veya “günün [=gün ýþýðýnýn] en
kuvvetli olduðu vakitte” (bkz. Bereþit 7:11).
Tora’nýn daha önce sýradaki pasuklarda yer alanlara benzer ifadeler kullandýðýný görmekteyiz: “Þu
Avarim daðýna çýk ve Bene-Yisrael’e verdiðim Ülke’yi
gör. Onu görecek, [ardýndan] sen de týpký aðabeyin
Aaron gibi halkýna katýlacaksýn. Zira Tsin çölünde
cemaatin [Tanrý’yla] tartýþmasý sýrasýnda Beni
onlarýn gözleri önünde sularla kutsal kýlmayarak
Sözüm’e itaatsizlik etmiþtiniz…” (Bamidbar 27:1214). Tanrý’nýn oradaki sözleri, þimdi anlatýlan
olay hakkýnda ön bilgi niteliðindedir. Tora þimdi
“bu gün içinde” diyerek, Tanrý’nýn orada ön
haberini verdiði üzere Moþe’nin Avarim daðýna
çýkarak Erets-Yisrael’i görmesi ve orada Aaron’un
öldüðü þekilde ölmesinin vaktinin bu noktada
geldiðini vurgulamaktadýr.
Buradaki Beetsem Ayom Aze ifadesi Tora’nýn
birçok yerinde geçmektedir; ama bunlar arasýnda
üç yer birbiriyle temasal benzerlik gösterir. [1]
Bunlarýn ilki Noah’týr. Noah Büyük Tufan
öncesinde ünlü gemisini inþa ederken, neslinin
insanlarý “Filanca þey üzerine yemin ediyoruz ki,
[Noah’ýn gemiye girmek üzere olduðunu] hissettiðimiz zaman ona bu fýrsatý vermeyeceðiz.
Dahasý, elimize balyoz ve baltalar alýp gemide
gedikler açacaðýz” diyorlardý. Tanrý buna karþýlýk
“Siz öyle diyorsunuz; ama Ben Noah’ý gemiye
günün en aydýnlýk vaktinde sokacaðým. Ve eðer
gücünüz yetiyorsa gelin durdurun!” demiþtir.
Buna baðlý olarak pasuk orada ayný ifadeyi kullanmýþtýr: “Noah – oðullarý Þem, Ham ve Yefet; eþi
ve üç gelini de yanlarýnda olmak üzere – gemiye
günün en aydýnlýk vaktinde girdi” (bkz. Bereþit 7:13
açk.). [2] Ýkinci örnek Mýsýr Çýkýþý’dýr. Mýsýrlýlar

da “Filanca þey üzerine yemin ediyoruz ki, [BeneYisrael’in] çýkmak üzere olduklarýný hissettiðimiz
anda onlarýn çýkmasýna izin vermeyeceðiz.
Dahasý elimize kýlýçlar ve baþka silahlar alýp
onlarý öldüreceðiz” diyorlardý. Tanrý buna karþýlýk
“Ben onlarý günün tam ortasýnda çýkaracaðým ve
kimin gücü yetiyorsa gelsin engellesin” demiþtir.
Bunun sonucunda pasuk orada da ayný ifadeyi
kullanmýþtýr: “Bu günün en aydýnlýk vaktinde oldu:
Tanrý, Bene-Yisrael’i organize gruplar halinde Mýsýr
Ülkesi’nden çýkardý” (bkz. Þemot 12:51 açk.). [3]
Burada da benzer bir durum söz konusudur.
Bene-Yisrael “Filanca þey üzerine yemin ediyoruz
ki, [Moþe’nin] ölmek üzere olduðunu hissettiðimiz zaman onu býrakmayacaðýz. Bizi Mýsýr’da
çýkaran, bizim için denizi yaran, bize Man yaðdýrtan ve sülünleri getiren, mucizevî kuyudan su
çýkaran ve bize Tora’yý getiren o. Onu býrakmayacaðýz” diyorlardý. Tanrý buna karþýlýk “Onu
günün tam ortasýnda alacaðým” demiþtir. Pasuk
da bu nedenle Tanrý’nýn Moþe’ye ölümü
konusundaki emri günün en aydýnlýk zamanýnda
verdiðini söylemektedir (Sifre 337; Raþi).
Bene-Yisrael, Moþe’ye belki de en çok þimdi; Tora
temelli yaþamý orada gerçeðe dönüþtürmek üzere
Erets-Yisrael’e gireceði zaman ihtiyaç duyuyordu.
Bunun yanýnda, 34:7’de açýkça belirtildiði üzere
Moþe’nin fiziksel ve manevi yetilerinde hiçbir
eksilme yoktu. Dolayýsýyla Moþe’nin ölüme
giderken en azýndan isteksiz olmasý ya da
istemediði bir þeyi yapmaya mecbur edilen birinin
duygularýný taþýmasý belki anlaþýlabilirdi. Ama
Moþe, ölüme, günün en aydýnlýk zamanýnda, kendisini Tanrý’nýn Ýsteði’ne ve idaresine tüm özgür
iradesiyle teslim ettiðinin açýkça görüleceði bir
ortamda gitmiþtir. Dünyevi yaþamýnda yaptýðý her
bir mitsvayý yerine getirirken özgür iradesiyle gösterdiði kusursuz itaat ve yükümlülük duygusunu,
ölüme giderken de ayný þekilde taþýmaktaydý
(Hirsch).
49. Moav Ülkesi’nde, Yeriho’nun karþýsýnda –
Moþe Moav Ülkesi’nde, yani Erets-Yisrael’in
dýþýnda, ama [Erets-Yisrael’in içindeki] Yeriho’yu
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“Bene-Yisrael’e vermekte olduðum Ülke’ye” þeklinde açýklama yapma ihtiyacý duymasý da buna
baðlýdýr. “Ülke” hem fiziksel hem de manevi
Erets-Yisrael’i kapsadýðý için, hemen ardýndan
sadece “oraya girmeyeceksin” denseydi, bu, Moþe
sanki göklerdeki manevi dünyaya da giremeyecekmiþ gibi bir anlam verirdi. Tanrý bu nedenle,
Moþe’nin giremeyeceði kýsmýn, Bene-Yisrael’e o
dönemde vermekte olduðu fiziksel Erets-Yisrael
ile sýnýrlý olduðunu, ama manevi paralelinde
onun da payýnýn bulunduðunu vurgulamýþtýr.
Bahsedilen manevi Ülke tsadiklere mahsustur ve
“Erets Ahayim – Yaþam Ülkesi [veya: Yaþayanlarýn
Ülkesi]” olarak bilinir. Roþ Aþana ile baþlayýp Yom
Kipur’la sona eren “Aseret Yeme Teþuva – On
Teþuva Günü” boyunca Amida duasý içinde
söylediðimiz “Zohrenu Lehayim, Meleh Hafets
Bahayim; Kotvenu Besefer Hayim, Lemaanah
E-lo-im Hayim – Bizi Yaþam Ýçin Hatýrýna Getir ey
Yaþamý Arzulayan Kral; Bizi Yaþam Kitabýna Yaz –
Kendi Onurun Ýçin ey [Daima] Yaþayan Tanrý” sözleri, her ne kadar dünyadaki fiziksel yaþamýmýzý
konu ediyorsa da, aslýnda hedef söz konusu
manevi dünyadýr; zira bu dünyadaki yaþam,
Gelecek Dünya’daki ebedi yaþama hak kazanabileceðimiz tek yerdir ve uzun fiziksel yaþama
sahip birinin bu konuda daha fazla fýrsatý vardýr
(Rabenu Behaye).
“Kol Yisrael Yeþ Laem Helek Laolam Aba – Tüm
Yisrael’in Gelecek Dünya’da Payý Vardýr” Pasukta
söylendiði gibi: “Ve halkýn – hepsi tsadiktir; ebediyen Ülke’yi miras alacaklardýr” (Yeþayau 60:21)
(Miþna – Sanedrin 10:1). Ve pasukta söylendiði
gibi: “Bana sýðýnan, Ülke’yi mülk edinecek ve Kutsal
Daðým’ý miras alacaktýr” (Yeþayau 57:13). Bu pay
ve mirasa layýk olmamýz Tanrý’nýn Ýsteði olsun.
Amen.
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[Bu,] Tsin çölünde [yer alan] Kadeþ’teki Tartýþma Sularý’nda Bene-Yisrael’in
içinde Bana karþý ihlalde bulunduðunuz içindir – Beni, Bene-Yisrael’in içinde kutsal kýlmadýðýnýz içindir.
52
[Þimdi, daða çýk,] Çünkü Ülke’yi uzaktan göreceksin. Ama oraya – BeneYisrael’e vermekte olduðum Ülke’ye – girmeyeceksin.
51. Bene-Yisrael’in içinde – Tanrý, Moþe’nin [ve
Aaron’un] Erets-Yisrael’e giremeyerek dýþarýda
ölmelerinin sebebini iki yönden açýklamaktadýr.
Moþe ile Aaron, hatalarý tam olarak her ne
idiyse, doðrudan Tanrý’nýn Sözü’ne karþý bir
davranýþta bulunmuþlar (“Bana karþý ihlalde
bulunduðunuz için”) ve ayný zamanda dolaylý
olarak, Tanrý’nýn, verdiði emirle niyetlendiði
sonucun elde edilmesini engellemiþlerdir (“Beni
kutsal kýlmadýðýnýz için”). Ve bunu, her sebebin iki
yönünde de önemle vurgulandýðý þekilde “BeneYisrael’in içinde” yapmýþlardýr. Özel yaþamlarýnda
deðil, halkýn içindeki faaliyetleri sýrasýnda
herkesin gözü önünde yapmýþlardýr (Hirsch).
Olasýlýkla en büyük sorun da budur.
Tartýþma Sularý – Bkz. Bamidbar 20:13.
Bana karþý ihlalde bulunduðunuz içindir –
Kullanýlan Ýbranice fiil Maal, “güveni boþa çýkarma”, “görevi kötüye kullanma”, “emanete ihanet”
gibi anlamlara gelebilir. Raþi’ye göre buradaki
anlam “Bana karþý ihlalde bulunulmasýna neden
olduðunuz … Benim kutsal kýlýnmamama vesile
olduðunuz için” þeklindedir. Bir baþka görüþe
göre: “Karakterinizin ve görevinizin kutsiyetine
atfetme hakkýna sahip olduðum itimadý haklý
çýkarmadýnýz” (Hirsch).
Moþe ile Aaron’un burada deðinilen hatalarý için
bkz. Bamidbar 20:9-13 ve oradaki açýklamalar.
Beni … kutsal kýlmadýðýnýz için – Burada
“Beni” þeklinde çevirdiðimiz sözcük Oti’dir.
Sözcük burada Alef-Vav-Tav-Yod harfleriyle
yazýlýdýr. Ama Tora’nýn baþka yerlerinde bu
anlamda kullanýldýðýnda sözcük Vav harfi olmaksýzýn yazýlmýþtýr. Rabenu Behaye bu nüansa
dikkati çeker ve sözcüðün [Alef-Vav-Tav
harfleriyle yazýlan] “Ot – Ýþaret” ile baðlantý
olduðunu ileri sürer. Sondaki Yod harfi ise birinci
tekil þahýs iyelik ekidir: “Ýþaretim”. Böylece
Rabenu Behaye buradaki ifadeyi þöyle açýklar:
“Bene-Yisrael’in içinde iþaretimi kutsal kýlmadýðýnýz
içindir”.

Tanrý, Moþe’nin ölümünden her bahsettiði yerde
bunun sebebi olan olayý da zikretmeye özen
göstermiþtir. Bu, Moþe’yi küçük düþürme deðil,
aksine, övme amaçlýdýr; zira bu þekilde Moþe’nin
ölümünün tek sebebinin bu olduðu vurgulanmaktadýr (Meam Loez). Ayrýca bkz. Bamidbar
27:14 açk.
52. [Þimdi, daða çýk] Çünkü – Bu pasuk
Moþe’nin, bulunduðu yerde ölmek yerine neden
daða çýkma zahmetini göstermesi gerektiðini
açýklamaktadýr (Gur Arye). Ya da “[Daða þimdi
çýk] Çünkü…”. “Erets-Yisrael için büyük arzu
duyduðunu biliyorum. Daða çýkmaný bu nedenle
söylüyorum, çünkü þimdi görmezsen hayattayken
baþka zaman göremeyeceksin” (Raþi).
“Benden iki þey istemiþtin: ‘[1] Lütfen [izin ver,
Yarden’i] geçeyim ve [2] Yarden’in ötesindeki iyi
Ülke’yi, iyi daðý ve Levanon’u göreyim’ (3:25).
Erets-Yisrael’e geçme isteðini yerine getirmeyeceðim. Ama duaný tamamen cevapsýz býrakmýþ
olmamak için Ülke’yi görme isteðini kabul ediyorum” (Daat Zekenim).
Uzaktan – Ya da “karþýdan”. Ancak buradaki
anlam böyle olamaz, zira bu, bariz bir þeyi boþ
yere söylemek olacaktýr. Ne de olsa bir þeye
bakýldýðý sýrada onun karþýsýnda bir konumda
bulunulduðu açýktýr (Gur Arye). Dolayýsýyla
buradaki anlam “uzaktan” þeklindedir (Raþi; krþ.
Bamidbar 2:2).
Tanrý’nýn burada Moþe’ye “Kenaan Ülkesi’ni”
deðil, “Ülke’yi” uzaktan göreceðini söylediði
dikkat çekicidir. “Ülke” sözcüðü hem EretsYisrael’i hem de onun manevi dünyalardaki paralelini, hem yeryüzündeki Yeruþalayim’i hem de
göklerdeki Yeruþalayim’i kapsar. Benzer þekilde
“görme” fiili hem fiziksel olarak gözlerle görmeyi
hem de zihinsel algýyý kasteder. Tanrý, Moþe’ye
sadece Erets-Yisrael’i fiziksel olarak deðil, onun
“karþýsýnda”, yani manevi dünyalarda yer alan
paralelini de göstermiþtir. Pasuðun “Ülke’yi uzaktan göreceksin” dedikten sonra sadece “oraya
girmeyeceksin” demek yeterli olmasýna raðmen,
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etmemiþtir (Bamidbar 24:10). Midraþ, Tanrý’nýn
Bilam’a “Sefil! Sen onlara beraha vermeyi
istemiyorsun; bu nedenle Ben de onlara vermeye
niyetlendiðim yedi berahayý sana tamamlatmayacaðým. Halkýn iyiliðini isteyen ve onlarý mübarek
kýlmayý iyi gözle karþýlayan Moþe gelecek ve senin
eksik býraktýðýn dört berahayý tamamlayacak”
dediðini aktarýr. Söz konusu berahalarýn üçü
Þemot 39:43, Vayikra 9:23 ve Devarim
1:11’dedir. Þimdi de Tora Moþe’nin halka verdiði
dördüncü berahaya geçmektedir.
Tanrý’nýn Adamý – “Tanrý’yla yakýn iliþki içinde
olmuþ, O’nun verdiði görevleri kulu ve elçisi
olarak gerçekleþtirmiþ olan adam” (Hirsch). Bu
sözler, Moþe’nin halký peygamberlik ilhamý
[=Nevua] ile (Ýbn Ezra) ve Tanrý’nýn Sözü üzerine (Daat Zekenim), O’ndan kaynaklanan berahalarla (Paaneah Raza) mübarek kýldýðýný
bildirmeyi amaçlamaktadýr. Onkelos’un çevirisi
de bunu yansýtmaktadýr: “Tanrý’nýn Peygamberi”.
Alternatif olarak “Tanrý’nýn ulaðý” (Saadya
Gaon).
“Tanrý’nýn Adamý” tanýmý, Moþe’nin bu berahalarýnýn saðlam ve kalýcý olduðunu da vurgular,
zira Moþe “Tanrý’nýn Adamý” olduðuna göre, Tanrý
da onun isteðini geri çevirmeyecektir (Ramban).
Moþe için bu sýfat Yeoþua 14:6 ve Teilim 90:1’de
de kullanýlmýþtýr. Baþkalarý için kullanýldýðý diðer
yerler için bkz. Þemuel I 2:27 ve 9:6, Melahim I
12:22 ve 13:1, Melahim II 1:13 ve 4:9, Nehemya
12:24, Divre Ayamim II 25.7.
Ýbranice Ýþ A-E-lo-im. Ancak eloim sözcüðü
“yargýç” anlamýna da gelebilir (bkz. Þemot 22:27).
Bu durumda Moþe’nin kanun adamý olduðu vurgulanmaktadýr. Moþe kanuna sýký sýkýya baðlýydý
ve onun gözünde yasa daðlarý bile delerdi
(Rabenu Behaye).
Amþinov’lu Rabi Yaakov David, eðitsel bir
bakýþla bu sözlerin de Moþe’nin verdiði berahanýn
bir parçasý olarak görülebileceðini vurgular.
Böylece Moþe halký, liderlerinin daima “Tanrý’nýn
Adamlarý” olmalarý, yani sadece bilge, kuvvetli ve
prensipli olmakla kalmayýp kutsal ve nazik kiþiler
de olmalarý yönünde mübarek kýlmaktadýr.

Ölümünden önce – Basit anlamda “Ölümünden
önce Tanrý ona Erets-Yisrael’i gösterdiði zaman,
Moþe, Ülke’yi ve ona dâhil olarak Bene-Yisrael’i
mübarek kýldý; zira Tanrý’nýn ona Ülke’yi göstermesinin amacý buydu” denmektedir (Sforno).
Þu bir gerçektir ki Moþe halka bir beraha vermiþse, bunu elbette ölümünden önce yapmýþ
olmalýdýr (Mizrahi; Gur Arye). Dolayýsýyla bu
ifade “ölümünden hemen önce” þeklinde anlaþýlmalýdýr (Sifre 342; Raþi). Ya da “öldüðü gün” (Ýbn
Ezra). Tora, “Eðer þimdi deðilse ne zaman?” (krþ.
Miþna – Pirke Avot 1:14) dercesine (Raþi),
Moþe’nin halký, elindeki son fýrsatta mübarek
kýldýðýný vurgulayarak, bir liderin öncelikli
görevinin halkýný hizaya sokup ona rehberlik
etmek olduðunu ve halka beraha vermek için
öncelikle bu görevini tamamlamýþ olmasý gerektiðini öðretmektedir (Gur Arye). Moþe de önceki
peraþalarda halký azarlayýp etkili nasihatlerde
bulunduktan sonra, ölümünden hemen önce
halký mübarek kýlmýþtýr. Tsadiklerin tarzý da ölümlerinden önce arkalarýnda kalanlarý mübarek kýlmaktýr (Rabenu Behaye).
Bene-Yisrael’e – Beraha toplu olarak ulusun
tümüne – Bene-Yisrael’e – yönelik olmasýna raðmen, Moþe her bir kabileye ayrý ayrý da beraha
vermiþtir, çünkü her bir kabilenin refahý, diðerlerininkine bire bir baðlýydý ve ayný þekilde,
ulusun bir bütün olarak ilerlemesi, kabilelerin
hepsinin baþarýsýný gerektiriyordu (Pesikta).
Verdiði beraha – Tam çeviriyle “[kendisiyle]
mübarek kýldýðý beraha”.
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Ve Tanrý’nýn adamý Moþe’nin, ölümünden önce Bene-Yisrael’e verdiði beraha
budur.

33.
œ Moþe’nin Berahalarý. Moþe Tanrý’nýn emri
üzerine ölmeden önce, çok sevdiði halkýna veda
berahalarý bahþetmiþtir. Moþe, halka son mesaj
olarak Aazinu Þarkýsý’ný söylemekten tatmin
olmamýþtý. Her ne kadar o þarký Nihai
Kurtuluþ’un gerçekleþeceði Maþiah Dönemi’ne
dair bir kehanetle bitiyorsa da, þarkýnýn içinde
Yisrael’i bekleyen son derece zorlu zamanlardan
da bahis vardýr. Moþe halkýný son derece büyük
bir sevgiyle sevmekteydi. Ölümünden sonra akýllarýnda kendisiyle ilgili tamamen pozitif bir izlenim býrakmayý arzuluyordu. Bu nedenle onlara
bu kýsýmda okuyacaðýmýz berahalarý vermiþtir
(Sifre; Meam Loez).
Midraþ, Moþe Rabenu’nun, verdiði berahalarla,
Yaakov’un ölümünden önce kabileleri mübarek
kýlmasýyla baþlayan geleneði sürdürdüðünü öðretir. Moþe’nin buradaki son sözleri beraha ve
kehanetin bir karýþýmý þeklindedir. Moþe bu sözlerinde her kabileyi, kendine özgü ulusal sorumluluklarý ve yüksek nitelikleri doðrultusunda
mübarek kýlmaktadýr. Ramban ve Rabenu
Behaye, peraþayý, yani Moþe’nin berahalarýný
baþlatan “Vezot – Ve Bu” sözcüðünün Kabalasal
öneme sahip olduðunu belirtirler. Yaakov da
kendi verdiði berahalarýn sonunda ayný sözcüðü
kullanmýþtýr (Bereþit 49:28). Bu sözcüðün kullanýmýnýn tekrarý, Moþe’nin berahalarýnýn,
Yaakov’unkilerin bir devamý olduðunu ima
etmektedir. Böylece bir anlamda kabileler, ulusal
varlýklarýnýn baþlangýcýnda babalarý Yaakov
tarafýndan mübarek kýlýndýktan sonra, þimdi de
Erets-Yisrael’de baþlayacak olan yeni yaþamlarý
öncesinde Moþe tarafýndan mübarek kýlýnmaktadýrlar. Moþe, ölümünden önce yaptýðý ve Tora’yý
özetlediði konuþmasýna baþlarken de yine Vezot
sözcüðüyle baþlamýþtýr (4:44). Bu da BeneYisrael’in, Ata ve Peygamber tarafýndan verilen
berahalarý elde etmesinin yolunun Tora öðreniminden geçtiðine iþaret eder.
Önceki kýsýmda Tanrý’nýn Moþe’ye, Tartýþma
Sularý olayýnda O’nun Ýsmi’ni kutsal kýlma

baþarýsýný gösteremediði için Erets-Yisrael’e giremeyeceðini söylemesini okumuþtuk (32:51-52).
Tartýþma Sularý olayý halkýn þikâyetiyle baþlamýþ
olduðundan, Moþe’nin Erets-Yisrael’e giremeden
ölecek olmasýnda halkýn dolaylý bir rolü vardýr.
Buna raðmen, Moþe’nin ölmeden önce halký tüm
kalbiyle mübarek kýlmasý onun büyüklüðünün ve
halkýna yönelik son derece kuvvetli sevgisinin
etkili bir örneðidir (Or Ahayim).
Tora’nýn son peraþasý olan Vezot Aberaha, yýllýk
Tora okuma döngüsünün tamamlandýðý ve
Bereþit ile tekrar baþladýðý Simhat Tora gününde
okunur. Bu olayýn kutlamasýnýn bir parçasý
olarak, sinagogda bulunan her erkek, henüz Bar
Mitsva çaðýna gelmemiþ çocuklar da dâhil olmak
üzere Sefer-Tora’ya çaðrýlýr.
1. Ve … beraha budur – Tora daha önce “Moþe,
þu þarkýnýn sözlerini tüm Yisrael Cemaati’nin duyacaðý þekilde, sonuna kadar söyledi” (31:30) dedikten sonra Aazinu Þarkýsý’ný vermiþti. Þimdi de “o,
Moþe’nin ölmeden önce söylediði þarkýydý; iþte bu
da ölmek üzere daða çýkmadan önce BeneYisrael’e verdiði berahadýr” demekte ve bu berahayý açýklamaktadýr (Raþbam).
Alternatif olarak “Ve bu, … Moþe’nin … verdiði
berahadýr”. Baþka bir deyiþle, “Daha önce Yaakov
kabilelere birer beraha vermiþti (Bereþit 49:1-27).
Buradakiler ise Moþe’nin verdiði berahalardýr”
(krþ. Ýbn Ezra). Baþtaki “ve” sözcüðü, berahalar
içeren iki bölümü birbirine baðlamaktadýr.
Böylece Moþe’nin berahalarý, Yaakov’un berahalarýna ek olarak gelmektedir (Piruþ Al Ýbn
Ezra).
Rabenu Behaye Midraþ’tan alýntý yaparak, “ve”
sözcüðünün, Moþe’nin berahalarýný, Bilam’ýn dile
getirdiði berahalara ekleme amacýnda olduðunu
vurgular. Bilam, Bene-Yisrael’e beddua etme
niyetiyle yedi tane sunak yaptýrmýþtý ve bunlara
paralel olarak aslýnda yedi beraha verecekti [yani
yedi beddua denemesi baþarýsýz olacak ve aðzýndan yedi kez beraha dökülecekti]. Ancak Bilam
toplam üç kez beraha vermiþ ve devam
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yaþadýðý (bkz. Bereþit 14:6, 32:4, 36:8), Tanrý’nýn
onlara vermiþ olduðu topraklardýr (bkz. 2:5).
Paran ise Yiþmael’in soyunun yaþadýðý bölgedir
(bkz. Bereþit 21:21). Tanrý Tora’yý, Yisrael’e teklif
etmeden önce Esav’ýn ve Yiþmael’in soylarýna
peygamberler göndererek (Rambam, Ýgeret
Teman) onlara teklif etmiþ, ama onlar, Tora’nýn
emirlerinin kendilerine uygun olmadýðý gerekçesiyle bunu reddetmiþlerdir (Sifre 343; Raþi). Tora
sadece Avraam’ýn soyuna mensup olan bu iki
ulustan bahsetmesine karþýn, Tanrý ayný teklifi
dünyanýn tüm uluslarýna götürmüþ, ama hepsinden ret cevabý almýþtýr (Talmud – Avoda Zara 2b;
Ramban). Bazýlarý bu Midraþ’ýn sembolik olduðu
görüþündedir. Buna göre bu Midraþ’ta Yiþmael ve
Esav’ýn {ve onlarýn çocuklarýnýn}, babalarý
Avraam ve Yitshak’ýn öðretileri doðrultusunda
Tanrý’yý gayet iyi bildikleri ve temelde Tora’ya
yakýn olmalarý gerektiði halde onlarýn bu isteði
göstermediði vurgulanmaktadýr (Daat Mikra).
Ramban burada Yisrael’in çöl yolculuðundaki
dönüm noktasý niteliðindeki yerlere deðiniliyor
olduðu görüþündedir. Yisrael Sinay’dan ayrýldýktan sonra, ilk yolculuðu sonrasýnda onlara yol
gösteren bulut Paran çölünde konaklamýþtýr ve
Erets-Yisrael’e casuslar buradan gönderilmiþtir.
Casuslarýn sebep olduðu günah sonrasýnda yaklaþýk 38,5 yýl boyunca Tanrý’nýn Moþe ile temasý
kesilmiþ ve temas halk Esav-oðullarýnýn sýnýrýna,
yani Seir bölgesine gelmesi sonrasýnda yenilenmiþtir (bkz. 2:2). Bu olay da, Yisrael’in çölde
dolaþma cezasýnýn sonunu iþaretlemesi açýsýndan
dönüm noktasýdýr.
Iþýdý – Ya da “görkemi parladý” (Targum Onkelos).
Ýbranice Zarah. Bu güneþin doðmasýný belirten
fiildir. Seir Sinay’ýn doðusunda, yani ona göre
güneþin doðduðu yönde olduðu için bu fiil kullanýlmýþtýr. Dolayýsýyla bir görüþe göre Tanrý’nýn
nerede açýða çýktýðý deðil, Sinay’da hangi yönde
açýða çýktýðý söylenmektedir: Seir’in bulunduðu
doðu yönünden (Hizkuni).
Kutsiyetin on binlerinden [bir kýsmýyla] geldi –
Diðer uluslar Tora’yý, Tanrý’nýn zaten önceden
bildiði þekilde reddedince Tanrý, on binlerce kutsal melekten bir heyet oluþturup ayný teklifi
Bene-Yisrael’e getirmiþtir (Raþi; Ýbn Ezra).

Tanrý’nýn meleklerinin sadece bir kýsmýyla gelmesi, etten kemikten bir kralýn normal davranýþýyla
çeliþki gösterir. Bir kral evleneceði günde tüm
görkemini ve zenginliðini gözler önüne serer.
Tanrý ise, Yisrael ile gerçekleþtireceði düðün benzeri akit sýrasýnda tüm görkemini gösterme gereði
duymamýþtýr (Sifre 343; Raþi) – ki bu da bir
tevazu ve ölçülü olma dersidir. Ýnsanýn servetini
haklý yollardan kazanmýþ olmasý, elindeki her þeyi
baþkalarýnýn göreceði þekilde ortaya sermesini
gerekli kýlmaz.
Baþka çevirilere göre “Kutsal onbinlerden, bir dinin
ateþini getirdi onlara sað Elinden” (The Living
Torah); “Kutsal onbinlere geldi” (Ralbag); “Kutsal
onbinlere … getirdi” (Saadya Gaon); “yanýnda
onbinlerce kutsal varlýk getirdi” (Targum Onkelos).
Saðýndan – Yani “sað Eli’nden”. Bu ifade
Tanrý’nýn, Tora’yý, Yisrael’e teklif etmeden önce,
sözün geliþi, sað Eli’nde tuttuðunu belirtir. Bunun
kanuni gerektirmeleri vardýr. Sefer-Tora taþýnýrken
daima sað tarafta tutulmalý, getirilip götürülürken daima saðdaki yol izlenmelidir (krþ.
Masehet Soferim 3:10).
Alternatif olarak “sað Eli’nden çýkan yazýyý”
(Targum Onkelos). Tanrý, On Emir levhalarýný,
yine sözün geliþi, sað Eli’yle yazmýþtýr.
Sað el kuvveti ve ustalýðý belirtir. Böylece buradaki kullaným, Tora’nýn mükemmelliðini ve önemini vurgulamaktadýr. Daha derin düzeyde ise Sað
ile “kutsiyetin saðý”, yani maneviyatýn en
kuvvetli yaný kastedilmektedir (Zoar); zira Tanrý
Tora’yý verdiði sýrada halk “Aspaklarya Meira –
Aydýnlatýcý Ayna” düzeyindeki bir algý seviyesini
tecrübe etmiþtir (bu terim için bkz. Bamidbar
12:6 açk.).
“Sað” ayný zamanda bilgeliði belirtir. Pasukta
söylendiði gibi “Bilgenin kalbi saðdadýr” (Koelet
10:2). Dolayýsýyla burada Tora’nýn Tanrý’nýn
Bilgeliði’nin ta kendisi olduðu vurgulanmaktadýr
(Daat Mikra).
“Saðý’ndan” sözcüðü Tora’nýn veriliþinde Tanrý’nýn
baþrolde olduðunu vurgulamaktadýr: “Kendi
Saðýndan – ve yanýndaki on binlerce melek
aracýlýðýyla deðil”. Tanrý, Sinay daðýnda tüm Yisrael’e
tüm Onuru ve Görkemi ile Bizzat hitap etmiþ hiçbir
aracý kullanmamýþtýr (Ramban; Rabenu Behaye).
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[Þöyle] Dedi: “Aþem Sinay’dan geldi; onlara Seir’den ýþýdý, Paran daðýndan
göründü ve kutsiyetin on binlerinden [bir kýsmýyla] geldi. Saðýndan kanun ateþini
[getirdi] onlara.
2. Aþem… – Önceki pasukta Moþe’nin BeneYisrael’i mübarek kýldýðý söylenmesine raðmen bu
pasukta bununla ilgili görünmeyen þeyler söylenmektedir. Bunun sebebi, genel bir kurala göre bir
kiþinin istekleri için dua etmeden önce Tanrý’yý
övmesi konusundaki gerekliliktir (Talmud –
Berahot 32a). Moþe de, bu doðrultuda, Yisrael’in
gereksinimleri konusundaki dualarýna Tanrý’ya
yönelik övgü sözleri ile baþlamaktadýr (Sifre 343;
Raþi). Moþe’nin bu pasuktaki sözleri Tanrý’yý,
tevazu niteliði nedeniyle övmektedir. Aþaðýda
belirtileceði üzere, bu pasuk, Tanrý’nýn Tora’yý
öncelikle, baþta Esav ve Yiþmael olmak üzere
baþka uluslara teklif ettiðini ima etmektedir.
Tanrý bu uluslarýn O’nun teklifini reddedeceklerini bilmesine raðmen, sýrf onlarýn gözünde
adaletsiz görünmemek için teklifi yine de onlara
götürmüþtür (Biure Maarya). Öte yandan Moþe,
Tanrý’yý övmek için baþka birçok þey söyleyebilir,
örneðin tüm evreni yarattýðýndan bahsedebilirdi.
Ancak özellikle Tora’nýn veriliþinden bahsederek,
Bene-Yisrael’e yönelik berahaya da uygun bir giriþ
yapmaktadýr, zira bu olay ayný zamanda BeneYisrael için son derece olumlu bir yan içermektedir. Ne de olsa Yisrael, Esav ve Yiþmael’in reddettiði Tora’yý istekle kabul etmiþtir (Kitsur Mizrahi;
Sifte Hahamim). Dolayýsýyla bu giriþ sözleri bir
yandan Tanrý’yý överken, bir yandan da biraz
sonra Yisrael için edeceði hayýr dualarýna destek
içermektedir. Moþe bir anlamda Tanrý’ya,
“Yisrael, birazdan kendisi için dileyeceðim berahalara gerçekten layýktýr” mesajý vermektedir (Raþi).
Bir görüþe göre Moþe’nin giriþ sözleri de, berahaya
dâhildir ve uzun bir hitap niteliðindedir: “Ey
Sinay’dan gelen, onlara Seir’den ýþýyan … Aþem…
Reuven yaþasýn ve ölmesin… (p. 6)” (Saadya
Gaon). Ýbn Ezra bu görüþü aktarmakta ama ona
katýlmamaktadýr. Ona göre p. 6’ya kadar söylenenler Yisrael’in geneline yönelik beraha
niteliðindedir. Moþe bu genel berahayý verdikten
sonra p. 6’dan itibaren kabileleri ayrý ayrý
mübarek kýlmaktadýr. Sonra p. 26-29’da ise
tekrar halkýn genelini konu etmektedir. Sforno
da benzer görüþtedir.
Sinay’dan geldi – Onkelos’un çevirisi “Aþem
Sinay’dan açýða çýktý” þeklindedir. Tora’nýn
“Sinay’a geldi” veya “[Yisrael’e] Sinay’da geldi”
deðil de “Sinay’dan geldi” demesi ilgi çekicidir
[Gerçi bazý otoritelere göre basit anlam “{Yisrael’e}
Sinay’da geldi” þeklindedir (Ýbn Ezra); ama tam

çevirinin farklý olmasý dikkat çekicidir]. Rabenu
Behaye’ye göre bu kullanýmýn amacý Tanrý’nýn
sýnýrsýzlýðýný vurgulamaktýr; zira “Sinay’a” veya
“Sinay’da” demek, Tanrý’yý Sinay sýnýrlarýna sýnýrlama anlamý verebilecektir. Oysa Tanrý herhangi
bir mekânda deðildir; aksine, tüm varoluþun
mekâný Tanrý’dýr. Bu nedenle Tora, “Sinay’dan
geldi” demektedir ve bu, Ramban’ýn da deðindiði
üzere zamansal bir –den halidir. Tanrý Þehinasý’ný
Yisrael’in içinde barýndýrmaya Sinay’dan – oradaki muhteþem olaydan – itibaren baþlamýþ, o
zamandan sonra bir daha uzaklaþmamýþtýr.
Raþi ise bunun sembolik bir mesajýndan bahseder.
Sinay’da Tora’nýn veriliþi ile Tanrý ile Yisrael
arasýnda ebedi bir antlaþma yapýlmýþtýr. Bu antlaþma birçok açýdan bir evlilik akdine benzetilir
(krþ. Þir Aþirim 3:11). Bu açýdan Tanrý, Yisrael’i
bu akdin içine davet etmek üzere onu karþýlamaya çýkmýþ bir damat gibi davranmýþtýr (Mehilta,
Bahodeþ 3). Ayrýca bkz. Þemot 19:17 açk.
Böylece Moþe, berahalarýna Sinay’da Tora’nýn
veriliþinden bahisle baþlamýþtýr, zira Yisrael
Ulusu’nun gerçek bir ulus olarak baþlangýcýný
iþaretleyen olay budur (Daat Mikra).
Seir’den … Paran daðýndan – Tora, Tanrý’nýn,
sözün geliþi, izlediði yolu açýklamaktadýr.
Coðrafik olarak, pasukta zikredilen yerler arasýnda en doðuda Seir, daha batýsýnda Paran ve en
batýda Sinay yer alýr. Nitekim Bene-Yisrael, batýdan doðuya yaptýklarý yolculuklar sýrasýnda
Sinay’dan çýktýktan sonra Paran’a ulaþmýþlar
(bkz. Bamidbar 10:12), Erets-Yisrael’e casuslarý
buradan göndermiþler (Bamidbar 13:3), çölde
dolaþma cezasý çýkýnca yaptýklarý yolculuklar sonrasýnda Seir çevresinde dolaþmýþlardýr (bkz. 2:1).
Böylece Tanrý Yisrael’e Sinay’dan gelmeden önce,
ilk ýþýklarýný Seir’den vermiþ, sonra da daha
yakýndaki Paran’da görünmüþtür (Rabenu Behaye).
Basit anlamda burada Tanrý’nýn Yisrael’e, kutsiyetinin tüm kuvvetiyle bir anda þok etkisi
yapacak þekilde görünmediði, bunun yerine halký
buna yavaþça alýþtýra alýþtýra yaptýðý söylenmektedir. Sinay’da açýða çýkan muhteþem Iþýk, yakýndaki bölgelerden itibaren [dört yönden (bkz. 32:11
açk.)] yavaþça baþlayýp tüm dünyayý doldurmuþ
ve Sinay’a odaklanmýþtýr (Rambam, Ýgeret Teman;
Rabi Mordehay Dov Rabinowitz o.a.).
Hahamlarýmýz ise Midraþ’ta bunun baþka imalar
içerdiðini öðretirler. Seir, Esav’ýn soyunun
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Pasukta söylendiði gibi: ‘Siz Tanrýnýz Aþem’in
çocuklarýsýnýz’ (14:1)” prensibiyle uyum içindedir
(Sforno).
“Sevgi gösterdi” þeklinde çevirdiðimiz sözcük
Hovev’dir. Aslýnda bu sözcük hem Ýbranice’de
hem de onun akrabasý olan Aramca’da bulunan
bir kökten gelir ve “sevgi” anlamý, Aramca’daki
kökle baðlantýlýdýr. Ramban bu nedenle, bu
kökün Ýbranice’deki anlamýna yoðunlaþmayý tercih eder. Bu kök Ýbranice’de “koruma amacýyla
saklama” anlamý taþýr. Böylece pasuk þöyle de
anlaþýlabilir: “Sen de [Tanrým], halklara [=Yisrael’in
kabilelerine] koruma saðladýn [ve böylece, hepsi kutsal olan (Bamidbar 16:3) Yisrael’in] tüm kutsallarý
Elin’dedir [=koruman altýndadýr]”. Pasukta
söylendiði gibi: “Sarmaladý onu, dikkatini ona verdi,
gözünün bebeði gibi korudu onu” (32:10).
Rabi Samson Raphael Hirsch bu fiilin “Hova –
Yükümlülük” ile baðlantýlý olduðu görüþündedir.
Buna göre anlam “yükümlü kýlmak” þeklindedir:
“Diðer halklarý yükümlülüklerini yerine getirmeye davet etmek istediðinde de, Yisrael’in tüm
kutsallarýný Elin’de tutarsýn; onlar bu amaç için
Senin Elin’de birer araç görevi görürler. Yisrael’in
içinde, Tora’yý sadýk bir þekilde yerine getirme
suretiyle kutsiyet kazananlar, tavýr ve
davranýþlarýyla yasayý ve ahlaký öðreten birer
örnek teþkil ederler; ancak onlarýn etkileri yalnýzca Yisrael’in içinde hissedilmekle kalmaz, insanlýðýn geri kalaný üzerinde de olumlu etkiler
býrakýrlar. Hiçbir þey söyleme gereði olmaksýzýn,
insanoðlunun kutsal varoluþ amacýnýn yerine
getirilmesinin örnekleri olarak insanlýðýn geneline ýþýk verirler. Her ne kadar diðer uluslar
kendilerine Tora’nýn verilmesini kabul etmediler
idiyse de Tora’nýn Sinay’da Yisrael’e verilmesi,
insanlýðýn tümünün iyiliði içindi. Ýnsanlýðýn gelecekteki birlik ve barýþýnýn temeli ilk olarak
Sinay’da atýlmýþtýr. Yisrael sayesinde herkes bir
araya gelerek Yaratýcý’nýn Ýsteði’ni ve emirlerini
yerine getirecektir” (Hirsch).
Tüm kutsallarý Elinde! – Yani “… Senin Elinde”.
Ýbranice’de “Yad – El” sözcüðü ayný zamanda
“yan” anlamýna gelir: “Senin yanýndadýr”. Bu,
önceki ifadenin açýklamasýdýr. Tanrý Yisrael’in
kabilelerine sevgi göstermiþtir. Þimdi Moþe
bunun göstergesinin ne olduðunu söylemektedir:
“Ýþte Tanrým, Yisrael’in tüm kutsallarý – tüm
tsadiklerinin ruhlarý – Senin yanýnda!” Pasukta

söylendiði gibi: “Efendimin ruhu Tanrýn Aþem ile
[=yanýndaki] yaþam baðýna baðlý olsun” (Þemuel I
25:29). Bu pasuk, tsadiklerin ruhlarýnýn Tanrý’nýn
yanýndaki “yaþam baðýna” baðlý olduðunu söylemektedir (Sifre 344; Raþi).
Önceki konu baþlýðýnda verilen açýklamalardan
birinin devamý olarak: Tanrý’nýn diðer uluslara
yakýnlýk gösterip Yisrael’i onlarýn ellerine teslim
ettiði zamanlarda bile Tanrý ile Yisrael arasýndaki
baðda kopma olmayacaktýr. Moþe bunu vurgulamak için Tanrý’ya hitaben “Yisrael’in tüm kutsallarý Elinde’dir” demektedir. “Sürgün ve düþkünlük
zamanýnda Yisrael’in tüm tsadikleri ve iyileri
kendilerini Sana teslim ederler, Sana yapýþarak
Sen’den ayrýlmazlar; Sen de onlarý korursun”
(Sifre 344; Raþi). Bu açýklamaya göre Tanrý’nýn
Eli, O’nun koruyucu niteliðini belirtir (Mesiah
Ýlemim; bkz. Þemot 33:22).
Bazý otoriteler “tüm kutsallarý” ifadesinin, Yisrael
içinde özel bir kutsiyete sahip olan Levi kabilesini kastettiði görüþündedir (krþ. Ýbn Ezra). Tanrý
Leviler’i kutsal ibadete yaklaþtýrmýþ ve onlara
Aron Aberit’in çevresinde, kutsiyete yakýn bir
konumda yer vermiþtir. Bu nedenle, Yisrael’in
kutsallarý olan Leviler, Tanrý’nýn Eli’nde – yanýnda – yer almýþtýr (krþ. Ramban). Rabenu Behaye,
Leviler’in kutsal konumlarýný Altýn Buzaðý
olayýnýn sonrasýndaki fedakârca davranýþlarýyla
elde ettiklerini vurgular. Az nüfuslarýna raðmen
Tanrý’nýn Onuru uðruna, günahkârlarý – kendi
akrabalarý olsalar bile – cezalandýrmýþlar, hayatlarýný tehlikeye atarak Kiduþ Aþem mitsvasýný yerine getirmiþlerdir.
Onlar da Ayaðýna toplandýlar – “Sen Yisrael’e
sevgi gösterdin, ama onlar da bu sevgiye layýktýrlar. Nitekim onlar da Senin sözlerini dinlemek
üzere Sinay daðýnýn eteklerinde toplanmýþlar, Sen
Sinay daðýný bir leðen gibi onlarýn üzerine tuttuðun zaman (bkz. Þemot 19:17 açk.), gönüllü
olarak orada tam ortada durarak kendilerini
Sana teslim etmiþler; ardýndan da Sözlerin’i
üstlenmiþlerdi” (Raþi). Baþka bir deyiþle
“Tanrý’nýn Ayaðý” ile Sinay daðýnýn etekleri ya da
altý kastedilmektedir.
Bu görüþ doðrultusunda, serbest olarak “toplandýlar” þeklinde çevirdiðimiz Tuku sözcüðü “Toh
– Orta, Merkez” ile baðlantýlýdýr. Ancak farklý bir
bakýþla bu, “Naka – Vurmak” fiilinin geçmiþ veya
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“Üstelik halklara sevgi gösterdi: Tüm kutsallarý Elinde! Onlar da Ayaðýna toplandýlar; Sözlerin’i üstlendiler:
Kanun ateþini – Ýbranice Eþ Dat. Bu ifade Eþdat
þeklinde tek bir sözcük þeklinde yazýlýdýr, ancak
“Eþ – Ateþ” ve “Dat – Kanun” olarak iki ayrý
sözcük halinde okunur. Onkelos bunun, Tanrý’nýn
Tora’yý verirken ateþin içinden konuþmasýyla
baðlantýlý olduðu görüþündedir: “Ateþin içinden,
kanunu [=Tora’yý] verdi bize” (ayrýca Ýbn Ezra;
Raþbam. Krþ. 4:12; 5:4; 9:19; 10:4 vb.). Bunun
iki sözcüðün birleþimi þeklinde olmasý, Tora
kanununun, “ateþten” – yani Tanrýsal Kaynaðý’ndan
– ayrý tutulamayacaðýný öðretir. Alternatif olarak
bir kiþi Tora’ya karþý daima ateþli bir þevk ve
heyecan duymalýdýr (Meam Loez).
Ýfade “ateþten kanun” þeklinde de anlaþýlabilir
(krþ. Ramban). Tora bu þekilde anýlmaktadýr,
çünkü verilmeden önce Tanrý’nýn yanýnda “beyaz
ateþ üzerine siyah ateþle yazýlý halde” bulunmaktaydý (Midraþ – Tanhuma, Bereþit 1) ve Tanrý bunu
Sað Eli’yle levhalara yazarak Bene-Yisrael’e vermiþti (Targum Onkelos; Sifre 343; Raþi; bkz. ö.a.).
Sifre’de ateþ ve kanun metaforu farklý þekillerde
açýklanýr: [1] Ateþin kaynaðý göklerdir; ayný þekilde Tora da göklerden gelmiþtir. [2] Ateþ
dünyaya yararlýdýr; ayný þekilde Tora da yaþam ve
iyiliðin kaynaðýdýr. [3] Ateþten yarar saðlamak
isteyen kiþinin ona yakýn durmasý gerekir. Ayný
þekilde Tora’nýn yararlarýný takdir edebilmek için
bir kiþi Tora’ya yakýn olmalýdýr.
Bazýlarýna göre anlam “Saðýndan ateþ ve kanun
[getirdi] onlara” þeklindedir. Tanrý Sinay’da
Yisrael’e manevi ateþi göstermiþ ve Tora
kanununu duyurmuþtur (Ramban; Rabenu
Behaye; bkz. 4:36). Diðer bazý görüþlere göre
“ateþ, kanun haline geldi” (Hirsch); “ýþýktan bir
Tora” (Saadya Gaon); “Sað Eli’ndeki ateþten,
onlara bir kanun” (Targum Onkelos); “Sað Eli’nde,
melekleri Onunlaydý” (Septuaginta); veya “kutsal
onbinlerle birlikte gelmiþ olmasýna raðmen, ateþten
kanunu onlara Kendi Sað Eli’yle verilmiþti”
(Abravanel).
Sözcük Eþdat olduðu için bazýlarý bunu Bamidbar
21:15 ve Devarim 3:17’de olduðu gibi “þelale”
olarak deðerlendirir ve bunu “Sað Eli’nden onlara
bir þelale” olarak çevirir (Eliyau Levitas. Ancak
Ýbn Canah bunu reddetmektedir).
3. Üstelik – Ýbranice Af. Alternatif olarak “bile”;
“raðmen” vs. Bkz. sýradaki açýklamalar.
Halklara sevgi gösterdi – Bir görüþe göre
buradaki “halklar” ile kastedilen, Yisrael’in on iki

kabilesidir. Her bir kabile “halk” olarak
adlandýrýlmaktadýr. Nitekim Tanrý, Yaakov’a
“senden bir ulus ve bir uluslar topluluðu olacak”
(Bereþit 35:12) dediði sýrada henüz doðmamýþ
olan tek bir oðlu vardý: Binyamin. Dolayýsýyla
Binyamin [ve onun ardýndan gelecek olan
kabile] bir “ulus” olarak adlandýrýlmaktadýr (bkz.
Bereþit 35:12 açk.). Bu, her kabilenin kendi baþýna bir “halk” olarak adlandýrýldýðýný gösterir
(Midraþ – Bereþit Raba 82:4; Talmud – Orayot 5b;
Raþi). Ayrýca krþ. Þofetim 5:14.
“Halklar”, Yisrael’e katýlmýþ ve Tora’yý kabul
etmiþ olan, Erev Rav gibi diðer halklarý da kastediyor olabilir. Tanrý, Yahudilik’i kabul edip Yisrael
ile birlikte Tora’yý almaya gelen bu halklara da
sevgi göstermiþtir (Raþbam). Buradaki Ýbranice
ifade Af Hovev Amim ile “Gerim – Gerler”
sözcüðünün Gematriya deðerleri (253) eþittir
(Baal Aturim).
Rabenu Behaye ise “halk” sözcüðünün Tora’nýn
bazý yerlerinde eleþtiri ve aþaðýlama anlamý
içerdiðine dikkati çeker (bkz. Þemot 32:1 açk.,
Bamidbar 11:1 açk., 21:5 ve 25:1 açk.). Buradaki
ifade, Tanrý’nýn, Yisrael’i “halk” sözcüðünün ifade
ettiði düþük konumda olduðu zamanlarda bile
sevdiðini vurgulamaktadýr.
Sözcük diðer dünya uluslarýný belirtiyor da olabilir. Tarih içinde Tanrý’nýn, diðer uluslara yakýnlýk gösterdiði ve Yisrael’i onlarýn ellerine teslim
ettiði zamanlar da olacaktýr (Raþi).
Alternatif bir anlam da þöyledir: Tanrý tüm halklarý sevmektedir. Nitekim pasukta [oradaki çevirimizden biraz farklý bir anlayýþ þekliyle] “Benim
için tüm halklardan daha çok Hazinem olacaksýnýz”
(Þemot 19:5). Bu ifade, “Tanrý’nýn Hazinesi”
tanýmýnýn tüm dünya uluslarý için geçerli olduðu
imasýný içerir. Bu, Miþna’daki “Ýnsanoðlu [Tanrý
tarafýndan] sevilmektedir; nitekim [O’nun] benzeyiþinde yaratýlmýþtýr” (Miþna – Pirke Avot 3:18)
prensibiyle uyum içindedir. Pasuk da bunu vurgulamaktadýr: “[Tanrý, tüm] Halklara sevgi göstermesine raðmen, [insan ýrkýnýn, Tora’ya uygun yaþama
suretiyle kutsiyet kazanmýþ olan] tüm kutsallarý
[=Yisrael; Özel bir Hazine gibi, Senin] Elindedir”.
Bu da hem yukarýda alýntýlanan Þemot 19:5’le,
hem onun sonrasýndaki “Siz Benim için bir Koenler
krallýðý ve kutsal bir ulus olacaksýnýz” (Þemot 19:6)
pasuðuyla, hem de Miþna’nýn devamýndaki
“Yisrael [Tanrý tarafýndan] sevilmektedir; nitekim
‘Tanrý’nýn çocuklarý’ olarak adlandýrýlmýþlardýr.
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tutuyorlar” (The Living Torah); “yayýyorlar” (Ýbn
Ezra); “Sözlerin’den bahsediyorlar” (Ramban; Tur);
“Sözlerin’i aktarýyorlar” (Saadya Gaon).
4. Moþe’nin bize emrettiði Tora… – Bu, ünlü
Tora Tsiva Lanu Moþe, Moraþa Keilat Yaakov
cümlesi, Yisrael’de nesilden nesile miras olarak
aktarýlagelecek ulusal ilke sözüdür. Bunun anlamý
“Moþe bize Tora’yý emretti, Yaakov Cemaati’nin
miraslýðý” þeklindedir. Ancak çevirimizde Raþi’yi
takip ettik. Buna göre “Moþe bize emretti” sözleri
“Tora”yý nitelemektedir: “Moþe’nin bize emrettiði
Tora, Yaakov Cemaati’nin miraslýðýdýr.” Bir baþka
olasýlýða göre: “Tora getirdi bize Moþe, onu miras
olarak Yaakov Cemaati’ne teslim etti” (Targum Onkelos).
Bu kýsým boyunca Sinay daðýnda Tora’nýn
alýnýþýndan bahsedildiði görüþüne göre, bu cümle
halkýn Tanrý’nýn Sözleri’ni üstlenmesinin (ö.p.)
ifadesidir. Benzer þekilde: “Sözlerini – yani
Moþe’nin bize emrettiði, Yaakov Cemaati için
miraslýk niteliðinde olan Tora’yý – üstlendiler”
(Rashi – The Sapirstein Edition). Yisrael nesilleri
boyunca bu ilke sözünü aðzýndan düþürmeyecek,
Yaakov ailesinin ebedi mirasý olan Tora Yisrael
soyu tarafýndan hiçbir zaman unutulmayacaktýr
(31:21; Ramban). Yisrael, Tanrý’nýn emirlerinin
yükünü ve boyunduruðunu taþýma konusundaki
ebedi emreamadeliðini (ö.p. açk.) bu pasuktaki
ilanda bulunarak ve bunu, konuþmaya baþlar
baþlamaz çocuklarýna öðreterek gösterir. Bu
pasuk, Yisrael’in, yalnýzca Tora’nýn Moþe tarafýndan aktarýlmýþ olan öðretilerine sadýk kalmakla
yetinmeyip, ayný zamanda bunlarý gelecek
nesillere aktarmayý ve onlara özümsetmeyi de
üstlendiðini vurgular.
Yukarýda verilen ve Yisrael’in sürgündeyken kendisini Tanrý’nýn korumasýna teslim ettiði ve
Tanrý’nýn onun hakkýnda verdiði olumsuz kararlarý bile sevgiyle kabullendiði görüþüne göre ise
anlam þöyledir: “Senin onlarýn hakkýnda verdiðin
zor kararlarý da itaatle kabul ederler ve ‘Moþe’nin
bize emrettiði Tora, Yaakov Cemaati’nin miraslýðýdýr.
Bu bize, gelecek nesillere aktarmamýz için verilmiþ bir emanettir. Ne pahasýna olursa olsun
ona tutunacaðýz ve onu terk etmeyeceðiz’ derler.”
Sforno’nun önceki açýklamada verdiðimiz
görüþüne göre bu, halkýn duasýnýn bir parçasýdýr
ve halkýn taahüdünü belirtmektedir: “Moþe bize
Tora’yý getirsin ve Moþe’nin bize emrettiði
Tora’yý, hem kendimiz hem de sonraki tüm nesillerimiz için ebedi bir miras olarak üstlenmeyi
kabul ediyoruz.”

Hahamlarýmýz öðretirler: “Konuþmayý öðrenen
küçük bir çocuða, babasý Tora ve Þema okumayý
öðretmelidir.” Sorarlar: “Tora ile ne kastedilmektedir?” Ve cevaplarlar: “Tora Tsiva Lanu Moþe,
Moraþa Keilat Yaakov” (Talmud – Suka 42a).
Baþka bir deyiþle küçük bir Yahudi çocuðuna ilk
öðretilen iki cümleden biri budur.
Hahamlarýmýz ayrýca þöyle öðretirler: Sinay’da
Moþe’ye 613 mitsva emredilmiþtir. Bu bilginin
Tora’daki kaynaðý nedir? Buradaki pasuktur.
Pasuk “Moþe bize Tora emretti” demektedir. Tora
sözcüðünün sayýsal deðeri 611’dir. Moþe halka
Tora [=611 mitsva] öðretmiþtir. Buna, Tanrý’nýn
halka doðrudan hitaben söylediði ilk iki emir de
eklenince toplam 613 sayýsýna ulaþýlýr (Talmud –
Makot 23b). Hahamlarýmýz bu sayýyý vermelerine
raðmen 613 emrin hangileri olduðunu açýklamamýþlardýr. Bu nedenle daha sonraki dönemlerde otoriteler bunlarýn birer listesini çýkarmýþlardýr. Bu konuda farklý görüþler vardýr ve
bunlardan, temel olarak Rambam’ýn listesini
takip eden Sefer Ahinuh’un listesi, Beezrat Aþem
(Tanrý’nýn Yardýmýyla), bu çalýþmaya ek olarak
çýkarýlacak bir kitapçýkta verilecektir.
Yaakov Cemaati’nin – Tora “Yaakov Ailesi”
veya “Yaakov’un Soyu” deðil, “Keilat Yaakov –
Yaakov Cemaati” demektedir. Bu, söz konusu
cemaatin parçasý olan herkes için geçerlidir.
Böylece nesiller boyunca baþka uluslardan
Yahudiler’e katýlýp Ger statüsü elde edenler de
Yaakov Cemaati’nin bir parçasýdýr ve Tora onlar
için de ebedi miras niteliði taþýr (Ramban).
Hahamlarýmýz üç tacýn varlýðýndan bahsederler.
“Taç”, insanlarýn onu takan kiþiye hürmet göstermesini gerektiren bir baþlýktýr. Böylece
Hahamlarýmýz’ýn kastettiði þudur: Tora, üç þey
için, onlara sahip olanlara hürmeti emretmektedir (a.y., Bartanura’lý Rabi Ovadya o.a.).
Bunlardan “Keuna – Koenlik” tacý (Vayikra 21:8)
sadece Aaron’un soyuna mahsustur. “Malhut –
Krallýk” tacý (17:15) David’in soyuna verilmiþtir.
Üçüncü taç olan Tora tacý (Vayikra 19:32) ise
kimseye mahsus deðildir ve gerçek bir
samimiyetle isteyen herkes gelip alabilir (Miþna –
Pirke Avot 4:13; Rabenu Behaye).
Bir görüþe göre “Yaakov Cemaati” bir seslenme
ifadesidir: “Moþe Tora’yý bize miraslýk olarak emretti, ey Yaakov Cemaati!” (Hirsch). Burada Yisrael
yerine Yaakov denmesi, ayrýca baþka yerlerde
kullanýlmayan Keila sözcüðünün tercih edilmesi
bir rastlantý deðildir. “Yaakov”, Yisrael ulusunun
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“‘Moþe’nin bize emrettiði Tora, Yaakov Cemaati’nin miraslýðýdýr’ [dediler].

gelecek zamanlý edilgen çekimi olarak görülebilir:
“vuruldular / vurulacaklar” [=darbe/dayak yediler/yiyecekler] veya “kýrýldýlar/kýrýlacaklar”. Sforno’ya
göre bu sembolik bir kullanýmdýr ve Yisrael’in
Sinay daðýnýn eteklerinde [=“Ayaklar”] Tanrý’ya
ezik ve itaatkâr bir kalple içtenlik içinde dua
ettiklerini vurgulamaktadýr. Baþkalarýna göre ise
burada fiziksel darbelerden bahsediliyor olabilir:
“Tanrý baþka halklara sevgi gösterip Yisrael’i
günahlarý nedeniyle onlarýn eline teslim ettiði
zamanlarda bile, Yisrael’in kutsallarý Tanrý’ya
baðlý kalýrlar; O’na baðlý kalma uðruna birçok
eziyete katlanýrlar ve onlar hakkýnda verdiðin
kararlarý sevgiyle kabullenirler” (Raþi; bkz. s.a.).
Alternatif olarak “Yisrael sýrf Senin izinden
[=“Ayaklarýn”] gitme uðruna, çölde karþýlaþabilecekleri, gerek yiyecek ve susuzluk gerekse de
yýrtýcý veya zararlý hayvanlardan kaynaklanabilecek her türlü olasý darbe ve eziyeti göze alarak
[~Tuku], çölde onlarý götürdüðün her yere tam
bir sadakatle gittiler” (Ramban). Krþ. Yirmeyau 2:2.
“Kutsallar” ile Levi kabilesinin kastedildiði
görüþüne göre Leviler’in, Aron Aberit’in taþýnmasý sýrasýnda aldýklarý darbeler kastedilmektedir.
Levi kabilesinin nüfusunun düþük olma sebeplerinden biri, büyük kutsiyet gerektiren Aron
Aberit’i taþýma görevleriydi; zira en ufak bir yanlýþ Leviler’in hayatýna mal olabiliyordu.
Hahamlarýmýz’ýn öðrettikleri üzere “Aron Aberit,
Leviler’i tüketirdi” (Midraþ – Yalkut Þimoni,
Bamidbar 4). Ayrýca bkz. Bamidbar 4:20 açk.
Sözlerin’i üstlendiler – Tam çeviriyle
“söyleþmelerini taþýyacak”. Ýbranice Yisa
Middaberoteha. Kullanýlan fiil tekil ve gelecek
zaman çekimlidir. Böylece þiirsel bir kullanýmla,
önce bireyleri hakkýnda çoðul çekimli “toplandýlar” fiili kullanýldýktan sonra, þimdi bir bütün
olarak Yisrael’den bahsedilmektedir ve bu yüzden
tekil çekim vardýr. Kehanet içeren sözlerde
geçmiþ ve gelecek zaman kipleri arasýnda sürekli
deðiþim çok görülen bir tarzdýr; zira kehanetin
kaynaðý olan Tanrý zamanýn üstünde olduðundan, O’nun için geçmiþ ve gelecek ayný þeydir.
Ýkinci sözcük, týpký Bamidbar 7:89’da olduðu gibi
“Middaber – Kendi Kendine Söyleþmek” sözcüðünden türemiþtir. Böylece Tanrý’nýn insanlara
doðrudan hitap ettiði söylenmemekte, sadece
sanki Kendi Kendine yaptýðý konuþmaya insanlarýn kulak misafiri olduðu vurgulanmaktadýr. Bu,
Tanrý ile insan arasýndaki fark ve mesafeyi vurguladýðý için Tanrý’ya yönelik saygý ifade eden bir
kullanýmdýr.

Burada, Yisrael’in Tanrý’nýn sevgisine nasýl layýk
olduklarýnýn açýklamasýna devam edilmektedir.
Halk Sinay daðýnýn eteklerinde toplanmýþ ve
Tanrý’nýn Sözleri olan Tora’nýn boyunduruðunu
gönüllü olarak üstlenmiþlerdir (Sifre 344; Raþi).
Alternatif olarak, Tanrý’ya tam bir baðlýlýk içindeki halkýn sürekli olarak O’nun Torasý’nýn sözlerini dillerinde taþýdýklarý, hep onlarý düþünüp
onlar üzerinde araþtýrma yaptýklarý vurgulanýyor
olabilir (Ramban). “Kutsallar” ile Levi kabilesinin
kastedildiði görüþü doðrultusunda ise onlarýn
Tora’nýn sözlerini içeren Aron Aberit’i taþýma
veya Tora’yý halka öðretmek üzere “dillerinde
taþýma” görevlerinden bahsedilmektedir (Ýbn
Ezra). Bu doðrultuda her bir Levi halka sýradaki
pasuktaki “Moþe’nin bize emrettiði Tora, Yaakov
Cemaati’nin miraslýðýdýr” sözlerini “taþýyacak” ve
“Biz Moþe’nin aðzýndan bunu öðrendik; bu bizim
elimizde mirastýr” diyecektir (Rabenu Behaye).
Middaberoteha sözcüðü Tanrý’nýn Yisrael hakkýndaki sert kararlarýný belirtiyor da olabilir. “Üstlenmek” de “kabullenmek”le benzerlik içerir. Önceki açýklamalarda verilen açýklamalardan biri de
sözcükleri bu þekilde deðerlendirir: “Sürgündeyken
Yisrael’in tsadikleri ve iyileri Senin Elinde koruma
altýndadýrlar ve onlar da kendilerini Senin korumana teslim ediyorlar. Senin koruyucu Gölgenin
altýnda toplanýp (Tuku; bkz. ö.a.), haklarýnda
verdiðin olumsuz kararlarý bile sevgiyle kabulleniyorlar” (Sifre 344; Raþi).
Önceki ifadenin Yisrael’in Sinay eteklerinde
Tanrý’ya dua ettiðini belirttiði görüþündeki
Sforno’ya göre buradaki ifade, söz konusu duanýn
içeriðidir: “Ey Tanrýmýz; Moþe Senin Sözlerin’i
bizlere taþýsýn [=getirsin]”. Sýradaki pasuk da
Moþe’nin Tora’yý Yisrael’e getirip onlara bu konuda emir vermesinden bahsetmektedir. Sforno’nun
bu açýklamasý, ilk iki emri doðrudan Tanrý’dan
duymuþ olan, ama bu muazzam ortamda yaþamlarýný sürdürememekten korkan halkýn,
Moþe’den aracý olmasýný istemesi ile paraleldir
(bkz. 5:24 ve Þemot 20:16).
Onkelos’a göre bu pasuktaki “halklar” Yisrael’in
kabilelerini, “tüm kutsallar” Yisrael Ailesi’ni, “El”
Tanrý’nýn kuvvetini, “Ayaklar” çölde halka koruma saðlayan Onur Bulutlarý’nýn altýný, “taþýma”
fiili de yolculuðu belirtir: “Kabilelere de sevgi gösterdin ve tüm kutsallarýný, Yisrael Ailesi’ni,
Kuvveti’yle Mýsýr’dan çýkardýn. Onlar da Senin
Bulutunun altýnda itaatkârlýkla yürüyorlar ve
Sözlerin doðrultusunda seyahat ediyorlar.”
Diðer bazý olasýlýklara göre: “Sözlerin’i el üstünde
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(Ol Malhut Þamayim) sürekli olarak Yisrael’in
üzerinde olacaktýr (Raþi; Ramban; Abravanel).
Buna, Yisrael’in, günahlarý nedeniyle düþman
uluslarýn eline teslim edildiði dönemler de
dâhildir (Mizrahi).
Tanrý’nýn “Kral” olmasý Tanah’ta birkaç örnekte
vurgulanmaktadýr. Örneðin Peygamber Þemuel,
kendisinden kral atamasýný isteyen halka
“Tanrýnýz Aþem’dir Kral” (Þemuel I 12:12) diye
cevap vermiþtir.
Rabenu Behaye’ye göre bu pasuktaki sözler de,
Tora’nýn sözlerini halka öðretmekle görevli olan
Leviler’in sözlerinin bir parçasýdýr. Her bir Levi,
Tora’nýn ebedi bir miras olduðunu söyledikten
sonra onu veren Tanrý’nýn, Tora’yý verdiði zaman
halkýn Kralý olduðunu vurgulayacaktýr (bkz. p. 3
açk., Sözlerini üstlendiler k.b.).
Bir görüþe göre burada kral olduðu söylenen
Moþe’dir; zira halkýn lideri olarak diðer tüm ileri
gelenler onun sözüne itaat eder, Tora’yý ondan
öðrenirlerdi (Midraþ – Þemot Raba 2:6; Saadya
Gaon; Ýbn Ezra; Rabenu Behaye; krþ. 31:28). Bu
doðrultuda ifadelerin anlamý “Moþe bize Tora’yý,
Yaakov Cemaati için ebedi miraslýk olmasý
niyetiyle emretti ve o hepimizin, tüm kabilelerimizin üstünde kral konumunda olduðu için,
sözleriyle emirlerini yerine getirmemiz boynumuzun borcudur; zira o hem büyük bir kraldý
hem de büyük bir bilgeydi” þeklindedir (Ramban).
Baþkalarý ise kral olarak Tora’dan bahsedildiði
görüþündedir, çünkü Tora Yisrael üzerindeki
kanun otoritesini simgeler. Bu görüþe göre
Tanah’ta “o günlerde Yisrael’de kral yoktu” (Þofetim
18:1) sözleri geçtiðinde bunun anlamý, Yisrael’in
Tora’ya olan itaatkârlýðýnda belirgin bir zayýflama
olduðu þeklindedir (Rabi Yeuda A-Levi).
Tora’nýn “kral” olarak tanýmlanmasý yerindedir,
nitekim halkýn baþýna geçecek olan etten kemikten kral bile Tora’nýn egemenliðine tabi olmakla
kalmayacak, onun en önde gelen kulu olarak
halkýn geri kalanýna örnek olmakla yükümlü olacaktýr. Yisrael’i Yeþurun olarak üst düzeye getirecek olan, Tora’nýn bu kayýtsýz þartsýz egemenliðidir (Hirsch). Buna baðlý olarak Tanrý’ya
inandýðýný, ama Tora’ya inanmadýðýný söyleyen
bir kiþi aslýnda doðrudan Tanrý’yý inkâr etmiþ olur,
zira otoritesi olmayan bir kral, kral deðildir ve
Tora, Tanrý’nýn otoritesinin ta kendisidir.
Farklý bir görüþe göre ise burada, Moþe’nin halefi
olacak Yeoþua’dan da bahsediliyor olabilir
(Malbim). Yine bir baþka görüþe göre “Yisrael’de

bir kral olacak…” – ki bu, ilk Yahudi kral Þaul’u
kastetmektedir (Ralbag).
Halkýn baþlarý toplandýðýnda – Bir kralýn taçlandýrýlýp tahta çýkmasý baþta ileri gelenler olmak
üzere halk kalabalýklarýnýn toplandýðý bir ortamda gerçekleþtirilir (Daat Mikra).
Bunun yanýnda Tora’nýn verilmesi sýrasýnda
halkýn liderleri de özel olarak onurlandýrýlmýþlar,
Tanrý hakkýnda ileri düzey bir algý elde
etmiþlerdir (bkz. Þemot 24:1, 24:9-11). Ayrýca
Tora’nýn alýnýþý sýrasýnda halkýn tüm liderleri birleþip Moþe’ye, aracýlýk yapmasý isteðiyle baþvurmuþlar (5:20), bu baþvuru sýrasýnda Tanrý’nýn
egemenliðini [=“Yeþurun’un Kralý olduðunu”]
kabul ettiklerini beyan etmiþlerdir (5:24) (Sforno).
Raþi, buradaki “baþlar” sözcüðünü Þemot 30:2’deki
kullanýma benzer þekilde, nüfus sayýmýyla paralel
görür. “Sayým amacýyla her bir araya geliþlerinde
Tanrý’nýn Krallýðý’nýn Boyunduruðu’nu üstlenirler” (krþ. Sifte Hahamim).
Yisrael’in kabileleri birlik içindeyken – Tora,
Bene-Yisrael’in “tek yüreðe sahip tek bir kiþi” gibi
birlik içinde olduðu bir ortamda verilmiþtir (bkz.
Þemot 19:2 açk.). Tanrý halkýn tümünün duyacaðý þekilde “Ben seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle
evinden – çýkarmýþ olan Tanrýn Aþem’im” (Þemot
20:2) dediði anda halkýn en büyüðünden en
küçüðüne, yöneticilerinden basit halka kadar
tümü Tanrý’nýn egemenliðini kabullenmiþtir.
Hahamlarýmýz bu pasuktaki ifadelerden bir ders
öðrenirler: “Yisrael birlik içinde olduðu zaman,
Tanrý’nýn, kendilerinin Kralý olmasýný hak ederler. Ama birlik içinde deðillerse bunu hak etmezler” (krþ. Sifre 346; krþ. Raþi). Ya da “Yisrael birlik içinde olduðu zaman Tanrý onlarýn Kralý’dýr.
Ama birlik içinde deðillerse, sanki Tanrý onlarýn
Kralý deðilmiþ gibi bir davranýþ içine girmiþ
olurlar” (Daat Zekenim). Hahamlarýmýz’ýn, II.
Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlma sebebi olarak sebepsiz
nefreti öne sürmelerini bu ýþýk altýnda anlayabiliriz. Yahudiler kendi içlerinde bölündükleri ve birbirlerini çekemedikleri zaman, Tanrý’nýn Kutsal
Mevcudiyeti onlarýn arasýndan uzaklaþmýþ ve
bunu yýkým izlemiþtir (Meam Loez).
œ Farklý Bir Bakýþ. Ýbn Ezra Moþe’nin berahalarýnýn savaþlarda baþarý üzerine yoðunlaþtýðý
görüþündedir ve ona göre buradaki ana konu
Tora’nýn veriliþi deðildir. Tanrý, Yisrael’e Sinay’da
Kendisi’ni açýða çýkardýktan sonra, kýrk yýllýk çöl
yolculuðu boyunca, baþka uluslara karþý fiziki
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“Yeþurun’da Kral oldu halkýn baþlarý toplandýðýnda, Yisrael’in kabileleri birlik
içindeyken.
maddi ve fiziksel açýdan zayýf ve yoksul durumunu vurgular. Keila da normalde kullanýlan
Kaal gibi “cemaat” anlamýna gelmesine raðmen,
bir cemaatin zayýf ve baðýmlý halini belirtir. Tanrý,
Torasý’ný miras olarak bireylere deðil toplumun
tümüne teslim etmiþtir; zira ebedi olan, bireyler
deðil ulusun genelidir. Ayný þekilde Tora yalnýzca
refah dönemleri için ve sadece ulusun bütününü
baðlayacak þekilde verilmiþ de deðildir. Tora’nýn
mirasýný gelecek nesillere aktarma görevi, halkýn
“Yaakov” ile simgelenen zayýf zamanlarýnda da,
zayýf ve baðýmlý küçük cemaatler halinde daðýldýðý zamanlarda da ayný þekilde yürürlüktedir.
Tora mirasýnýn ona yakýþýr bir titizlikle taþýnýp
aktarýlmasý söz konusu olduðunda en küçük ve
zayýf cemaatler de tam yükümlülük altýndadýr (a.k.).
Miraslýðýdýr – Ýbranice Moraþa. “Yeruþa – Miras”
ile “Moraþa – Miraslýk” arasýnda bir fark vardýr.
Yeruþa’da, mirasý alanýn “hakký” ön planda iken,
Moraþa’da ise “görev” vurgulanmaktadýr.
Moraþa, sonraki nesillere aktarýlmak üzere
emanet alýnan türdeki bir mirastýr. Dolayýsýyla
burada bariz bir yükümlülük söz konusudur. Her
Yahudi, Tora’yý korumak, öðrenmek, uygulamak
ve sonraki nesillere aktarmakla yükümlüdür.
Talmud’da da vurgulandýðý üzere: “Bir öðrenciden
tek bir Alaha’yý esirgeyen, onun atalarýndan
kalan mirasýný gaspetmiþ sayýlýr. Zira Tora,
Yaratýlýþ’ýn altý gününden beri Yisrael için miras
niteliðindedir” (Talmud – Pesahim 91b).
Miþna’da þöyle denmektedir: “Kendini Tora
öðrenimi için hazýrla; çünkü bu senin için bir
miras deðildir” (Miþna – Pirke Avot 2:12). Bu,
pasukta söylenenle çeliþir gibidir. Ancak yukarýda
yazýlanlar bu çeliþkiyi de çözümleyecektir. Pasuk,
Tora’nýn gelecek nesillere aktarýlmasý gereken bir
emanet olduðunu söylemekteyken, Miþna bu
emaneti gerektiði gibi teslim almanýn otomatik
olmayýp samimi bir çaba gerektiðini vurgulamaktadýr. Her Yahudi’nin Tora’da hakký olduðu
doðrudur, ama elleri kollarý baðlý oturan birinin
Tora’yý ne kadar emanet alabileceði ve elbette bu
emaneti sonraki nesillere ne kadar aktarabileceði
açýktýr (krþ. Meam Loez).
Talmud’da eðitsel bir bakýþla Moraþa sözcüðü
“Meorasa – Niþanlý [=Evliliðin Ýlk Aþamasýný
Geçmiþ] Kýz” ile açýklanýr: “Moþe’nin bize emrettiði
Tora, Yaakov Cemaati’ne niþanlýdýr.” Yahudi Ulusu
ile Tora bir damat ve gelin gibidir (Talmud –
Pesahim 49b). Bu, halkýn tümünü kasteder, zira
zengin ve fakir herkes Tora’da eþit bir paya sahip-

tir. Dolayýsýyla eðer zenginler, çocuklarýný eðitmek için gereken yatýrýmlarý yapma güçleri
olmasýna baðlý olarak Tora’yý sadece kendilerinin
ve çocuklarýnýn münhasýr malý haline getirir, ama
fakirlere de ayný imkâný tanýmak üzere yardýmcý
olmazsa, Tora, sözün geliþi, yakýnarak haykýrýr;
zira Tora “tüm Yahudiler’le evlidir” ve bu durumda Tora, sevdiðinden bir bakýma zorla ayrýlmaktadýr. Bu, maddi imkâný olan herkesin omuzlarýna, öðrenim için gereken olanaklara sahip
olmayan kesimlerin Tora öðrenimini mümkün
kýlma yükümlülüðünü yükleyen bir olgudur
(Deraþot Maaral).
Tora’nýn Yisrael Ulusu’nun “eþi” olarak tanýmlanmasý, diðer uluslarýn Tora’yý “baþkasýnýn karýsý”
olarak görmeleri gerektiðine iþaret eder. Buna
baðlý olarak Yahudi olmayan birinin Tora öðrenmesi yasaktýr ve Talmud, Tora öðrenen Yahudi
olmayan bir kiþinin kendi yaþamýný tehlikeye
atmýþ olacaðýný vurgular. Öte yandan Midraþ
(Yalkut Þimoni), bunun, Tora’nýn Yahudiler’i
ilgilendiren kýsýmlarýyla sýnýrlý olduðunu vurgular.
Buna karþýlýk, Noah’ýn Soyu Ýçin Yedi Mitsva ve
türevleri söz konusu olduðunda Yahudi olmayanlar da bu konularý derinlemesine incelemek ve
öðrenmekle yükümlüdür. Yahudiler’in de, Yahudi
olmayanlarý bu yedi mitsva hakkýnda aktif olarak
eðitme þeklinde bir yükümlülüðü vardýr (Yad –
Melahim 8:10).
Moraþa sözcüðü baþka bir yerde Erets-Yisrael için
de kullanýlmýþtýr (bkz. Þemot 6:8). Nitekim Tora
ile Erets-Yisrael arasýnda sýký bir bað mevcuttur
ve Devarim kitabý boyunca birçok yerde vurgulandýðý üzere, Yisrael’in Ülke üzerindeki huzuru,
Tora’ya olan baðlýlýklarý ile bire bir baðlantýlýdýr
(krþ. Rabenu Behaye). Böylece Yisrael’in ulusal
mirasý Ülke ve ondaki bolluk deðil, Tora’dýr. Ülke
ve milli kuvvet ise, söz konusu ebedi mirasýn
þarta baðlý türevleridir (Hirsch).
5. Yeþurun’da Kral oldu – Yeþurun, Yisrael için
kullanýlan ve onun üst düzeyini vurgulayan bir
isimdir. “Yaþar – Doðru” ve “Þur – Görmek” ile
baðlantýlýdýr (bkz. 32:15 açk.). Burada Sinay
daðýndaki olaðanüstü deneyimden bahsediliyorsa, Yisrael’den bu isimle bahsedilmesi yerindedir,
zira Bene-Yisrael bu olayda “Tanrý’yý görmek”
olarak tanýmlanan bir ortamda bulunmuþtur
[“görmek” = þüpheye yer kalmayacak þekilde
algýlamak]. Yine bu ortamda, Yisrael, Tanrý’yý
kendi Kralý olarak kabullenmiþtir. O andan
itibaren Tanrý’nýn Egemenliðinin Boyunduruðu
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sonrasýnda, Efrayim’den daha büyük olan
Menaþe’yi liste dýþýnda tutmak da doðru olmazdý.
Öte yandan Moþe, Levi kabilesini de halk içindeki özel konumu nedeniyle mübarek kýlmak
istemiþti. Üstelik Koenler Levi kabilesi mensubudur ve onlar halký mübarek kýlma görevini
taþýdýklarýndan, Moþe’nin onlara verdiði beraha
onlar yoluyla tüm halka da yayýlacaktýr. Ayrýca
korban görevi de onlara aitti ve onlar bunu
Moþe’nin berahasý ile yaptýklarý zaman bu tüm
Yisrael’in yararýnadýr. Sonuç olarak diðer kabilelerden birinin 12 kabile içeren listenin dýþýnda
kalmasý gerekiyordu. Bu konudaki en normal
aday Þimon’du, zira en düþük nüfus ondaydý.
Ayrýca Yaakov ölümünden önce oðullarýna
verdiði berahalarda [Levi ile birlikte] Þimon’u
büyük bir berahayla mübarek kýlmamýþtý [Bu noktayý Ýbn Ezra da vurgulamaktadýr]. Yaakov, berahasýnda Þimon kabilesinin Yisrael içine saçýlacaðýný söylemiþti (Bereþit 49:32). Böylece
Moþe’nin diðer kabilelere verdiði dua, Þimon
kabilesini de kapsayacaktýr.
Bu açýklamalar sonrasýnda, aþaðýdaki berahalarda
Moþe’nin izlediði sýranýn da belirli bir mantýðý
izliyor olmasý gerekmektedir. [Bu mantýðý Ýbn
Ezra ve Ramban’ýn açýklamalarýnýn bir karýþýmý
þeklinde veriyoruz:] Reuven’in ilk sýrada
mübarek kýlýnmasýnýn sebebi, açýkça, Yaakov’un
behor oðlu olmasýdýr. Dahasý, Reuven, toprak
payýný Yarden’in doðusunda almýþ olduðundan
mirasýný ilk alan kabilelerdendir (bkz. Bamidbar
Perek 32). Ýkinci sýrada Yeuda mübarek kýlýnmýþtýr, zira Yeuda hem kendine ait bir sancak
sahibidir hem de genel olarak lider kabiledir.
Erets-Yisrael’de ilk payý alan da Yeuda kabilesi
olacaktýr. Dahasý, savaþlara en önde Yeuda gidecektir (bkz. Þofetim 1:2 ve 20:11). Bu nedenle
beraha konusundaki öncelik ona aittir ve lider
olarak onun berahasý tüm Yisrael’e de etki edecektir. [Üstelik Yaakov da Yeuda’yý bu konuda
mübarek kýlmýþtýr (bkz. Bereþit 49:8).]
Sonraki beraha, Yeuda kabilesi topraklarý içinde
bulunan Bet-Amikdaþ’ta görev yapacak olan,
dolayýsýyla çoðunlukla bu kabilenin topraklarýnda
yaþayan Levi kabilesine verilmiþtir. BetAmikdaþ’ýn kalan kýsmý Binyamin kabilesinin
topraklarý içinde olduðundan Moþe bir sonraki
berahayý bu kabileye vermiþtir. Levi kabilesi [tüm
Ülke’ye serpilen Levi þehirlerinin dýþýnda] çoðunlukla Yeuda ve Binyamin kabilelerinin ortak
olduðu (krþ. Þofetim 1:8, Perek 26 ve Yeoþua
11:28) Yeruþalayim’de yerleþecekti. Binyamin

kabilesinin topraklarý Yeuda ile Yosef
kabilelerinin topraklarý arasýndaydý (bkz. Yeoþua
18:11). Dolayýsýyla Yeuda ve Binyamin’den sonra
Yosef kabilelerinin [=Efrayim ve Menaþe’nin]
yerleþim bölgesi geldiðinden Moþe sonra bu
kabileleri mübarek kýlmýþtýr [Ayrýca kendisinden
önceki Binyamin kabilesi nasýl Bet-Amikdaþ’a ev
sahipliði yapmýþsa, Yosef kabilelerinin payýna
düþen Þilo þehri de Miþkan’a ev sahipliði yapmýþtýr (Raþi)]. Sýradaki kabileler Zevulun ve
Yisahar’dýr. Zevulun hem ticaretle uðraþýp, Tora
öðrenimi ile meþgul olan Yisahar kabilesinin geçimini saðlardý hem de savaþlarda ön saflarda
savaþýrdý (bkz. Þofetim 5:18). Bu nedenle Moþe
önce Zevulun’a, sonra Yisahar’a beraha vermiþtir.
Nitekim Yaakov da önce Zevulun’u sonra
Yisahar’ý mübarek kýlmýþtý (Bereþit 49:13-14).
Dahasý, Erets-Yisrael’deki paylarýný önce Zevulun
(Yeoþua 19:10) sonra Yisahar (Yeoþua 19:17)
almýþtýr. Bu þekilde Lea ve Rahel’in çocuklarýnýn
berahalarý tamamlanmýþtýr.
Moþe, cariyeler Bila ve Zilpa’nýn çocuklarý arasýnda önceliði Gad’a vermiþtir; çünkü Gad,
Yarden’in doðusunda kalan topraklardan pay
aldýðý için Reuven’le birlikte mirasýný ilk alan
kabilelerdendir. Ayrýca çöl yolculuðunda da Gad,
Reuven’in sancaðýna dâhildi – yani bir açýdan
Lea’nýn çocuklarýna daha yakýndý. Geriye kalan
Dan, Naftali ve Aþer kabileleri de doðum sýralarýna göre sýralanmýþlardýr – ki aralarýnda ilk
mübarek kýlýnan Dan da çöl yolculuðunda
kendine ait bir sancak sahibiydi.
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mücadele gerekliliði olmamýþtýr. Bu konu ilk
olarak Seir bölgesine geldiklerinde gündeme
gelmiþtir. Seir ve Paran birbirlerine yakýn iki
bölgedir (krþ. Bereþit 14:6). Böylece ilk savaþlar
bu bölgede olduðu için, Moþe sözlerine,
Sinay’dan Yisrael ile birlikte gelen Tanrý’nýn, Seir
ve Paran’da Yisrael’e askeri baþarýlar
kazandýrdýðýný
hatýrlatarak
baþlamýþtýr.
Savaþlarda Yisrael’e on binlerce melek eþlik etmiþ
ve ateþ ile gökgürültüleri içinde verilen Tora
korumada baþrolü oynamýþtýr. “Halklar” – yani
Yisrael kabileleri bu þekilde Tanrý’nýn özel sevgisine nail olmuþtur. Yisrael’in “kutsallarý” olarak
anýlan Levi kabilesi de Tanrý’nýn özel görevlileri
olarak, savaþta halka eþlik eden Aron Aberit’in
çevresinde toplanmýþlar, Tanrý’nýn “Ayaklarý’ný”,
yani gösterdiði yolu takip etmiþler ve Sözleri’ni
taþýmýþlardýr – Yazýlý Tora’yý omuzlarýnda, Sözlü
Tora’yý dillerinde. Böylece genel olarak anlam,
Tanrý’nýn Yisrael’in etrafýný ateþten bir koruyucu
kalkan gibi sardýðý, bu þekilde Yisrael’in O’nun
sevgisine nail olduðu, Leviler’in de Tanrý’nýn
Torasý’ný sürekli olarak halka öðrettiði þeklindedir. Leviler halka Tora’yý öðretirken, bunun
Moþe tarafýndan nesilden nesle aktarýlmak üzere
Yaakov Cemaati’ne verilen bir emanet olduðunu
vurgularlar. O Moþe ki, kendi döneminde
Yisrael’in baþýnda kral konumundaydý ve halkýn
tüm liderleri ona itaat ederler, Tora’yý onun
aðzýndan öðrenirlerdi… Bu noktadan sonra
Moþe kabileleri tek tek mübarek kýlmaya baþlamaktadýr.
œ Kabilelere Verilen Berahalar. Moþe
“Yisrael’in kabileleri birlik içindeyken” sözlerinin
hemen ardýndan kabilelerin berahalarýna
geçmektedir. Beraha için en uygun ortam halkýn
birlik olduðu ortamdýr. Nitekim Yaakov da kendi
oðullarýna beraha verirken hepsini bir araya
toplamýþtýr (bkz. Bereþit 49:1-2) (Daat Mikra).
Moþe giriþ cümlelerinde Tanrý’nýn Kutsal
Mevcudiyeti’nin (Þehina) Yisrael’in arasýnda
barýndýðýný, onlarýn da eksiksiz olarak tüm
kabileleriyle birlikte gelecekteki tüm nesillerini
de baðlayacak þekilde Tora’yý ve Tanrý’nýn egemenliðini kabul ettiklerini, dolayýsýyla birazdan
onlarý vereceði berahalara layýk olduklarýný vurgulamýþtýr (Ramban).
Aþaðýdaki berahalar listesinde en göze çarpan
nokta, Þimon kabilesine yönelik bir berahanýn
olmamasýdýr. Raþi ve Ýbn Ezra, bunu, Þimon
kabilesinin Peor’daki günahta ön planda olmasýna baðlarlar. Kabile liderlerinden – hatta bazý

33:5

görüþlere göre kabilenin baþkaný – olan Zimri ben
Salu baþta olmak üzere, birçok Þimon kabilesi
üyesi bu günahta aktif rol almýþlardýr (bkz.
Bamibdar Perek 25). Birçok otorite Þimon
kabilesinin nüfusundaki gözle görülür azalmanýn
da buna iþaret ettiði konusunda hemfikirdir (bkz.
Bamidbar 26:14 açk.). [Ancak bu görüþü takip
edenler, Moþe’nin Þimon kabilesini tamamen
dýþladýðýný söylemezler ve Þimon’un, topraklarý
içinde yerleþeceði Yeuda kabilesinin berahasý
içinde ima edildiðini vurgularlar (bkz. p. 7 açk.).]
Ramban bu görüþe kesin bir dille karþý çýkar. Ona
göre ne nüfus azalmasý ne de Zimri bu konuda
gerçek kanýt niteliðindedir. Öncelikle Þimon
kabilesindeki nüfus azalmasý salgýnda ölenlerden
çok daha fazladýr. Ayrýca azalma sadece Þimon
kabilesinde olmuþ deðildir; örneðin Gad
kabilesinde 5000, Efrayim kabilesinde de 8000
kadar eksilme olmuþtur. Üstelik pasuklarda da bu
günaha özellikle Þimon kabilesinin katýldýðýný
belirten hiçbir þey yoktur. Tora orada ya “halk” ya
da “Yisrael” demektedir. Ve her þeyin ötesinde
Moþe açýk bir þekilde, “[Þahsen tanýk oldunuz] Ki,
Baal Peor’un peþinden giden her bir kiþiyi, Tanrýn
Aþem senin içinden imha etti. Ama siz – Tanrýnýz
Aþem’e yapýþýk kalanlar – bugün hepiniz hayattasýnýz” (4:3-4) dediðine göre, Moþe beraha
verdiði sýrada hayatta olan tüm Þimon kabilesi
mensuplarý açýk bir þekilde “Tanrý’ya yapýþýk
kalanlar” sýnýfýndadýr. Öyleyse Moþe neden
onlara beraha vermesin?
Bu nedenle Ramban temel olarak sebebin kabile
adediyle ilgili olduðu görüþündedir. Yisrael’in
kabileleri listelendiðinde 12 sayýsý daima sabittir.
Pasukta söylendiði gibi: “Tüm bunlar, Yisrael’in
kabileleridir, [toplamda] on iki tane” (Bereþit
49:28). Bu nedenle genel olarak ya Levi kabilesi
ayrý tutulup Yosef’in kabilesi Efrayim ve Menaþe
olarak iki kabile halinde listelenme suretiyle bu
sayýya ulaþýlýr, ya da Levi kabilesi sayýya katýlýr ve
Yosef tek bir kabile olarak listede yer alýr. Ancak
Moþe’nin buradaki berahalarý verirken hem Levi
kabilesini listede tutmak hem de Efrayim ve
Menaþe kabilelerini ayrý ayrý mübarek kýlmak için
nedeni vardý. Öncelikle Miþkan’ýn ve Mizbeah’ýn
hizmete açýlýþ törenleri sýrasýnda Tanrý, Efrayim
ve Menaþe kabilelerinin ayrý kabileler olarak
görülmesini emretmiþti. Dolayýsýyla Moþe de
beraha verirken bu kabileleri ayrý ayrý mübarek
kýlmak durumundaydý. Halefi Yeoþua’nýn Efrayim
kabilesi mensubu olmasý da bunda etkendi; ve
Yeoþua nedeniyle Efrayim kabilesinin ayrý tutulmasý
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berahayý [ayný þekilde] Yeuda’ya [da verdi. Ve ona
sýradaki sözleri ekledi]” (Ýbn Ezra; Hizkuni). Hem
Reuven hem de Yeuda savaþlarda önden gidecektir; dolayýsýyla Reuven’e verilen berahanýn aynýsýna Yeuda’nýn da ihtiyacý vardýr (Daat Zekenim;
Sforno).
Berahalara giriþte deðinildiði üzere, Moþe, Þimon
kabilesini açýkça mübarek kýlmamýþtýr. Ama
Þimon’un yokluðunda, büyüklük sýrasýna göre
Reuven’den sonra Levi’nin gelmesini beklerdik.
Yine de Moþe, ikinci sýrada Yeuda kabilesini
mübarek kýlmýþtýr. Bunun amacý Reuven ile
Yeuda’nýn ortak bir yanýna dikkati çekmektir.
Hem Reuven hem de Yeuda birer kabahatten
sorumludur. Reuven, babasýna karþý (bkz. Bereþit
35:22-26 açk.), Yeuda da gelini Tamar’a karþý
kabahat iþlemiþtir. Ýkisinin ortak yaný, her ikisinin
kabahatlerini kabullenmeleri ve itiraf etmeleridir.
Tora Yeuda’nýn itirafýný açýkça kaydetmektedir
(bkz. Bereþit 38:26). Reuven ise itirafý hemen
yapmamýþtý; dolayýsýyla babasýna karþý kimin
kabahat iþlediði bilinmediði için, tüm kardeþlerin
üzerinde bir þüphe bulutu dolaþýyordu. Fakat
Yeuda kendi hatasýnýn sorumluluðunu hemen
kabul edince, bunu gören Reuven de kendi kabahatinin sorumluluðunu üstlenmiþ, böylece bu
þüphe bulutu daðýlmýþtýr. Sonuç olarak Reuven’in
itirafýnýn yolunu açan Yeuda’nýn itirafýdýr.
Moþe iþte bu nedenle Reuven’den hemen sonra
Yeuda’ya yer vermiþ ve berahasýna “ve bu
Yeuda’ya” sözleriyle baþlamýþtýr. Diðer kabileler
için kullanmadýðý bu giriþi kullanmasýnýn da bir
nedeni vardýr. Öncelikle biraz arka plan: Mýsýr’da
baþvezir olan Yosef, yiyecek almak üzere Mýsýr’a
gelen kardeþlerini sýnamak için Þimon’u hapsetmiþ ve Binyamin’i getirmelerini istemiþti. Ancak
Yaakov Binyamin’i göndermeye yanaþmak
istemiyordu. Yaakov bunu ancak Yeuda bu konuda tam kefil olunca kabul etmiþti. Yeuda kefil
olduðunu vurgulamak için þöyle demiþti: “Ona
ben kefil olacaðým. Onu benim elimden soracaksýn.
Onu sana getirmez ve huzuruna çýkarmazsam, sana
karþý tüm zamanlar için günah iþlemiþ olacaðým”
(Bereþit 43:9). Yeuda’nýn “tüm zamanlar”ý öne
sürmesinin anlamý ciddiydi: Yeuda, Binyamin’i
babasýna geri getirmediði takdirde ebediyen –
hem bu dünyadan hem de Gelecek Dünya’dan –

kovulmayý göze almaktaydý. Aslýnda Yeuda
sözünü yerine getirmiþti [nitekim Binyamin
Yaakov’la birlikte Mýsýr’a gelenler arasýnda sayýlmaktadýr (Bereþit 46:21 ve Þemot 1:3); dolayýsýyla Yeuda söz verdiði üzere Binyamin’i geri getirmiþtir (Daat Zekenim)]. Ancak genel bir prensibe
göre, bir tsadikin þarta baðlý olarak dile getirdiði
bir lanet, söz konusu þart yerine gelmezse bile
gerçekleþebilir (Talmud – Makot 11b). Buna baðlý
olarak, Yeuda her ne kadar sözünü tuttuysa da,
kendisine etmiþ olduðu beddua tutmuþtur ve
bunun bir sonucu olarak, ölümünden sonra
huzur bulamamýþtýr. Bene-Yisrael Mýsýr’dan çýktýklarýnda, yanlarýnda kabilelerin atalarýnýn
kemiklerini de tabutlar içinde götürmüþlerdi.
Kýrk yýllýk çöl yolculuðu boyunca her birinin
tabutu içinde bedeni tek parça halindeyken,
Yeuda’nýn kemikleri, söz konusu beddua
nedeniyle birbirinden ayrýlmýþtý ve tabutun
içinde sürekli yuvarlanmaktaydý.
Ta ki Moþe buradaki sözleri söyleyene kadar:
“Reuven yaþasýn ve ölmesin … ve bu[nun aynýsý]
Yeuda’ya [olsun].” Baþka bir deyiþle: “Reuven tam
huzur bulacakken, ona örnek olan Yeuda neden
bu küçültücü durumda kalsýn?” Böylece Moþe,
Yeuda için Tanrý’ya dua etmiþtir. Talmud
Moþe’nin bu pasuktaki sözlerini bölerek açýklar.
Moþe, yaptýðý giriþten sonra “Dinle Aþem,
Yeuda’nýn sesini [=duasýný]” der ve hemen
Yeuda’nýn kemikleri çýktýklarý yerlere geri döner
ve kemiklerinin sinir ve kaslarla kaplanmasýyla
bedeni eski bütün halini alýr. Ancak buna raðmen
Yeuda’nýn manevi dünyadaki dýþlanmýþlýðý
sürmekte ve bu nedenle Yeuda, Tanrý Katý’ndaki
Yeþiva’ya kabul edilmemektedir. Bu nedenle Moþe
devam eder: “Halkýna getir onu”. Böylece Yeuda
Gökler’deki Yeþiva’ya kabul edilir; ancak oradaki
öðrenimi anlamakta güçlük çeker, dolayýsýyla
öðrenime katýlýp tartýþmalara giremez. Moþe
“Elleri savaþsýn onun için – kendisinde Tora’nýn
savaþýný verecek güç olsun” deyince söylenenleri
anlamaya baþlar, ama yine de ortaya çýkan zorluklarý çözümlemeyi baþaramamaktadýr. Moþe
“[Sen] hasýmlarýna karþý yardýmcý ol – sorulara
çözüm bulmasýna Sen yardýmcý ol” deyince bu
dönüþ süreci tamamlanýr (Talmud – Makot 11b;
Raþi o.a. Ayrýca Sifre 348; Talmud – Baba Kama
92a; Talmud – Sota 7b; Raþi; Rabenu Behaye).
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Reuven yaþasýn ve ölmesin; bireyleri [hep] sayý [dâhilinde] olsun.”
[151. Yeuda]

7

Ve bu Yeuda’ya… Ve [Moþe] dedi: “Dinle ey Aþem, Yeuda’nýn sesini; ve halkýna
getir onu. Elleri savaþsýn onun için ve [Sen,] hasýmlarýna karþý yardýmcý ol [ona].
6. Reuven yaþasýn ve ölmesin – Basit anlamda
bu “hiç ölmesin” anlamýnda olamaz, zira herkes
vakti gelince ölür. Dolayýsýyla basit anlam “vakitsiz ölmesin” þeklindedir (Ýbn Ezra; Rabenu
Behaye; krþ. 20:5 açk.).
“Reuven bu dünyada yaþasýn ve Gelecek
Dünya’da ölmesin. Bila olayýnda babasýna karþý
iþlediði kabahat (bkz. Bereþit 35:22 açk.) ona
karþý hatýrda tutulmasýn” (Sifre 347; Raþi).
Moþe’nin “Reuven’in yaþamasý” için ettiði dua,
açýkça, Moþe’nin döneminde çoktan ölmüþ olan
Reuven’in kendisi deðil, onun adýyla anýlan
Reuven kabilesi içindir. Moþe, Reuven
kabilesinin, Reuven’in kabahatinden etkilenmemesi yönünde dua etmektedir (Ramban).
Yaakov Reuven’i, onu liderlik konumundan eden
tezcanlýlýðý nedeniyle sertçe eleþtirmiþti (Bereþit
49:3) [ve oradaki sözleri “Su gibi tezcanlý; arta
kalmayacaksýn” þeklinde de anlaþýlabilirdi]. Moþe
bu nedenle söz konusu tezcanlýlýðýn, kabilenin
tümünü yokoluþa götürmemesi için dua etmiþtir,
zira Moþe berahayý verdiði sýrada, peygambersel
bir öngörüyle, Reuven’in sürgüne gidecek ilk
kabile olduðunu bilmekteydi (Daat Soferim).
Ayrýca ebeveyni onurlandýrma emri uzun ömürle
baðlantýlýdýr (bkz. 5:16) ve Reuven babasýna
karþý kabahat iþlemiþ olduðundan Moþe Reuven
kabilesinin yaþamý için dua etmektedir (Daat Mikra).
Reuven kabilesi, Gad kabilesiyle birlikte mirasýný
Yarden’in doðusundaki topraklarda almýþ, ancak
Erets-Yisrael’in fethinde öncü kuvvetler olarak
diðer kabilelerle birlikte savaþacaklarýna dair söz
vermiþti (bkz. Bamidbar Perek 32). Böylece Moþe
savaþta bu kabileden kimsenin ölmemesi için dua
etmektedir (Daat Zekenim). Alternatif olarak
“Reuven payýný Erets-Yisrael’den daha düþük
kutsiyette olan, dolayýsýyla ebedi yaþama hak
kazanma olasýlýðýnýn daha düþük olduðu topraklarda almýþ olmasýna raðmen ebediyen yaþasýn”
(Sforno).
Bireyleri [hep] sayý [dâhilinde] olsun – Tam
çeviriyle “bireyleri sayý olsun”. Ancak “sayý”
sözcüðü, sayýlabilirlik ifade ettiði için düþük
nüfusu belirtir (krþ. Bereþit 34:30); oysa Moþe
þüphesiz burada Reuven kabilesinin iyiliði için
dua etmektedir, kötülüðü için deðil. Dolayýsýyla
verilmek istenen anlam, “daima diðer kabilelerle

birlikte sayýlsýn ve onlarýn dýþýnda býrakýlmasýn”
þeklindedir (Raþi). Benzer þekilde “Reuven
Yisrael’in bir parçasý olarak yaþasýn ve kabilesi
yok olmasýn; aksine, bireyleri Yisrael ile birlikte
sayýlsýn” (Ramban). Bu dua da Reuven’in
Yaakov’a karþý iþlediði kabahatle baðlantýlýdýr.
Yaakov bu kabahate raðmen onu evlatlýktan reddetmemiþ ve Reuven diðer kardeþleri arasýnda
sayýlmýþtýr (bkz. Bereþit 35:22). Moþe, bunun
daima bu þekilde olmasý için dua etmektedir.
Önceki “[Tanrý] Yeþurun’da Kral oldu halkýn baþlarý
toplandýðýnda, Yisrael’in kabileleri birlik içindeyken”
sözleri de Reuven’in berahasýna etkili bir giriþ
olarak kabul edilebilir; zira Bene-Yisrael’in birlik
içinde olmasý ancak Reuven’in de halkýn içinde
sayýlmasýyla mümkündür (Mizrahi). Alternatif
olarak “bireylerinin sayýmý [behor kabile olarak]
daima ilk sýrada yapýlsýn [yani behorluk özelliði
bozulmasýn]” (Ramban).
Bazý otoriteler “ölmesin” sözcüðündeki olumsuzluk ekinin, buradaki ifadeyi de kapsadýðý
görüþündedir. Buna göre çeviri “Reuven yaþasýn;
ölmesin ve bireyleri sayýlý olmasýn” þeklinde de
yapýlabilir. Böylece buradaki dua Reuven
kabilesinin sadece yok olmamasý deðil, az sayýda
kalmayýp kalabalýk olmasý yönündedir de (Ýbn
Ezra; krþ. Saadya Gaon).
Diðer bazý alternatiflere göre: “Savaþa gittiðinde
kimse ölmesin ve kaç kiþi gittilerse ayný sayýda
dönsünler” (Daat Zekenim; Paaneah Raza;
Abravanel; krþ. Ramban). “Sayýlamayacak kadar
kalabalýk olsun” (a.k.; krþ. Tur; Septuaginta).
“Çocuklarý toprak miraslarýný sayýlarýna göre alsýnlar” (Targum Onkelos). “Tora uzun ömür vaadini
Erets-Yisrael için verdi (11:25). Ama yine de
Reuven Yarden’in doðusuna yerleþiyor olmasýna
raðmen bireyleri az sayýda kalmasýn” (Sforno).
“Her ne kadar nüfusu sayýlý ise de, Reuven yaþasýn
ve ölmesin” (Ralbag; The Living Torah).
“Savaþmaya uygun niteliktekileri az olmasýn”
(Malbim). Farklý bir görüþe göre “zayýf yapýlý olanlarý az olsun” (Daat Mikra).
7. Ve bu Yeuda’ya – Yani “ve Moþe Yeuda’ya ise
þu berahayý verdi” (Ramban; krþ. Saadya Gaon;
Septuaginta). Bazýlarýna göre: “[Moþe,] Bu
[=Reuven’e verdiði, yaþama ve ölmeme konusundaki]
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8. Levi hakkýnda – Tam çeviriyle “Levi için”.
Diðer bir tam çeviri olasýlýðýna göre “Levi’ye”.
Bazýlarýna göre de anlam bu þekildedir (Targum
Yonatan; Saadya Gaon; Septuaginta) ve Moþe
burada Levi kabilesine, sonraki kýsýmlarda da
diðer kabilelere doðrudan hitap ederek beraha
vermiþtir (Ramban). Baþka otoritelere göre ise
Moþe’nin sözleri Tanrý’ya yöneliktir; dolayýsýyla
sözleri Levi’ye deðil, Levi hakkýndadýr (Raþi; Ýbn
Ezra). Çevirimiz de bu ikinci görüþ doðrultusundadýr.
Tumimin ve Urimin – Moþe Tanrý’ya (Raþi) veya
Levi kabilesine (Ramban) hitaben “Senin
Tumimin ve Urimin” demektedir. Urim ve Tumim
için bkz. Þemot 28:30 açk.
Normalde bu iki terim birlikte kullanýldýðýnda
sýralama Urim ve Tumim þeklindedir. Burada ise
Tumim’e öncelik verilmiþtir. Bunun basit sebebi
ikisinin denk öneme sahip olmasýdýr (Rabenu
Behaye; Meam Loez). Bir baþka sebep ise
Moþe’nin burada Urim ve Tumim’i taþýmaya hak
kazanan kabileyi tanýmlýyor olmasýna baðlýdýr. Bu
kabileden beklenen, ruhani ve manevi
meziyetlerden çok, ahlaki meziyetlerdir. Baþka bir
deyiþle bu kabilenin yaþantýsý, kendisinden beklenen ahlaki standartlarla çeliþki içinde olmamalýdýr. Ýþte bunu vurgularcasýna, “Tam –
Eksiksiz; Kusursuz” ile baðlantýlý olan Tumim
sözcüðü, “Or – Iþýk” ile baðlantýlý olup maneviyatý
ön plana çýkaran Urim’e göre önce kullanýlmýþtýr.
Levi kabilesini Urim ve Tumim’i taþýyan kabile
olmaya layýk kýlan, özellikle ahlaki alandaki
kusursuzluðudur (Hirsch).
Sadýk adamýna – Ya da “Huzurun’da sadýk bulduðun” (Targum Onkelos). Raþi’ye göre Levi
kabilesinden bahsedilmektedir (ayrýca Ralbag).
Koenler ve dolayýsýyla Koen Gadol da bu kabileye
mensuptur ve Urim ve Tumim’i giysilerinde
taþýyan Koen Gadol nedeniyle böyle denmektedir.
Tanrý’nýn Kutsal Ýsimleri olan Urim ve Tumim’in
Levi kabilesine yakýþmasýnýn sebebi sýradaki ifadede belirtilmektedir.
Ýbn Ezra ise bu tanýmýn özellikle Aaron için
yapýldýðý ve bu pasukta Aaron’dan bahsedildiði
görüþündedir. Ancak Ýbn Ezra da sýradaki pasuklarda genel olarak Levi kabilesinden ve onun
dâhilinde Koenler’den bahsedildiði konusunda
hemfikirdir.

Baþka bir görüþe göre buradaki “Ýþ – Adam”
sözcüðü daha çok yüksek düzey ve rütbe belirtir
ve “Tanrý’ya sadýk” Levi kabilesinin “lideri” olan
Aaron’u tanýmlamaktadýr. Böylece Moþe Tanrý’ya
hitaben þöyle demektedir: “[Senin] Tumimin’i ve
Urimin’i, [Sana] sadýk [kabilenin] liderine [verdin]”
(Sforno).
Nereden bakýlýrsa bakýlsýn, burada yapýlan vurgu,
Urim ve Tumim’in verildiði kiþi ya da kabilenin,
buna, Tanrý’nýn “sadýk adamý” olmasý nedeniyle
layýk olduðudur. Baþka bir deyiþle bunun sebebi,
onun manevi meziyetleri deðil, Tanrý’ya ve
Tora’nýn standartlarýna titizlikle baðlý olmasýdýr.
Yahudilik’in en temel özelliklerinden biri budur.
Yisrael Ulusu’nda herhangi bir kiþinin manevi
bazý meziyetlere, hünerlere veya “kutsal” olarak
üne sahip olmasý, onu ahlaki yükümlülüklerden
muaf kýlmaz. Ruhani yeteneklere sahip olmak,
bir insan için ahlaki yükümlülüklerden azat belgesi teþkil etmez. Aksine, böyle birinden, sýradan
insanlara göre çok daha yüksek standartlar beklenir. Yahudilik’e göre, her türlü manevi
meziyetin ön koþulu, etik ve ahlak kurallarýna
titizlikle riayet etmektir. “Hasid – Sadýk; Ýçten
Baðlý” olarak tanýmlanan kiþi ya da kabile, bunu,
Tanrý’nýn Ýsteði’ni yerine getirmek söz konusu
olduðunda kiþisel endiþelerden tamamen uzak
tutum ve davranýþlarýyla hak etmiþtir (Hirsch).
[Yakýþýr] – Ya da “sadýk adamýna [ait olacaktýr]”.
Aaron’dan bahsedildiði görüþü doðrultusunda bu
ifade, Urim VeTumim’in ebediyen Aaron’a ve hepsi
onun soyuna mensup olacak Koen Gadollar’a ait
olacaðýný belirtmektedir (Ýbn Ezra). Alternatif
olarak “sadýk adamýna giydirdin” (Targum Onkelos).
Masa’da – Moþe, “Masa Umriva – Sýnama ve
Tartýþma” adlý yerde gerçekleþen þikâyetlere atýfta
bulunmaktadýr (bkz. Þemot 17:1-7) (Saadya
Gaon; Ramban; Raþi). Bu olayda Leviler diðer
kabilelerden farklý olarak olumlu bir tavýr
sergilemiþler, herkes susuzluktan þikâyet ederken
onlar böyle bir yakýnmada bulunmamýþlar,
böylece Tanrý’nýn halka uyguladýðý sýnavdan bu
kabile baþarýyla çýkmýþtýr (Targum Onkelos; Raþi).
Bu da Levi kabilesinin yüksek þahsiyetinin ilk
iþaretlerinden olmuþtur.
Öte yandan Tora’nýn metnine baktýðýmýzda, Levi
kabilesinin, Moþe’nin ya da [Urim ve Tumim’i
taþýyan “sadýk adam”] Aaron’un Masa adlý yerde
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Ve Levi hakkýnda [þöyle] dedi: “Tumimin ve Urimin sadýk adamýna [yakýþýr] –
ki onu Masa’da denemiþ, Tartýþma Sularý’nda sýnamýþtýn.
Böylece Midraþ, Moþe’nin Yeuda kabilesine
verdiði ve basit anlamý aþaðýda verilen berahanýn,
ayný zamanda kabilenin atasý Yeuda adýna bir dua
teþkil ettiðini vurgulamaktadýr.
Dinle ey Aþem, Yeuda’nýn sesini – Basit anlamda, Yeuda savaþa önden gideceði için, Moþe onun
savaþta baþarý konusundaki duasýnýn kabul
edilmesi için yalvarmaktadýr (Ýbn Ezra). Bu
doðrultuda: “Savaþa çýktýðý zaman Yeuda’nýn
duasýný dinle” (Targum Onkelos).
Baþkalarýna göre ise Moþe burada Yeuda’nýn
soyundan gelecek krallarýn dualarýnýn kabul
edilmesi için yalvarmaktadýr. Tanah’ta Yeuda
kabilesine mensup bazý krallarýn dualarýný
görmekteyiz. Bunlar David (Teilim Perek 3 ve 7),
Þelomo (Melahim I 8:12-61), [Kuþiler nedeniyle
dua eden] Asa (Divre Ayamim II 14:8-10),
[Amoniler nedeniyle dua eden] Yeoþafat (Divre
Ayamim II 20:1-3) ve [Asur kralý Sanheriv
nedeniyle dua eden] Hizkiyau’dur (Melahim II
19:15-19) (Raþi).
“Þema – Dinle” sözcüðü, Þimon isminin köküdür
(Oil Moþe; bkz. Bereþit 29:33). Böylece Moþe her
ne kadar Þimon’a açýkça dua vermiþ deðilse de,
Yeuda’ya beraha verirken buna Þimon’u da katmýþtýr. Bu da yerindedir, zira Þimon kabilesinin
Erets-Yisrael’de kendisine ait bir topraðý
olmamýþtý ve bu kabile üyeleri, Yeuda kabilesinin
topraklarý içindeki bir bölgeye yerleþmiþlerdi
(bkz. Yeoþua 19:9) (Sifre 348; Raþi). Bu ayný
zamanda, Þimon’un yokluðunda Reuven’den
sonra neden Levi’nin deðil de Yeuda’nýn berahasýnýn verildiðini açýklamaktadýr. Böyle olmuþtur, çünkü Reuven’den sonra en büyük oðul olan
Þimon’un kabilesine verilen beraha Yeuda’nýn
berahalarý içine dâhildir (Rabi Yaakov ben
Yitshak Akoen Shapira, Beer Mayim Hayim). Bu
bakýmdan Þimon da savaþta baþarý konusunda
mübarek kýlýnmaktadýr, zira savaþa Yeuda ile birlikte Þimon birlikleri de giderdi (bkz. Þofetim
1:3) (Behor Þor; Daat Mikra).
Halkýna getir onu – “Savaþlardan sað salim dönsün” (Ramban; krþ. Targum Onkelos). Ýbn Ezra’ya
göre bu dua, Erets-Yisrael’in fethi sýrasýnda BeneYisrael’in merkezi görevini gören Gilgal’deki
kampa sað salim dönme üzerinedir.
Elleri savaþsýn onun için – Ýbranice Yadav Rav
Lo. Burada kullanýlan Rav sözcüðü “Lariv –

Kavga Etmek” ile baðlantýlý olarak “savaþsýn” þeklinde çevrilmiþtir (Raþi; Ýbn Ezra). Ancak bu
sözcük “çok” ya da “yeterli” anlamýnda da olabilir.
Öyleyse alternatif bir anlam “kendi elleri ona yeterlidir [ve Tanrý’dan baþka kimsenin yardýmýna
ihtiyacý yoktur]” þeklindedir (a.k.). Alternatif
olarak “Elleri, onun adýna düþmanlarýný cezalandýrsýn” (Targum Onkelos). Bu açýdan, Moþe’nin
bu sözleri, Yeuda’nýn Yaakov’dan aldýðý berahayla
paraleldir: “Elin, düþmanýnýn ensesinde olacak”
(Bereþit 49:8) (Daat Mikra).
Sforno bu ifadeyi ikiye böler: “Yadav – Elleri” ve
“Rav Lo – Onun Adýna Savaþ”. Böylece Moþe
duasýnda Tanrý’nýn savaþlarda “Yeuda’nýn elleri”
olup “onun adýna savaþmasýný”, ayrýca kendisine
saldýran hasýmlarýna karþý da yardýmcý olmasýný
(s.a.) dilemektedir.
Yad sözcüðü “yer” belirtebilir (krþ. Bamidbar
2:17): “Yerleri çoktur.” Bu da Yeuda’nýn, normalde
kendi payýna düþenin de ötesinde geniþ topraklara sahip olacaðýný vurgular. Þimon kabilesi de
Yeuda’nýn topraklarýnda yerleþmiþtir (bkz. Yeoþua
19:9). Dolayýsýyla bu sözler Þimon’un söz konusu
yerleþimine yönelik bir ima olarak görülebilir
(Ramban).
Hasýmlarýna karþý yardýmcý ol – Raþi’ye göre
Moþe burada, Yeuda krallarýndan Yeoþafat’ýn
Ramot Gilad savaþý sýrasýndaki duasýna (Divre
Ayamim II 18:31) karþýlýk Tanrý’nýn ona yardýmcý olmasý için yalvarmaktadýr. Her ne kadar önceki “Dinle ey Aþem, Yeuda’nýn sesini” ifadesi gelecekte Yeuda krallarýnýn dualarýnýn kabulüne
yönelik idiyse de, Yeoþafat’ýn Ramot Gilad
savaþýndaki duasý, diðerlerine göre çok daha
büyük bir tehlike sýrasýnda yapýlmýþtý ve bu
nedenle ek bir özel duayý gerektiriyordu. Midraþ
Teilim 4’te belirtildiði gibi, Yeoþafat’ýn duasý,
kafasýný uçurmak üzere olan kýlýç boynuna
deðdiði anda cevap bulmuþtur (Piruþ Sifre Deve Rav).
8-11. Levi. Moþe’nin Levi kabilesine yönelik
berahasý Koenler’le baþlamakta sonra Levi
kabilesinin geneline yayýlmaktadýr. Moþe öncelikle bu kabilenin çölde göstermiþ olduðu ödün vermeyen sadakatini ve cesaretini övmektedir. Daha
sonra da Leviler’i halkýn öðretmenleri olarak
mübarek kýlmakta ve karþýlaþabilecekleri her
türlü engelle baþa çýkabilmeleri için dua etmektedir.
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deyiþle, Altýn Buzaðý günahýna karýþan tek bir
Levi bile yoktur ve Levi kabilesi bu olayda hiç fire
vermemiþtir. Öyleyse pasukta sözü edilen baba,
anne, oðul ve kardeþ Levi kabilesine mensup olamaz. Bu durumda “anne”, bir Levi’nin Levi
kabilesine mensup olmayan annesidir [Bir kiþinin
hangi kabileye mensup olduðu babasýna göre
belirlenir (krþ. Vayikra 24:10 açk.). Dolayýsýyla
bir Levi’nin annesi baþka kabileden gelmiþ olabilir.]. “Baba” ile kastedilen [gerçek baba olamayacaðýna göre] annenin babasýdýr; nitekim torunlar bazen büyükbabalarýný “baba” olarak çaðýrýrlar ve Tora bu nedenle büyükbabalarý “baba”
olarak tanýmlayabilir (krþ. Þemot 18:1). Bunun
tersi de doðrudur, yani bir kiþinin torunu da onun
“oðlu” olarak çaðrýlabilir (krþ. 7:4 açk., madde
[2]) – ki bu durumda pasuktaki “oðul” ile kastedilen, bir Levi’nin, Levi olmayan biriyle evlenmiþ
kýzýndan doðan torunudur. Son olarak “kardeþ” de,
Levi kabilesine mensup olmayan anne tarafýndan
bir yarý-kardeþi kastetmektedir (Sifre 350; Raþi).
Ýbn Ezra buradaki ifadeyi tamamen farklý bir þekilde açýklar. Ona göre burada Levi kabilesinin,
küçük yaþlardan itibaren Tanrý hizmetine
girmesinden bahsedilmektedir. Böylece henüz
küçük yaþtayken Bet-Amikdaþ’a gelip orada
eðitim almak üzere ailelerinden ayrýldýklarý için,
her biri annesi ve babasý hakkýnda “onu görmedim” demektedir. Bunun bir örneði, henüz çok
küçükken annesi Hana tarafýndan o dönemdeki
Koen Gadol Eli’ye teslim edilen Peygamber
Þemuel’dir (bkz. Þemuel I 1:24). “Oðullarýný
bilmedi” ifadesi de buna baðlý olarak, Levi kabilesi
mensuplarýnýn, çocuklarýný sütten kesilir kesilmez eðitime göndermelerini belirtiyor olabilir.
Piruþ Al Ýbn Ezra’ya göre, Ýbn Ezra pasuktaki
“oðullarýný bilmedi” sözcüðünü, “Yaakov, Levi’nin
oðullarýný tanýmadý” þeklinde anlamaktadýr. Buna
göre, Mýsýr’dayken, Yaakov’un tüm oðullarý,
kendileri iþleriyle meþgul olduklarý için, çocuklarýný, onlara Tora öðretmesi için babalarý
Yaakov’a getirirlerdi (krþ. Bereþit 48:1 açk.).
Ancak Levi kendisini þahsen Tora öðrenimine
verdiði için kendi oðullarýný Yaakov’a getirmesine
gerek olmamýþ ve buna baðlý olarak Yaakov da
Levi’nin oðullarýný, Tora öðrenimi çerçevesinde
görmemiþtir; zira onlar bu öðrenimi doðrudan
babalarý Levi’nin yanýnda görmüþlerdir.

Pasukta Koen Gadol’dan bahsediliyorsa, tuma
kanunlarý kastediliyor olabilir. Nitekim bir Koen
Gadol en yakýnlarýnýn ölümleri durumunda bile
onlar için kendisini tame yapamaz (Hizkuni;
Paaneah Raza; bkz. Vayikra 21:11).
Deyiþin’i gözetmiþlerdi – Leviler’i motive eden
tek þey Tanrý’nýn Sözü’ne olan sadakatleriydi ve
kiþisel hiçbir endiþeyle hareket etmemiþlerdi.
“Deyiþin’i” sözcüðü, halkýn doðrudan Tanrý’dan
duymuþ olduðu bir emri ima etmektedir. BeneYisrael Sinay’da doðrudan Tanrý’nýn Sesi’nden iki
emir duymuþtur: “Ben seni Mýsýr Ülkesi’nden – köle
evinden – çýkarmýþ olan Tanrýn Aþem’im” (Þemot
20:2) ve “Benim Önümde, senin için baþkalarýnýn
tanrýlarý [muteber] olmasýn” (Þemot 20:3).
Bunlarýn ilki, Aþem’in Tek Tanrý olarak kabullenilmesi ve bilinmesi yönünde “yap” þeklindeki bir
emirken, ikincisi “yapma” þeklinde bir emirdir.
“Gözetme” veya “koruma” fiili, belirli bir þeyin
yapýlmasýndan kaçýnma anlamýna geldiðine göre
(krþ. 13:1 açk.), ikinci emir kastedilmektedir
(Raþi; Devek Tov; Sifte Hahamim).
Öte yandan Rabi Samson Raphael Hirsch, “Ýmra
– Deyiþ” sözcüðünün emir deðil vaat belirttiði
görüþündedir. Nitekim burada da “deyiþini
gözetmiþlerdi” sözlerini “emrine baðlý kalmýþlardý”
þeklinde anlamak güçtür, zira Altýn Buzaðý
olayýnda Tanrý’nýn emrine baðlý kalanlar Levi
kabilesiyle sýnýrlý deðildi; halkýn ezici çoðunluðu
bu günahtan tamamen uzak kalmýþtý ve aktif
olarak putperestlik günahýný iþleyenler yaklaþýk
3000 kiþiydi. Dolayýsýyla “deyiþini gözetmiþlerdi”
ifadesi, “yaptýklarýyla Senin bulunmuþ olduðun
vaadin sekteye uðramasýný engelleyerek onu
gözettiler” þeklinde anlaþýlmalýdýr; zira Leviler’in,
suçlularý cezalandýrma konusunda bahsedilen
þevki göstermeleri sayesinde Tanrý’nýn Atalar’a
vermiþ olduðu söz ve bulunduðu vaat o nesil
içinde devam edebilmiþtir. Onlar bunu yapmasa,
o neslin neredeyse tümünün yok olma tehlikesi
vardý ki bu da, Tanrý’nýn vaadinin gerçekleþmesinin uzun bir süre ertelenmesi anlamýna
gelecekti (bkz. Þemot 32:10 ve 32:14).
Antlaþman’ý muhafaza edeceklerdi – Yani
“daima muhafaza edeceklerdi”. “Berit –
Antlaþma” sözcüðü akla hemen Berit-Mila’yý
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“Babasý ve annesi için ‘Onu görmedim’ diyendir o! Kardeþlerini tanýmamýþ ve
oðullarýný bilmemiþti; zira Deyiþin’i gözetmiþlerdi ve Antlaþman’ý muhafaza edeceklerdi.
gerçekleþen olaylar sýrasýnda açýk ve özel bir denemeye tabi tutulduðunu görmemekteyiz. Bu
nedenle, birçok otoriteye göre buradaki Masa
sözcüðü bir yer ismi deðildir ve “deneme”
anlamýndadýr (bkz. 4:34 açk.) (Hirsch). Burada
Aaron’dan bahsediliði görüþündeki Ýbn Ezra da
bu kanýyý paylaþmaktadýr. Aaron birçok denemeden geçmiþ ve Tanrý’nýn “sadýk adamý” olduðunu
kanýtlamýþtýr. [Örneðin, oðullarý Nadav ve
Aviu’nun þok niteliðindeki ölümlerini tam bir
kabullenmeyle karþýlamýþtýr (Daat Mikra; bkz.
Vayikra 10:3).] Bu pasuk onun sadece Tartýþma
Sularý olayýnda hata ettiðini belirtmektedir (bkz.
s.a.). Baþka bir deyiþle Aaron’un baþka bir hatasý
yoktur – ve buna Altýn Buzaðý olayý da dâhildir.
Böylece Altýn Buzaðý olayýnda Aaron’un rolü
olmasýna raðmen, Aaron orada her ne yaptýysa iyi
niyetle ve Tanrý’nýn Onuru’nu düþünerek yaptýðý
için o olayda suçlu görülmemiþtir. Rabenu
Behaye de bu görüþe katýlmaktadýr.
Sforno’ya göre, pasukta, Bene-Yisrael’in Tanrý’yý
“sýnadýðý” olaylarýn hepsi kastedilmektedir (bkz.
Bamidbar 14:22). Bu olaylarýn hiçbirine Levi
kabilesi katýlmamýþtýr. Nitekim bunlarýn en
sonuncusunda, casuslarýn raporu sonrasýnda
Tanrý’ya gösterilen güvensizlik nedeniyle o nesil
çölde kýrk yýl dolaþýp Erets-Yisrael’e girmekten
men edilmesine raðmen Levi kabilesi bu kararýn
dýþýnda býrakýlmýþtýr.
Tartýþma Sularý’nda sýnamýþtýn – Çevirimiz
Targum Onkelos’u takip etmektedir: “Onu
Tartýþma Sularý’nda sýnamýþ ve sadýk bulmuþtun.”
Aslýnda sözcüðün tam karþýlýðý “tartýþmýþtýn” þeklindedir. Ancak Mizrahi’nin iþaret ettiði üzere, bu
dolaylý bir tartýþmadýr. Halk Tartýþma Sularý
olayýnda (bkz. Bamidbar 20:1-13) Moþe ile
tartýþtýðý zaman, bu olay vesilesiyle Leviler’in
Tanrý’ya sadýk olduklarý bir kez daha ortaya çýkmýþtýr; zira Leviler, bu olayda da diðer kabilelerden farklý olarak susuzluktan þikâyet
etmemiþlerdir (Nahalat Yaakov; Maskil Ledavid).
Baþka bir görüþe göre, Moþe Levi kabilesi hakkýnda yaptýðý tanýmda bu kabilenin çöldeki hiçbir
isyanda rol almadýðýný vurguladýktan sonra,
Tartýþma Sularý olayý nedeniyle Tanrý’nýn bu
kabileye sert bir darbe vurarak onu iki liderinden
– Moþe ile Aaron’dan – yoksun býraktýðýna iþaret
etmektedir (Sforno).
Alternatif olarak, “[Aaron’u] birçok denemelerle

denemiþ ve Kendin’e sadýk bulmuþtun. Ama yine
de Tartýþma Sularý’nda onunla tartýþtýn ve yaptýðý
bu tek kabahati göz ardý etmeyi kabul etmedin.
Bu tek kabahati, onun kýrk yýllýk yolculuk boyunca geçtiði tüm denemelerde kanýtladýðý sadakatini gölgede býrakýr nitelikte kabul ettin”. Böylece
Moþe ile Aaron’un Tartýþma Sularý olayýndaki
kabahatleri nedeniyle ölmeleri, Levi kabilesinin
gelecekteki tüm liderleri için ciddi bir uyarý teþkil edecektir (Hirsch).
9. Babasý ve annesi … kardeþlerini …
oðullarýný – Leviler önde gelen Tora otoriteleri
olduklarý için yargý konusunda da etkindiler (krþ.
17:9). Basit anlamda burada bir benzetme
yapýlarak, kanun söz konusu olduðunda en yakýnlarýna bile ayrýcalýk göstermeyecek karakterde
olduklarý vurgulanmaktadýr (Daat Mikra).
Onkelos’un çevirisinde olduðu gibi: “Yargýda suçlu
çýktýklarý zaman annesine ve babasýna [bile] merhamet etmedi, kardeþlerinin ve oðullarýnýn yüzünü
tanýmadý [=onlara ayrýcalýk yapmadý]…” [Bu
görüþe göre bu ifade, verilmek istenen fikri
güçlendirme amaçlýdýr; ama uygulamada bir
yargýç bu yakýnlarýnýn davasýna bakamaz.]
Birçok otorite bu pasuðun Altýn Buzaðý günahýyla ilgili olduðu görüþündedir. Olay sonrasýnda
suçlular cezalandýrýlýrken Levi kabilesi Tanrý’ya
gösterdiði baðlýlýk sebebiyle Yisrael içinde özel bir
kabile statüsüne yükselmiþtir. Hatýrlanacaðý üzere
bu olay sonrasýnda Moþe, suçlularýn cezalandýrýlmasý için “Kim Tanrý’nýn yanýndaysa bana [katýlsýn]!”
(Þemot 32:26) çaðrýsýnda bulunmuþ ve “Tüm
Levi oðullarý” onun yanýnda toplanýnca (a.y.),
“Her biriniz kýlýcýný uyluðuna taksýn. Kamp içinde
kapýdan kapýya geçip dolaþýn ve kardeþiniz, akranýnýz
ya da yakýnýnýz [bile olsa, puta ibadet edenleri]
öldürün!” (Þemot 32:27) talimatýný vermiþti.
Pasuk Leviler’in bu emri hemen uyguladýklarýný
vurgular: “Levi oðullarý Moþe’nin sözüne uygun
hareket ettiler ve o gün, halktan 3000 kadar adam
düþtü.” Böylece Leviler, puta aktif olarak tapanlarýn içinde kendi kardeþleri olup olmadýðýna
bakmaksýzýn, Tanrý’nýn Onuru’na en yakýnlarýnýn
bile gözünün yaþýna bakmamýþlardýr. Leviler’in özel
bir kabile olmaya hak kazanmalarýnýn temelinde
de bu tavýrlarý vardýr (bkz. Þemot 32:29 açk.).
Burada bir noktayý daha açýklýða kavuþturmakta
fayda vardýr. Tora, “tüm Levi oðullarýnýn” Moþe’nin
yanýnda toplandýklarýný söylemektedir. Baþka bir
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(bkz. Vayikra 6:15. Ayrýca bkz. Þemuel I 7:9)
(Sifre 351; Talmud – Yoma 26a; Raþi; Ýbn Ezra;
Mizrahi; Sifte Hahamim).
Böylece bu pasukta Leviler’in Tora’nýn muhafaza
edilmesindeki ikili rolleri vurgulanmaktadýr.
Leviler Tora’nýn hem öðrenilmesinin hem de
içerdiði emirlerin titizlikle uygulanmasýnýn öncüleri olacaklardýr (Hirsch).
11. Kuvvetini – Ýbranice Helo. Ya da “ordusunu”
(Saadya Gaon; Ramban); ya da “çabasýný”
(Septuaginta). Sözcüðün kökü olan Hayil,
“kuvvet”, “baþarý” veya bunlarýn yardýmýyla elde
edilen maddi ya da manevi güç, yani “servet”
anlamýna gelebilir (krþ. 8:17). Benzer doðrultuda:
“mallarýný” (Targum Onkelos). Ýbn Ezra’ya göre de
burada Levi kabilesinin, çabalarý karþýlýðýnda hak
ettiði maddi “servetten” bahsedilmektedir.
Leviler halkýn Tora öðretmenleridirler ve ayrýca
Bet-Amikdaþ’ta görevleri vardýr. Bunun karþýlýðýnda Bene-Yisrael, ürünlerinden Maaser Riþon adý
altýnda onda birlik bir payý Leviler’e vermekle
yükümlüdür (bkz. Bamidbar 18:21-24). Yine, bu
kabileye dâhil olan Koenler de, öðretmenliðin
yanýnda Bet-Amikdaþ’taki kutsal ibadetten
sorumludurlar ve bunun karþýlýðýnda kendilerine
toplam 24 tane armaðan verilmiþtir (bkz.
Bamidbar 18:8-19) (krþ. Ýbn Ezra; Rabenu
Behaye). Levi kabilesine verilen bu beraha,
dolaylý olarak tüm Yisrael’i de kapsar, zira söz
konusu paylarýn bol olmasý, bunlarý kendi ürünlerinden ayýrýp verecek olan halkýn genelinin de
bol ürün elde etmiþ olmasýný gerektirmektedir.
Midraþ’ta þöyle denmektedir: “Levi’nin kabilesi
Ülke’de pay almamýþtý. Onlar da oturup EretsYisrael’in bol ürün vermesi için dua ederlerdi. Bu
sayede maaser paylarýný alabileceklerdi. Ne de
olsa bu dünyada Tanrý’nýn þefkatindan baþka bir
þeyleri yoktu” (Midraþ – Bamidbar Raba 5:1).
Alternatif olarak, “Leviler’in temel görevi öðretmenlik olduðu için, geçim amacýyla baþka iþlere
çok az zamanlarý kalacak. Bu nedenle mallarýný,
onlarla az ilgilenseler bile kendilerine yetecek
þekilde mübarek kýl; bu sayede hem öðrenmeye
hem de öðretmeye yeteri kadar vakitleri olsun”
(Sforno). Tarih içindeki tecrübeler, maddi açýdan
baðýmsýz olan büyük manevi þahsiyetlerin çoðunlukla daha etkili olabildiðini ortaya koymuþtur.

Öte yandan burada manevi servetten, yani hüner
ve beceriden bahsediliyor da olabilir: “Tanrý
onun manevi ve ahlaki yeteneklerini – Tora’nýn
öðrenilmesi ve halk içinde muhafaza edilmesi
için ihtiyaç duyulan manevi ve ahlaki yeteneði –
mübarek kýlsýn” (Hirsch).
Talmud buradaki Hayil sözcüðünü [bir orduda
olduðu gibi] “ayný amaç için birlikte hareket eden
ekip” olarak görür ve buna baðlý olarak pasuktaki
ifadeden bir kural öðrenir: “Bir Koen BetAmikdaþ’ta görev yapar korbanlarýn iþlemlerini
gerçekleþtirirken, bir Halal [=babasý Koen olan,
ama kendisi Koenliðe uygun olmayan kiþi (bkz.
Vayikra 21:7)] olduðu ortaya çýkarsa bile, yaptýðý
ibadet [eðer durumunu gerçekten bilmiyor idiyse
ve bunu samimiyetle gerçekleþtirmiþse, Rabi
Yeoþua’ya göre] geçerlidir” (Talmud – Pesahim 72b
ve Talmud – Kiduþin 66b). Bu doðrultuda tüm
Koenler ekibi tek bir bütün olarak adlandýrýlmaktadýr ve o ekip adýna hareket eden kiþi ekibin
(Hayil) tümünün genel karakteri tarafýndan
koruma altýndadýr ve yaptýðý iþlem geçerlidir –
kendisini bu ekibin dýþýna çýkaran bir durumda
olduðu sonradan ortaya çýksa bile (Hirsch).
Sözcüðün “ordu” anlamýna gelebileceði görüþüne
göre burada Leviler’in yüksek nüfusa sahip
olmasý yönünde bir dua vardýr. Bunun sebebi
Aron Aberit’in yüksek kutsiyeti nedeniyle, en
ufak kusurlarýn bile ona yakýn duran Leviler’in
ölümüne yol açmasý (Midraþ – Bamidbar Raba
5:1) ve buna baðlý olarak Levi kabilesinin düþük
nüfuslu olmasýdýr (Ramban; Daat Mikra). Bkz.
Bamidbar 4:18 açk.
Ellerinin eylemine – Koenler’in gerçekleþtirdiði
korbanlara (Ýbn Ezra). Onkelos çevirisinde bunu
doðrudan söylemektedir.
Rýza göster – Yani “memnuniyetle kabul et”
(Targum Onkelos). Krþ. Vayikra 1:4.
Kalça kemiklerini ez – Targum Onkelos. Veya
“ona karþý kalkanlarý ve ondan nefret edenleri, kalça
kemiklerinden ez” (Raþi; Ýbn Ezra). Bkz. Teilim 69:24.
Leviler genelde orduya katýlmadýklarý için
buradaki “düþmanlar” sözcüðü yabancý düþmanlarý kastediyor olamaz (Beer Mayim Hayim; Devek
Tov). Dolayýsýyla bu sözcük, kendisi de Levi
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“Öðretecekler kanunlarýný Yaakov’a ve Toran’ý Yisrael’e. Yerleþtirecekler
Huzurun’a tütsü ve Mizbeahýn’ýn üstüne tamamen [yakýlan korbanlarý].
11
“Mübarek kýl, ey Aþem, onun kuvvetini – ve ellerinin eylemine rýza göster.
Kalça kemiklerini kýr [ona karþý] kalkanlarýn ve ona nefret besleyenlerin – [ki bir
daha] kalkamasýnlar.”
getirmektedir. Çöl yolculuðu boyunca, saðlýk
þartlarý elvermediði için halk genelde oðullarýný
sünnet etmiyordu. Ancak Levi kabilesi tehlikeye
raðmen bu mitsvayý ödün ve aralýk vermeden
titizlikle yerine getirmiþtir (Sifre, Beaaloteha 67;
Raþi; krþ. Sforno). Alternatif olarak “antlaþmaný
unutmadýlar” (Targum Onkelos). Bir görüþe göre
bu, Leviler’in Mýsýr’dayken bile Berit-Mila’yý
ihmal etmemelerini övmektedir (Yad – Ýsure Bia
13:2; Rabenu Behaye). “Antlaþma” sözcüðü,
Koenlik antlaþmasýný (Hizkuni; krþ. Bamidbar
25:13) veya genel olarak Tora antlaþmasýný
(Ralbag) kastediyor da olabilir. Mýsýr’da yaþadýklarý süre içinde Bene-Yisrael içinde putperestliðe
bulaþmýþ kiþiler olmasýna raðmen, Levi kabilesinden kimse bu uygulamalara kaymamýþtýr (Sforno).
Baþka bir görüþe göre “Natsar – Muhafaza
Etmek” fiili bir þeyi dýþ zararlardan korumayý
deðil, insanýn kendisini kendi içinden kaynaklanan istenmeyen deðiþimlere karþý dikkatli
ve sürekli alarmda olmasýný belirtir. Leviler Altýn
Buzaðý olayýnda, en yakýnlarýnýn bile gözünün
yaþýna bakmayarak, Tanrý’ya baðlýlýklarýný en üst
düzeyde korumayý bilmiþlerdir. Buradaki gelecek
zamanýn hikâyesi kipindeki “muhafaza edeceklerdi” fiili, Leviler’in ayný kuvvetli kiþiliði gelecekte
de hep taþýyacaklarýný vurgular. Böylece Leviler
önde gelen Tora eðitmenleri olacak (s.p.),
Tanrý’nýn antlaþmasýný hem halkýn içinde saðlam
kýlacak hem de kendi içlerinde muhafaza edeceklerdir (Hirsch).
10. Öðretecekler kanunlarýný Yaakov’a – Krþ.
Malahi 2:7, Raþi o.a. Ya da “öðretsinler…”. Baþka
bir deyiþle bu fiil hem bir dua olarak görülebilir
hem de durum belirtme amaçlý bir ifade olabilir.
Her iki durumda da Leviler’in, Bene-Yisrael’e
öðretmenlik etmeye en uygun kabile olduðu vurgulanmaktadýr (Raþi; krþ. Targum Onkelos). Eðer
bu bir duaysa, Moþe Leviler’e bu hakkýn teslim
edilmesi [ya da bunun için gereken zarafet ve
zekânýn kendilerine verilmesi (Sforno)] için dua
etmektedir (Beer Basade). Eðer amaç Leviler’in
ne yapacaklarýný söylemekse, önceki pasuklara
dayanarak Leviler’in halkýn öðretmeni olma mertebesine uygun olduklarý görülmektedir (Mesiah
Ýlemim).
Leviler Tanrý’ya olan sadakatlerini kanýtlamýþlar

ve en yakýnlarýna bile ayrýcalýk yapmamýþlardýr.
Buna paralel olarak Tanrý da onlarý sadece kendi
kabileleri deðil tüm Yisrael üzerinde öðretmenler
ve yargýçlar olarak görevlendirmiþtir (Or
Ahayim). Talmud (Yoma 26a) büyük Tora
otoritelerinin özellikle Levi (bu pasuk) ve Yisahar
(bkz. Divre Ayamim I 12:33) kabilelerinden çýktýðýný kaydeder.
Yaakov’a … Yisrael’e – Baal Aturim bu pasuðun,
Yaakov’un Levi kabilesi hakkýnda söylediði, bu
kabilenin Yaakov ve Yisrael içine daðýlacaðýna dair
sözlerine (Bereþit 49:7) paralel olduðuna iþaret
eder. Bu sözler, bulunduklarý baðlam içinde olumsuz anlam içermektedir. Ancak buna raðmen
sözler Leviler açýsýndan onurlu bir þekilde gerçekleþmiþ, Leviler halkýn içine yol gösterici örnek
öðretmenler olarak daðýlmýþlardýr. Bu, insanlarýn,
kusur tabir edilen karakterlerini bile asil bir þekilde kullanabileceðinin ve sonuçlarýn da bu
doðrultuda elde edilebileceðinin en etkili örneklerinden biridir. Yaakov, [Þimon’la birlikte]
Levi’nin, birçok zaman yýkýcý olabilecek ödünsüzlüðü nedeniyle öfkelenmiþti. Ancak bu kabile,
benliðindeki bu karakter özelliðini çölde hem
günahlardan uzak durmak hem de kardeþ
kabilelerin eksikliklerine karþý dimdik durmak
için olumlu yönde kullanmayý bilmiþ, Yaakov’un
lanetle sonuçlanabilecek sözlerini kendi açýsýndan berahaya dönüþtürebilmiþtir.
Yerleþtirecekler… tütsü – Hepsi Levi kabilesine
mensup olan Koenler (Ýbn Ezra). Bkz. Þemot 30:7-8.
Huzurun’a – Ýbranice Beapeha. Çeviri
Onkelos’u takip etmektedir (ayrýca Saadya
Gaon). Sözcüðün kökü olan Af, “burun” ya da
“öfke” anlamýna gelebilir [zira öfkelenen biri burnundan solur]. Böylece bu pasuk, tütsü (Ketoret)
uygulamasýnýn, Tanrý’nýn sembolik öfkesini
dindirme kuvvetine sahip olduðunu öðretmektedir (Abravanel; Malbim; Septuaginta). Bunun bir
örneði için bkz. Bamidbar 17:11 v.d.
Basit anlamda ise tütsü güzel koku verdiði için,
Tanrý’nýn Burnu’ndan bahsedilmesi sembolik bir
kullanýmdýr (Daat Mikra).
Tamamen [yakýlan korbanlarý] – Ýbranice Kalil.
Bu “tümüyle” anlamýna gelir ve Mizbeah’ýn
üzerinde tümüyle yakýlan Ola-korbanlarýný belirtir
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Gün boyu – Yani “sürekli olarak ve ebediyen”
(Raþi). Miþkan kurulduktan sonra, Miþkan nereye
giderse Þehina da orada barýnýrdý. Ancak BetAmikdaþ ilk inþa edileli beri Þehina
Yeruþalayim’den baþka hiçbir yerde barýnmamýþtýr
(Mehilta, Petihta; Raþi). Bet-Amikdaþ’ýn yýkýk
olduðu dönemlerde bile Þehina yine Batý
Duvarý’nda yoðundur (Beer Basade). Bu,
Yeruþalayim’in, bir dönem Miþkan’a evsahipliði
yapmýþ olan Þilo’dan üstün yanlarýndan biridir;
zira Þilo’daki Miþkan iþlevini yitirdikten sonra
Þehina orada kalmaya devam etmemiþtir (Divre
David). Buna karþýlýk, Bet-Amikdaþ kurulmadan
önce bile, Þehina hep Binyamin’in topraklarýnda
barýnmýþtýr. Nitekim Miþkan’ýn kurulduðu üç yer,
Þilo, Nov ve Givon – hepsi Binyamin’in topraklarýndadýr. [Aslýnda Þilo çoðunlukla Yosef’in
payýna düþen bölgededir, ancak týpký Yeruþalayim’in
Binyamin ile Yeuda arasýnda bölünmüþ olmasý
gibi, Þilo için de böyle bir durum söz konusuydu
ve Miþkan’ýn kurulduðu yer, Binyamin’in bu
þehirdeki küçük payý içindeydi (Meam Loez).]
Siper olur – Veya “kalkan/koruyucu olur” (Targum
Onkelos). Ya da “üzerinde bir örtü oluþturur”.
Diðer alternatiflere göre “gölge olur” [ancak bu,
Türkçe’deki “gölge etme” deyiminden farklý
olarak olumlu bir kullanýmdýr] (Septuaginta; krþ.
Radak, Þeraþim); veya “nezaret eder” (Hizkuni). Ya
da “[Binyamin] gün boyunca [Tanrý] için özlem
duyar” (Talmud – Yoma 12a).
Omuzlarý arasýnda barýnýr – “Þehina onun
topraklarýnda barýnacaktýr” (Targum Onkelos).
Midraþ’a göre, Bene-Yisrael Kýzýldeniz kýyýsýna
geldikleri zaman kabileler arasýnda denize önce
girme fedakârlýðýný kimin göstereceði konusunda
bir tartýþma çýkmýþ, Binyamin kabilesi önce
davranarak suya dalmýþtýr ve bu nedenle BetAmikdaþ’ýn kendi topraklarýnda inþa edilmesine
hak kazanmýþtýr (Talmud – Sota 37a; bkz. Teilim
68:28, Metsudat David o.a.). [Not: Bu, Rabi
Meir’in açýklamasýdýr. Rabi Yeuda ise denize ilk
girenin Yeuda kabilesi lideri Nahþon ben
Aminadav olduðunu belirtir (bkz. Þemot 14:22
açk.).] Sifre’ye göre ise, Bet-Amikdaþ’ýn
Binyamin’in topraklarýnda inþa edilmesine neden
olan þey, tüm kardeþleri içinde Erets-Yisrael’de
doðan tek kiþinin o olmasýdýr [buna baðlý olarak,
henüz doðmadýðý için babasý ile Esav’ýn karþýlaþmasý sýrasýnda Esav’ýn önünde eðilmemiþ tek

kardeþ odur (Meam Loez; bkz. Bereþit 33:6-7)].
Bunun yanýnda Yosef’in satýþýnda payý olmayan,
dolayýsýyla bu günahýn olumsuz etkisini taþýmayan tek kardeþ Binyamin’dir. Binyamin ayrýca
babasý Yaakov’a yaþlýlýðýnda en çok destek olan
oðludur. Böylece Binyamin’in sicili tamamen
temizdir ve Kutsal Mekân’a ev sahipliði yapmaya
en uygun kabile atasýdýr (Hirsch).
Aslýnda Bet-Amikdaþ’ýn tümü Binyamin kabilesi
topraklarýnda deðildir; ama Mizbeah ve Kodeþ
Akodaþim dâhil olmak üzere Bet-Amikdaþ’ýn en
kutsal bölümleri bu kabilenin topraklarýndadýr.
Bet-Amikdaþ’ýn geri kalaný ise Yeuda kabilesinin
topraklarý dâhilindedir. Böylece Bet-Amikdaþ,
Binyamin ve Yeuda kabilelerinin topraklarýnýn
buluþtuðu yüksek bir bölgeye, ancak o bölgede
nispeten alçak bir noktaya inþa edilmiþtir. Talmud
(Zevahim 54b) Peygamber Þemuel ile Kral
David’in Bet-Amikdaþ’a uygun yeri belirlemek
için bu yüksek bölgenin en tepesi olan En Etam
adlý pýnara geldiklerini ve David’in Bet-Amikdaþ’ý
buraya inþa etmeyi düþündüðünü aktarýr. En
Etam, Bet-Amikdaþ’ýn avlusunun Þaar Amayim
adlý kapýsýnda yer alan mikveye (bkz. Vayikra
Kitabý, s. 837) dar bir kanal yardýmýyla gelen
suyun kaynaðýydý (Talmud – Yoma 31a, Raþi o.a.).
Ancak buradaki pasuk Þehina’nýn, Binyamin
topraklarýnýn “omuzlarý arasýnda barýndýðýný”
söylemektedir. Omuzlar baþtan biraz daha alçakta olduðuna göre Bet-Amikdaþ’ýn olmasý gereken
yer de en yüksek noktadan biraz aþaðýda demektir (Sifre 352; Piruþ Sifre Deve Rav). Bu nedenle
Bet-Amikdaþ’ýn yeri En Etam’dan 23 ama alçaktadýr (Talmud – Yoma 31a; Raþi). [Not: BetAmikdaþ’ý inþa etmeye David deðil, oðlu Þelomo
nail olmuþtur. Ancak yine de bu konudaki tüm
hazýrlýklarý David yapmýþtýr ve bu amaçla oradaki araziyi de David satýn almýþtýr (bkz. Þemuel I
24:20 v.d.).]
Böylece Bet-Amikdaþ daðýn tepesinde veya
eteðinde deðil, týpký omuzlarýn bedendeki yeri
gibi, yamacýn üst kýsmýnda inþa edilmiþtir. Ya da
Bet-Amikdaþ’ýn bulunduðu yerin kuzeyinde
Efrayim tepeleri güneyinde de Yeuda tepeleri
bulunduðu ve bu tepeler birer omzu andýrdýðý
için, o nokta “omuzlarýn arasý” olarak adlandýrýlýyor olabilir (Daat Mikra). [Not: Tüm bunlar o
dönemki topoðrafiyi yansýtmaktadýr. Tarih içinde
þehir birçok kez yýkýlýp üstüne yenisi inþa edilmesi
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Binyamin hakkýnda [þöyle] dedi: “Tanrý’nýn sevgilisi, güvenle barýnacaktýr
O’nun yanýnda. [Þehina] Gün boyu siper olur ona ve omuzlarý arasýnda barýnýr.”
kabilesi mensubu olan Aaron’un ailesine verilmiþ
Koenlik payesine itiraz edenleri kasteder (Sifre
352; Raþi).
Öte yandan bunun yabancý düþmanlarý
kastetmesi de olasýdýr. Nitekim II. Bet-Amikdaþ
zamanýnda Erets-Yisrael’i iþgal eden Eski Yunan
ordularýna karþý direniþ mücadelesini Haþmonay
ailesi vermiþti. “Haþmonay”, Hanuka olaylarýnda
direniþi baþlatan Matatyau’nun babasý olan Koen
Gadol Yohanan’ýn lakabýydý [dolayýsýyla bu aile
Koenler hanedanýna ve böylece Levi kabilesine
mensuptu]. Onun yanýnda, Yunanlýlar karþýsýndaki direniþin kahramanlarýndan biri de Tanah’ýn
dýþýnda kalmýþ kitaplar arasýnda yer alan
Makabiler II’de (Perek 6) adý geçen Elazar’dý.
Haþmonay ve Elazar’ýn soyuna mensup on iki kiþi
Yunanlýlar’a karþý direniþte Yahudi kuvvetlerine
komuta etmiþti ve Yunan kuvvetlerine göre sayýca az olmalarý nedeniyle, peygambersel bir
görüþle bu durumu gören Moþe, onlarýn savaþta
baþarýlý olabilmeleri için dua etmektedir. Buna
baðlý olarak, Moþe pasuðun baþýnda “Mübarek kýl,
ey Aþem, onun kuvvetini ve ellerinin eylemine rýza
göster” dedikten sonra, düþmanlarýna karþý kesin
zaferler kazanmasý için dua etmektedir (Midraþ –
Tanhuma, Vahyi 14; Midraþ – Bereþit Raba 99:2;
Raþi). Bu örnekte olduðu gibi, Moþe, Midyan
savaþýnda orduya liderlik etmesi için Pinehas’ý
göndermiþti (Bamidbar 31:6). Yine Kral David’e
savaþta 4600 Levi katýlmýþ (Divre Ayamim I
12:27) bunlardan Tsadok adlý kiþinin cesur bir
savaþçý olduðu vurgulanmýþtýr (Divre Ayamim I
12:29). Dolayýsýyla her ne kadar Leviler daha çok
Tora öðrenimi, öðretimi ve ibadetle meþgul olup
birer barýþ adamý olsalar da, gerektiðinde kuvvetli
savaþçýlar halini alabilmektedir. Moþe’nin duasý
da buna yöneliktir (Meam Loez).
Farklý bir açýklama da þöyledir: Bir kiþinin baðýmsýz bir faaliyete çýkmak üzere olduðu, belini
kuþanmasýndan anlaþýlýr. Öte yandan, Tora ruhunun ve Kutsal Mekân’ýn el üstünde tutulmasýyla
görevli olan bu kabilenin elinde bu görevinde
kendisine hizmet edecek yalnýz manevi nitelikli
araçlar vardýr. Ve Tora öðretmelerinin ve temsilcilerinin, kendilerine açýk bir þekilde karþý gelen
muhaliflerinin – “[ona karþý] kalkanlarýn” – olmamasý hayaldir. Kutsal Mekân’da beslenen ahlaki
idealin bundan hoþnut olmayanlarýn nefretiyle
karþýlaþmamasý beklenemez; gizli de olsa “ona

nefret besleyenler” olacaktýr. Moþe bu nedenle,
Tora’ya, onu öðretenlere ve temsil edenlere karþý
duranlarýn gücünün kýrýlmasý ve bunun bir sonucu olarak, Tora idealine karþý nefret besleyenlerin
bunu aktif bir muhalefete dönüþtrmeye cüret
edememeleri için dua etmektedir. Tora öðretmenleri ve Kutsal Mekân görevlileri, bu görevlerini, yollarýndan hiç sapmaksýzýn yerine
getirmekle yükümlüdür. Kendilerine karþý gelenler varsa bile onlarla kiþisel olarak ilgilenmemeli,
kendilerine düþen göreve yoðunlaþarak, muhaliflerine karþý kendilerini korumasý ve kendilerine
yardýmcý olmasý için güvenlerini Tanrý’ya yaslamalýdýrlar (Hirsch).
Buradaki berahanýn Leviler’e deðil halkýn
tümüne yönelik olduðu görüþünde olanlar da
vardýr. Levi kabilesinin gerçekleþtirdiði ibadet ve
Tora öðrenimi/öðretimi sayesinde Yisrael de
maddi ve fiziki açýdan berekete kavuþacak, yaptýklarý her þeyde mübarek olacaklar ve düþmanlarýna karþý üstünlük saðlayacaklardýr (Daat Mikra).
[Ki bir daha] Kalkamasýnlar – Raþi. Ya da “daha
önce Korah’ýn yaptýðý gibi kimse onlarýn ellerinin
eylemine göz dikmesin”. Nitekim kral Uziyau tütsüyü gerçekleþtirmek istediði için tsaraat cezasýna
çarptýrýlmýþtýr (Divre Ayamim II 26:19-21) (Sforno).
12. Tanrý’nýn sevgilisi – Ya da “Tanrý’nýn sevdiði”
(Targum Onkelos); “Tanrý’nýn dostu”. Yaakov’un
en küçük oðlu Binyamin’in bu þekilde adlandýrýlmasýnýn sebebi, son derece tsadik biri olmasýdýr. O
kadar ki, Hahamlarýmýz, Binyamin’in tek ölüm
sebebinin Adam’ýn günahý nedeniyle dünyaya
ölüm kavramýnýn gelmiþ olmasý olduðunu belirtirler.
Güvenle barýnacaktýr – Talmud buna dayanarak,
Binyamin ölüp gömüldükten sonra hiçbir böcek
veya kurdun onun bedenine zarar vermediðini
belirtir. Bu mertebeye toplam yedi kiþi ulaþmýþtýr:
Avraam, Yitshak, Yaakov, Moþe, Aaron, Miryam
ve Binyamin. Bazýlarý bu listeye Kral David’i de
katar (Talmud – Baba Batra 17a; Rabenu Behaye).
Krallýk Yeuda kabilesine aittir ve Kral
Þelomo’dan sonra Efrayim kabilesinin liderliði
altýndaki On Kabile Yeuda kabilesine isyan edip
Yisrael Krallýðý adý altýnda farklý bir krallýk kurduklarý zaman Binyamin, Tanrý’ya isyan etmemiþ
ve bunun bir sonucu olarak, onlarla birlikte cezalandýrýlmamýþtýr – “güvenle barýnmýþtýr” (Sforno).
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(bkz. Þemot 2:2). Buradaki kullaným çoðuldur,
ama Targum Onkelos’u tanýmlayan Raþi’ye göre
burada her iki anlam da kastedilmektedir. Týpký
güneþin olgunlaþtýrdýðý ürünlerin olmasý gibi,
“ay”daki deðiþikliklerin etkisiyle her “ay” meyve
veren salatalýk ve kabak gibi ürünler de vardýr.
Her fiziksel varlýk, dört temelin farklý birleþiminden oluþur: Toprak, Su, Ateþ ve Hava/Rüzgâr.
Güneþ, canlýlardaki ateþ öðesini harekete
geçirme özelliðine sahiptir. Güneþe doðrudan
maruz kalan bir nesnenin ýsýnmasýnýn, ondan
[veya baþka bir ateþ kaynaðýndan] uzak durduðu
zaman da soðumasýnýn sebebi budur. Buna
karþýlýk, ay ise, su öðesini harekete geçirir.
Örneðin med-cezir (gel-git) olayýnýn ayýn çekim
kuvvetine baðlý olduðu bilinmektedir. Böylece
güneþ ve ay, farklý etkileriyle ürün ve meyvelerin
olgunlaþmasýnda rol oynarlar. Moþe bu berahasýnda güneþ ve ayýn, Yosef’in topraðý üzerinde özellikle etkili olup ürünleri olgun ve lezzetli hale
getirmeleri için dua etmektedir (Piruþ Al Ýbn
Ezra). Yine buna baðlý olarak Ýbn Ezra, buradaki
Gereþ sözcüðünün anlamýnýn temelde “harekete
geçirmek” olduðu açýklamasýný yapar [ve bu fiilin
alabileceði “uzaklaþtýrmak”, “sürmek”, “boþamak”, “söküp atmak” gibi anlamlar da, bir þeyin,
bulunduðu yerle baðlantýsýný kesip harekete
geçirme þeklindeki temel anlamýn türevidir].
Baþka bir açýklama: Her meyve (=Meged; bkz.
ö.p. açk.) yýlýn belirli bir ayýnda olgun hale gelir.
Dolayýsýyla burada Yosef kabilesinin topraklarýnda meyvelerin herhangi bir aksama olmadan,
uygun zamanlarýnda olgunlaþmasý yönünde bir
beraha vardýr (Ramban).
Farklý bir görüþe göre anlam “ardý ardýna gelen
aylarýn sayýsýna baðlý olan meyveler” þeklindedir.
Önceki ifade güneþin döngüsüne, yani mevsimlere baðlý olarak tarým ürünlerini belirtmiþti. Bu
ise mevsime baðlý olmaksýzýn, olgunlaþmak için,
aylarla ölçülen belli bir süreyi gerektiren türdeki
meyveleri – yani hayvanlar âleminin meyvelerini
– kasteder: Hayvan yavrularý. Buna göre Gereþ

sözcüðü doðumu belirtir; nitekim türüne göre
birkaç aylýk hamileliðin ardýndan doðan bir
yavru, önceden bulunduðu yeri terk eder ve
annenin bedenindan baðýmsýz bir oluþum halini
alýr (Hirsch; krþ. Þemot 2:2).
Bir görüþe göre güneþ ve ayýn Yosef’in topraklarýna özel bir bereket getirmesi, Yosef’in güneþ ile
ayýn kendi önünde eðilmelerine dair gördüðü
rüyayla baðlantýlýdýr (Keli Yakar; Meam Loez; bkz.
Bereþit 37:9).
15. Kadim daðlarýn baþýyla – “Baþ” sözcüðü
“baþlangýç” anlamýnda kullanýlmýþtýr ve bu iki
þekilde anlaþýlabilir: [1] Yosef kabilesinin topraklarýndaki daðlarda yetiþen ürünler erken vakitte
olgunlaþýr; yani ürünlerin olgunlaþmasýnýn
baþlangýcý, buradaki daðlardadýr. Dolayýsýyla
Yosef, ürünlerin en erken olgunlaþtýðý yerle
mübarek kýlýnmýþtýr (Targum Onkelos; Raþi). [2]
Ýfade “daðlarýn baþlangýcýyla” þeklinde de
anlaþýlabilir – ki bununla, Yosef kabilesinin
topraklarýndaki daðlarýn, ilk yaratýlan daðlar
olduðu kastedilmektedir (Sifre 353; Raþi). Ýlk
önce yaratýlmýþ olmalarý Tanrý’nýn takdirinin bu
daðlar üzerinde yoðun olduðuna iþaret eder
(Minhat Yeuda; Sifte Hahamim).
Alternatif olarak “kadim daðlarýn baþýnýn
[=tepesinde yetiþen ürünlerin] lezzetiyle” (Ýbn
Ezra). Ya da “kadim daðlarýn en iyileriyle” (Targum
Yonatan; Rabenu Behaye; Daat Mikra).
Ebedi tepelerin lezzetiyle – Yani “ebediyen
meyve üreten ve yaðmursuzluk gibi nedenlerle
buna ara vermeyen tepelerin lezzetli ürünleriyle”
(Targum Onkelos; Raþi). Ya da “ezeli tepelerin
lezzetiyle” (krþ. 32:7).
Midraþsal bakýþla “daðlar” Atalar’ý, “tepeler” ise
Anneler’i simgeler (krþ. Bamidbar 23:9 açk.).
Böylece Moþe burada Yosef’in, Atalar’a ve
Anneler’e verilmiþ olan berahalara nail olmasý
için dua etmektedir (Sifre).
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Ve Yosef hakkýnda [þöyle] dedi: “Aþem’in mübarek kýldýðýdýr topraðý – göklerin lezzetiyle, çiyle ve derinlerde yatan suyla,
14
güneþin [olgunlaþtýrdýðý] ürünlerin lezzetiyle ve aylarýn mahsulünün
lezzetiyle,
15
kadim daðlarýn baþýyla ve ebedi tepelerin lezzetiyle,
nedeniyle bu þartlar deðiþmiþtir ve günümüzde
Yeruþalayim þehri Tapýnak Tepesi’nden daha yüksektedir.]
Rabenu Behaye, bu pasukta üç Bet-Amikdaþ’ýn
her birine yönelik imalar olduðuna iþaret eder.
“Güvenle barýnacaktýr O’nun yanýnda” sözleri,
“[Tanrý] kuvvetli bir þekilde barýnacaktýr onun
yanýnda [=Binyamin’in topraklarýnda]” þeklinde
anlaþýlabilir ve bu durumda I. Bet-Amikdaþ’ý belirtir. II. Bet-Amikdaþ’ta ise Þehina’nýn yoðunluðu
ilkine göre çok daha azdý; bu nedenle kesin bir
“barýnmadan” bahsetmeyen “gün boyu üzerini
örter” ifadesi II. Bet-Amikdaþ’ý belirtir. III. BetAmikdaþ kurulduðunda Þehina buraya I. BetAmikdaþ’ta olduðundan bile daha kuvvetli bir
þekilde yerleþecektir. Böylece “omuzlarý arasýnda
barýnýr” sözleri bunu ima eder (Sifre).
13. Aþem’in mübarek kýldýðýdýr topraðý – Siyasi
kuvvet Yeuda’nýn, Tora öðrenimi ve kutsal ibadet
Levi’nin, Kutsal Mekân’a evsahipliði de
Binyamin’in mübarek kýlýndýðý alanlardýr. Yosef
ise maddi ve tarýmsal bereketle mübarek kýlýnmýþtýr (Hirsch). Keli Yakar’a göre Yosef’in bu bolluða hak kazanmasýnýn sebebi, Mýsýr’da tüm
ailesini geçindirmesidir (Meam Loez). Rabi
Þimon Bar Yohay, bir tüccarýn Yosef’in topraklarýna geldiðinde bulamayacaðý hiçbir þey
olmadýðýný belirtir (Sifre)
Tüm kabilelerin topraklarý arasýnda, doðal bolluk
açýsýndan Yosef’in payýna düþen toprak kadar
bereketli olaný yoktu (Sifre 353; Raþi; Sforno). Bu
nedenle, her ne kadar Erets-Yisrael’in tümü “süt
ve balýn aktýðý Ülke” (Þemot 3:8 vs.) olarak tanýmlanmasý doðrultusunda bereketli ise de, Yosef’in,
hakkýnda “Aþem’in mübarek kýldýðý” tanýmýnýn
kullanýldýðý topraklarý Erets-Yisrael’in genelinden
bile daha bereketliydi (Beer Basade).
Göklerin lezzetiyle – Yani “Aþem, Yosef’in
topraðýný göklerin lezzetiyle, çiyle ve sayýlan diðer
þeylerle mübarek kýlsýn”. Tam çeviriyle “göklerin
lezzetinden…”. Kullanýlan ismin –den hali bu
baðlamda “ile” manasýndadýr.

“Lezzet” þeklinde çevirdiðimiz Meged sözcüðü
tatlý ya da lezzetli þeyleri tanýmlar (Raþi; krþ.
Bereþit 24:53 açk.). Baþka bir görüþe göre ise bu
sözcük “meyve” anlamýna gelir (Ramban;
Hirsch). Ya da “en iyisi” (Radak, Þeraþim).
Çiyle – Çevirimize göre bu, “göklerin
lezzetiyle”den sonra gelen baþka bir bereket kaynaðýdýr. Ancak anlam “göklerin meyvesiyle, [yani]
çiyle” (Hirsch) veya “göklerin, çiyden kaynaklanan
lezzetiyle” þeklinde de olabilir. Veya “yaðmur
olmadýðý zamanlarda da, sadece çiy bile ürünlerin
olgunlaþmasý için yeterli olsun” (krþ. Sforno).
Derinlerde yatan suyla – Derinlikteki sular yükselip Yosef kabilesinin topraklarýna bereket saðlamaktadýr (Raþi). Çeviri serbesttir. Tam çeviriyle
“aþaðýda çökmüþ/uzanmýþ duran derinliklerle
[=derinlik sularýyla veya derin sularla]”. Bu pasuktaki beraha, Yaakov’un Yosef’e vermiþ olduðu
berahayla benzerlik taþýmaktadýr (bkz. Bereþit
49:25). Raþi, Moþe’nin tüm kabilelere verdiði
berahalarda bunun gibi benzerliklerin bulunduðunu belirtir.
14. Güneþin [olgunlaþtýrdýðý] ürünlerin
lezzetiyle – Tam çeviriyle “güneþin ürünlerinin
lezzetiyle”. Yosef kabilesinin topraklarý bol güneþ
alan yamaçlar içerir ve güneþ, meyvelere lezzet ve
olgunluk katar (Sifre 353; Raþi; Þaare Aaron).
Talmud (Yoma 83b), güneþe maruz kalan incirlerin en iyi lezzete sahip olduðunu kaydeder.
Bir görüþe göre bu ifadenin anlamý, “güneþin yýllýk döngüsüne – yani mevsimlere – baðlý olarak
yetiþen meyvelerle” þeklindedir. Bu, genel olarak
tarým ürünlerini belirtir (Hirsch).
Aylarýn mahsulünün – Ýbranice Gereþ Yerahim.
Ýlk sözcük “Garaþ – Uzaklaþtýrmak; Sürmek”
fiilinden gelir ve topraðýn verdiði ürünleri tanýmlar. Kullanýlan Yerahim sözcüðü, Yareah’ýn çoðul
halidir. Ancak tekil halde dünyanýn uydusu olan
“ay”ý belirten bu sözcük, çoðul kullanýldýðýnda ise
daha çok bir zaman birimi olarak “ay”ý tanýmlar
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sözcüðü, baþkalarýndan belli baþlý açýlardan, özellikle de özel bir konumda olacak þekilde, farklý ve
ayrý durumda olan birini tanýmlar. Örneðin, yüksek bir kutsiyet elde etme amacýyla dünyevi bazý
zevklerden kendini men eden bir kiþi de Nazir
olarak adlandýrýlmýþtýr (bkz. Bamidbar Perek 5).
Raþi’ye göre ise sözcük burada kutsiyet amaçlý bir
ayrýlýðý tanýmlamamaktadýr ve anlam “kardeþlerinin ayrý kalaný” þeklindedir – ki bu, Yosef’in,
kardeþleri tarafýndan satýlmasý olayýna iþaret
etmektedir (bkz. Bereþit Perek 37). Benzer þekilde
“kardeþlerinden ayrýlmýþ olan” (Targum Onkelos).
Sforno’ya göre Nazir sözcüðün buradaki anlamý,
“Nezer – Taç” ile baðlantýlýdýr: “Tüm bu berahalar
Yosef’in baþýna ve kardeþleri arasýnda taçlý olanýn
tepesine gelsin. Nitekim o buna layýktýr; zira
Mýsýr’da onlardan yüksek bir konumda iken hepsine büyük bir þefkatle davranmýþtý.”
Tepesine – Daat Mikra. Ýbranice Kodkod. Ya da
“alnýna” (The Living Torah). Krþ. Bereþit 49:26.
17. Behordur boðasý – Bazýlarýna göre, önceki
pasuklarda genel olarak bitkisel ürünler
konusundaki bereketten bahsedildiði için, bunlarý “yiyecek olan” Yosef kabileleri boðaya benzetilmektedir. Ayrýca boða kuvvet sembolüdür.
Dahasý bir behor da babasýnýn kuvvetinin simgesidir (krþ. 21:17). Böylece ikisinin birleþimi
Yosef’in kuvvetini vurgulamaktadýr (Ýbn Ezra).
Ayrýca Yosef, annesi Rahel’in ilk oðlu olduðu için
behordur (Rabenu Behaye). Bunun yanýnda
Yaakov, Reuven’e ait olan behorluk hakkýný,
Reuven’in kabahati sonucunda Yosef’e aktarmýþtýr (Divre Ayamim I 5:1).
Raþi’ye göre buradaki “behor” sözcüðü normal
anlamýnýn dýþýnda, bazý yerlerde olduðu þekilde
büyüklük ve rütbe belirtir. Örneðin Teilim’de
geçen “Ben de onu behor yapacaðým” (Teilim
89:28) ifadesinde bu bellidir; zira bir kiþi behor
deðilse onu behor yapmak mümkün olmadýðýna
göre pasuktaki anlam, “ona büyüklük ve rütbe
vereceðim” þeklindedir (ayrýca bkz. Þemot 4:22
ve Þemot 12:30 açk.). Burada da “behor”,
Yosef’in soyuna mensup olup Bene-Yisrael içinde
yüksek bir konuma gelecek birini – yani Efrayim

kabilesine mensup olan Yeoþua Bin Nun’u kastetmektedir. Moþe’nin halefi olan Yeoþua, BeneYisrael’in bir tür kralý haline gelmiþtir. Birçok
kralý maðlup edecek olan Yeoþua, bunun için
gereken kuvveti simgelercesine pasukta “boða”
olarak adlandýrýlmaktadýr. Ayrýca Yeoþua
“görkemlidir” – kendisine görkem bahþedilmiþtir.
Nitekim Tanrý, Yeoþua’nýn atanmasý ile ilgili
olarak Moþe’ye “Görkeminden [bir miktarý] ona
[=Yeoþua’ya] ver” demiþtir (Bamidbar 27:20).
Ramban’a göre ise anlam “Boðasýnýn behoru” þeklindedir. Buna göre pasukta geçen “boða” Yosef’i,
“behor” da Yeoþua’yý kasteder. Pasuðun devamýnda “boða”nýn reem boynuzlarýna benzetilen iki
“boynuzu” da Efrayim ve Menaþe kabileleridir.
Çevirimiz Sforno’nun açýklamasýný takip etmektedir. Buna göre Yosef, “Çalýlýkta Barýnan’ýn behor
[=yüksek konumdaki] boðasýdýr”. Çünkü her ne
kadar krallýk Yeuda’ya aitse ve buna baðlý olarak
Yeuda hayvanlarýn kralý kabul edilen aslanla baðdaþtýrýlmýþsa da (Bereþit 49:9), onun hemen
ardýndan Yosef gelmektedir. Bu da Hahamlarýmýz’ýn
“[Vahþi] Hayvanlarýn kralý aslandýr. Çiftlik hayvanlarýnýnki boðadýr” (Talmud – Hagiga 13b) þeklindeki sözleriyle paraleldir. Böylece kabileler
içinde Yosef, Yeuda’dan sonra en üst düzeyli kabileydi. Dolayýsýyla her ne kadar krallýk ona ait
deðilse de, Yosef yine de “görkemlidir” – görkeme
layýktýr. Kral Þelomo’dan sonra, Yosef’in soyundan gelen Efrayim kabilesinin, Yeuda’nýn egemenliði altýndan çýkýp, Yeuda ve Binyamin dýþýndaki kabilelerin baþýna geçerek ayrý bir krallýk
kurmasý da buna baðlýdýr. O zamandan itibaren
Yeuda Krallýðý ile Efrayim’in baþkanlýðýndaki
Yisrael Krallýðý arasýnda hep bir anlaþmazlýk
olmuþtur. Ancak tarihin sonunda bu deðiþecek,
Efrayim de, kraliyetin gerçek sahibi olan Yeuda
kabilesiyle birlikte düþman halklara boynuz vuracak, birlikte galip geleceklerdir. Peygamber
Yeþayau’nun söylediði gibi: “Efrayim’in kýskançlýðý
kalkacak ve Yeuda’nýn düþmanlarý kesilip atýlacak …
birlikte maðlup edecekler doðu insanlarýný” (Yeþayau
11:13-14).
Yosef’in rütbe belirten “behor” sözcüðüyle anýlmasýnýn bir nedeni de Mýsýr’daki yüksek konumu
olabilir (Daat Mikra).
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toprak ve onu dolduranlarýn lezzetiyle ve çalýlýkta Barýnan’ýn rýzasýyla.
“Gelsin [bu beraha] Yosef’in baþýna ve kardeþleri arasýnda seçkin olanýn tepesine.
17
“Behordur boðasý; görkemlidir ve reem boynuzlarýdýr boynuzlarý. Onlarla halklara boynuz vuracak birlikte yeryüzünün uçlarýna – ve onlar, Efrayim’in on binleri
ve Menaþe’nin binleridir.”
16. Toprak ve onu dolduranlarýn – Yani
“yeryüzünde bulunan her þeyin”. Buna insanlar
ve hayvanlar da dâhildir (Ramban; krþ. Bereþit
49:25). Ya da “düzlük/ova ve içindekilerin” (Ýbn
Ezra). Buna göre “toprak”, “yeryüzü”, “diyar” veya
“ülke” anlamýna gelebilen Erets sözcüðü, bu
baðlamda, [önceki dað ve tepeyi takiben] “ova”
anlamýna gelmektedir. Onu dolduranlar da
topraða baðlý olan canlý ve [altýn, gümüþ gibi deðerli
madenler benzeri] cansýz þeylerdir (Rabenu Behaye).
Çalýlýkta Barýnan’ýn – Tanrý, Moþe’ye ilk olarak
yanan ama kavrulmayan bir çalýlýk yoluyla hitap
etmiþtir (bkz. Þemot 3:1 v.d.). Moþe burada
Tanrý’nýn sürekli olarak o çalýlýkta barýndýðýný
söyleme amacýnda deðildir. Sadece ilk “tanýþmadaki” durumdan bahsetmektedir (Targum
Onkelos; Sifre 353; Raþi). Ayrýca bu çalýlýk Sinay
daðýnda yer almaktaydý ve Tanrý’nýn Mevcudiyeti
uzun bir süre Sinay daðýnda barýnmýþ, sonra da
Miþkan’la birlikte Bene-Yisrael’e katýlmýþtýr.
Böylece anlam “Yosef’in ülkesi, Kendisi’ni Sinay
daðýnda, yani Moþe’nin çalýlýðý gördüðü yerde
açýða çýkaran Tanrý’nýn lütfuyla mübarek kýlýnsýn” þeklindedir (Ramban).
Ýbn Ezra buradaki açýklamasýnda Tanrý’nýn
“Gökler’de” barýndýðýný vurgulamaktadýr. Bunun
amacý da Tanrý’nýn hep çalýlýkta olduðunu düþünme hatasýna düþülmemesidir. Gerçekte “Gökler”
bile sembolik bir kullanýmdýr; zira Tanrý’nýn bir
mekâný yoktur. Aksine her türlü varlýðýn temeli
Tanrý’dýr. Melekler bile Tanrý için “Onuru’nun
yeri neresidir?” diye sorarlar (Þabat Musafý’nda
Keduþa). Kýsacasý yer kavramý Tanrý’yý baðlamaz.
Buradaki “Sene – Çalýlýk” sözcüðü “Sanuy –
Nefret Edilen” ile baðlantýlýdýr ve her türlü fiziksel
varoluþun, Tanrý için tenezzül anlamýna geldiðini
ima eder. Buna raðmen Tanrý, istediði zaman,
çalýlýkta ya da Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta olduðu
gibi Þehinasý’ný belirli yerlere yoðunlaþtýrýr [yine
de bu, baþka yerlerde bir eksilme olacaðý anlamýna gelmez] (krþ. Piruþ Al Ýbn Ezra).
Moþe, Yosef kabileleri adýna tüm bu maddi
bereket için dua etmektedir, ancak bu bereketin
gerçekleþmesi bile, asýl berahayý tamamlamak için
yeterli deðildir. Tüm bu bolluðun gerçekten
“beraha” niteliði taþýyabilmesi, bu kabile mensuplarýnýn Moþe’nin karþýsýnda çalýlýkta barýnmýþ

olan Tanrý’nýn rýzasýna layýk olmasýna baðlýdýr.
Tanrý, Moþe’ye ilk seslendiði olayda kuvvetli bir
mesaj vermiþtir: Tanrý’nýn Þehinasý’nýn bir yerde
barýnmasý için tüm bu maddi bolluða ihtiyaç yoktur. Gerekirse, Tanrý, basit bir çalýlýkta bile açýða
çýkabilir – yeter ki orada buna layýk birileri olsun!
Moþe, bahsi geçen tüm bu bolluk için, Yosefoðullarýnýn, kendi atalarý olan “Tsadik” Yosef’’i
hatýrlarýnda tutarak, ona layýk torunlar olarak
yaþayacaklarý varsayýmýyla dua etmiþtir. Yosef,
gerçekten de “kardeþleri arasýnda seçkin olandý”
ve Mýsýr’daki yüksek konumunun getirdiði
ihtiþam ve zenginliðin doruðundayken bile tevazu
ile insancýllýðýný korumuþ olduðu gibi, genç bir
köleyken Potifar’ýn karýsýnýn tüm baþtan çýkarýcý
tavrýna karþý direnmeyi de bilmiþti (Hirsch).
Rýzasýyla – “Hüsnüniyeti ve hoþnutluðuyla [da
mübarek kýlýnsýn Yosef’in topraðý (p. 13)]” (Raþi).
Ya da “sayýlan bereket ve Çalýlýkta Barýnan
Tanrý’nýn rýzasý – hepsi Yosef’in baþýna gelsin…”
(Sforno). Buna göre ifade, önceki ifadelere
baðlýdýr. Alternatif olarak bu ifadeyi sonraki ifadeye baðlamak da mümkündür (bkz. s.a.: Ramban).
Gelsin – “Ümit ederim ki Yosef-oðullarý tüm
bunlara layýk olurlar ve hak edecekleri beraha,
ahlaki büyüklüðünün ödülü olarak Yosef’in baþýna gelir.” Moþe Rabenu bu dileði aralýksýz olarak
korunacak ahlaki bütünlüðe koþullamakta ve
bunun gerçekleþmesi olasýlýðýný Yosef-oðullarýnýn
özgür iradesine býrakmaktadýr. Onlar söz konusu
ahlaki düzeyi koruyabilirlerse tüm bunlarý hak
edeceklerdir. Ancak ne yazýk ki, Efrayim
kabilesinin biraz ilerideki tarihi, bu dileðin sadece
bir dilek olmakla kaldýðýný ortaya koymuþtur.
Maddi açýdan mübarek kýlýnan Efrayim, bu bolluðun da etkisiyle, Yisrael’in on iki kabilesinden
onunu kendi peþinden, Tanrý’ya ihanet yoluna
doðru sürüklemiþtir.
[Bu beraha] – Raþi. Ya da “tüm bunlar” (Targum
Onkelos). Ya da “Çalýlýkta Barýnan’ýn rýzasý gelsin
Yosef’in baþýna…” (Ramban).
Kardeþleri arasýnda seçkin olanýn – Bkz. Bereþit
49:26. Ýbranice Nezir Ehav. Yosef özellikle “tsadik”
olma özelliðiyle ön plana çýkmýþtýr (Daat Mikra)
ve bu nedenle Yosef A-Tsadik olarak adlandýrýlýr.
Tam çeviriyle “kardeþlerinin ayrý olaný”. Tamlama
nedeniyle Nezir þekline dönüþmüþ olan Nazir
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içeriyordu]. Hepsi, doðu insanlarýnýn tümünden
geriye kalanlardý. [Savaþta ölü] Düþenler ise yüz
yirmi bin kýlýç çeken adamdý” (Þofetim 8:10).
18-24. Son Kabileler. Geriye kalan, [Zevulun’la
birlikte mübarek kýlýnan Yisahar haricindeki] beþ
kabileye – Zevulun, Gad, Dan, Naftali ve Aþer’e
– verilen berahalarda dikkati çeken ortak bir yan
vardýr: Kendilerine verilen berahalarýn içinde
kendi isimleri de geçmektedir. Örneðin: “Ve
Zevulun hakkýnda [þöyle] dedi: Neþelen
Zevulun…”; “Ve Dan hakkýnda [þöyle] dedi: Dan,
aslan yavrusudur…” vs. Sifre 354’ten alýntý yapan
Raþi, bunun amacýnýn, en zayýf kabileler olan bu
beþine berahalarýnda ek bir kuvvet vermek
olduðunu belirtir. [Not: Bkz. Bereþit 47:2 açk.
Orada Targum Yonatan’ýn görüþü doðrultusunda
bu beþinin, aksine, en güçlü kabileler olduðu
belirtilmiþti. Ýki açýklama arasýndaki tezatýn
nedeni, farklý görüþleri takip etmeleridir.] [Not 2:
Yeuda’nýn ismi de kendi berahasý içinde tekrarlanmaktadýr, ancak Talmud (Baba Kama 92a) o
tekrarýn farklý bir sebebi olduðunu belirtir.]
18-19. Zevulun ve Yisahar. Zevulun ve Yisahar
kabileleri, aralarýnda bir ortaklýk kurmuþlardý.
Toprak payýný deniz kýyýsýnda alan Zevulun deniz
ticaretiyle uðraþýp, kazancýyla Yisahar’ýn geçimini
de saðlýyor, bu sayede Yisahar da Tora öðrenimine
yoðunlaþabiliyordu. Böylece Yisahar kabilesi, çok
büyük Tora otoritelerinin çýktýðý bir kabileydi.
Zevulun da bu Tora öðrenimindeki payý nedeniyle
ondan doðan manevi liyakatte pay sahibiydi. Bu
nedenle, Yisahar yaþça Zevulun’dan büyük
olmasýna raðmen, huzur içinde Tora öðrenebilmesini, öðretmen, yargýç ve ulusun manevi
hazinesini besleyen bir kabile haline gelebilmesini Zevulun’a borçlu olduðu için, hem Yaakov’un
oðullarýna vermiþ olduðu berahalarda hem de
Moþe’nin burada verdiði berahalarda Zevulun’a
Yisahar’a göre öncelik verilmiþtir (Midraþ – Bereþit
Raba 72:5 ve 99:9; Raþi. Ayrýca krþ. Bamidbar
7:24 açk.). Dahasý, aslýnda burada Yisahar’a yönelik
özel bir beraha yoktur ve sadece Zevulun’un berahasýnýn içinde bir kýsým bu kabileye ayrýlmýþtýr.
Yisahar ve Zevulun arasýndaki bu ortaklýk, tarih
boyunca birçok örnekle devam ettirilmiþ, zengin
kiþiler samimi ve dirayetli bir þekilde Tora öðrenen kiþileri maddi olarak desteklemiþ, hatta
bazýlarý aralarýnda, bu Tora öðreniminin manevi
liyakatinde ortak olduklarýný yazýlý sözleþmelerle
resmileþtirmiþlerdir. Ama böyle bir sözleþme
yoksa bile iþ sahibi bir Yahudi, daima bir

“Zevulun” olduðunu, olmasý gerektiðini aklýnda
tutmalýdýr. Ýþ dünyasýyla ilgilenmesi yalnýzca
kiþisel kazanç olmamalý, parasýný hayýr iþlerine ve
Tora öðrenimine ayýrmayý bilmelidir.
Bunun yanýnda þu da açýkça belirtilmelidir ki,
baþkalarýnýn Tora öðrenimini desteklemek, bir
“Zevulun”u bile Tora öðrenimi konusundaki
kiþisel yükümlülükten muaf kýlmaz. Ýþ dünyasýnýn
stresli doðasýna raðmen, her sabah ve her akþam
belli bir vakti Tora öðrenimine ayýrmakla yükümlüdür. Yahudi Kanun Kodeksi Þulhan Aruh bir
Yahudi için Tora öðreniminin önde gelmesi, iþ
faaliyetlerinin ise ikinci planda olmasý gerektiðini
kaydeder (Meam Loez).
Neþelen Zevulun – Uzaklara gitmek üzere evden
çýkmak genelde pek mutlu bir durum deðildir.
Dolayýsýyla Moþe burada Zevulun’a evden çýktýðý
için neþelenmesini söylüyor deðildir. Bundan
ziyade, Moþe bu kabileyi, çýktýðý seferde baþarý
kazanýp bundan neþe duymasý duasýyla mübarek
kýlmaktadýr (krþ. Raþi; Rashi – The Sapirstein
Edition). Ya da “Yisahar’ýn Tora öðreniminin
liyakati sayesinde çýktýðýn seferden baþarýyla
döneceðinden emin olabilirsin; bu nedenle neþelen Zevulun” (Or Ahayim; Meam Loez). Diðer bir
alternatife göre anlam, “Yisahar’ýn Tora öðrenimine destek saðladýðýn için bu dünyadan çýktýðýnda, Gelecek Dünya’ya manevi liyakatle girecek olmaktan dolayý neþeli ol” þeklindedir (Sifre;
Rabenu Behaye). Vilna’lý Gaon, bir insaný en
mutlu ve tatmin edecek olan þeyin, yüksek bir
anlayýþ düzeyi elde etmek olduðunu vurgulamýþtýr. Buna baðlý olarak, Tora öðrenimini
destekleyen varlýklý bir kiþi bu dünyadan ayrýldýðý
zaman neþeli olacaktýr, zira sadece yapmýþ olduðu
muhteþem tsedaka mitsvasý için ödüllendirilmekle kalmayacak, ayný zamanda kendisine, destekleriyle mümkün kýlmýþ olduðu Tora öðreniminin
tümü hakkýnda da bilgi ve anlama ayrýcalýðý tanýnacaktýr (Rabi Aaron Kotler).
[Sefere] çýktýðýnda – Burada ne tip bir seferden
bahsedildiði konusunda iki farklý görüþ vardýr.
Yaygýn görüþ, deniz ticaretiyle meþgul olan
Zevulun kabilesinin bu amaçla çýktýðý deniz seferlerinden bahsedildiði yönündedir (Raþi; Ramban;
krþ. Bereþit 49:13). Bu durumda, Zevulun’un
geçimi tarým deðil ticaret olduðundan (Daat
Mikra), Moþe, Zevulun’un bu seferlerde baþarýlý
olmasý yönünde dua etmektedir (Daat Zekenim).
Ayrýca Moþe’nin kehanet niteliðindeki bu sözleri,
Yaakov’un, Zevulun’un deniz kýyýsýnda barýnacaðý
þeklindeki berahasýyla paraleldir (bkz. Bereþit 49:13).
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Ve Zevulun hakkýnda [þöyle] dedi: “Neþelen Zevulun [sefere] çýktýðýnda; ve
Yisahar – çadýrlarýnda.
Görkemlidir – “Söz konusu boðanýn büyük ve
güçlü bir bedeni vardýr.” Bu da Yosef kabilelerinin
görkemli yüksek bir nüfusa sahip olmasýný belirtir
(Ýbn Ezra). Ayrýca bkz. ö.a.
Pasuðun ilk kýsmýyla ilgili diðer bazý alternatifler
þöyledir: “Görkemi bir behor boðanýnki gibidir”
(Septuaginta); “behor bir boðaya benzeyen lideri,
kraliyet görkemi sahibi olacaktýr” (Ramban);
“boðasýnýn behoru görkemli olacaktýr” (Hirsch);
“behor boðasýna yöneticilik edecek olan görkemli
olacaktýr” (Saadya Gaon); “boðaya benzeyen kralýna
görkem bahþedilmiþtir” (Raþi); “behorluk ayrýcalýðý onun için görkem kaynaðýdýr” (Paaneah
Raza; krþ. Targum Yonatan); veya “behor yöneticisi
onun için görkemdir”.
Reem boynuzlarýdýr boynuzlarý – Reem adlý hayvanýn kimliði için bkz. Bamidbar 23:22 açk.
Pasukta iki hayvandan bahsedilmektedir, boða ve
reem. Boða çok kuvvetlidir, ancak boynuzlarýnda
özel bir güzellik yoktur. Reem ise güzel ve görkemli boynuzlarýyla ünlüdür, ama boða kadar güçlü
deðildir. Sifre 353’ü takiben, bu pasuðun
Yeoþua’dan bahsettiði görüþündeki Raþi’ye göre
bu tanýmlarýn ikisi de Yeoþua içindir. Tanrý,
Yeoþua’ya bir boðanýn kuvvetini ve bir reemin
görkemini vermiþtir.
Onlarla – “Ýki boynuzuyla – ki onlar, Efrayim’in on
binleri ve Menaþe’nin binleridir” (Ramban).
Yeryüzünün uçlarýna – Düþman uluslarý
yeryüzünün uçlarýna kadar sürecektir (Hirsch).
Farklý bir bakýþ da mümkündür. Yeoþua kitabýnda,
Yeoþua’nýn Kenaan Ülkesi’nde maðlup ettiði
toplam otuz bir kralýn listesi verilmektedir
(Yeoþua 12:9-24). Ancak o kadar da büyük bir
yer olmayan Kenaan Ülkesi’nde otuz bir kral
biraz fazla deðil midir? Bu krallarýn hepsinin egemenlik bölgeleri bu ülkenin içinde olsaydý bu bölgeler son derece küçük olurdu! Ve bu durumda
söz konusu krallarýn güçlü olduklarýný söylemek
mümkün olmadýðý gibi, Yeoþua’nýn onlarý maðlup
etmek için “boða gibi güçlü” olmasýna da gerek
olmazdý (Beer Basade). Fakat Tora Yeoþua’nýn
gücünden bahsettiðine göre, bu krallarýn da
oldukça güçlü olduðu anlaþýlmaktadýr. Ve eðer
onlar güçlü iseler, hükmettikleri bölgelerin de
Kenaan Ülkesi’ndeki küçük toprak parçalarýndan
çok daha fazlasý olduðu açýktýr. Sifre 353 ve onu

takip eden Raþi bu konuyu þöyle açýklar: EretsYisrael eski dünyanýn tam merkezinde yer alýr ve
yeryüzünün tüm uluslarý için önem taþýr. Pasukta
söylendiði gibi, Erets-Yisrael “Uluslar topluluðu
tarafýndan arzulanan mülk” (Yirmeyau 3:19)
þeklinde nitelenmektedir. Buna baðlý olarak
dünyanýn dört bir ucundan krallar EretsYisrael’de bir toprak parçasý sahibi olmayý arzulardý. Ýþte bu otuz bir kral da aslýnda baþka yerlerde geniþ topraklar üzerinde egemen olmalarýna
raðmen Erets-Yisrael’de de belli baþlý kýsýmlarýný
ellerinde tutmayý önemli sayýyorlardý. Ama tüm
güçlerine raðmen, “boða gibi güçlü” Yeoþua’nýn
karþýsýnda dayanamamýþlardýr. Söz konusu krallar
yeryüzünün uçlarýndaki topraklara da egemen
olduklarý için Yeoþua “yeryüzünün uçlarýna”
boynuz vurmuþ olacaktýr.
Ve onlar – Önceki ifadede sözü edilen “halklar”
ve “yeryüzünün uçlarý” (Sefer Zikaron; Mesiah
Ýlemim; bkz. s.a.). Veya bir önceki ifadede sözü
edilen “boynuzlar” (Ramban, bkz. Onlarla k.b.).
Efrayim’in on binleri ve Menaþe’nin binleridir
– “Yosef’in düþman halklara boynuz vurmakta
kullanacaðý boynuzlarý Efrayim’in on binleri ve
Menaþe’nin binleridir.”
Bu sözler ayný zamanda, Yosef’in soyundan gelen
bu iki kabilenin yüksek nüfusa sahip olmalarý için
bir dua niteliðindedir. Böylece bu beraha,
Yaakov’un, torunlarý Efrayim ve Menaþe’ye vermiþ olduðu berahaya paraleldir (Ýbn Ezra).
Nitekim Yaakov bu iki kabileyi kalabalýk nüfusla
mübarek kýlmýþ (Bereþit 48:16), ama Efrayim’in
daha kalabalýk olacaðýný söylemiþtir (Bereþit
48:19) (krþ. Piruþ Al Ýbn Ezra).
Raþi’ye göre bunun anlamý “Efrayim’in öldürdüðü
on binler ve Menaþe’nin öldürdüðü binler” þeklindedir (krþ. Þemuel I 18:7). Efrayim ile kastedilen, bu kabileye mensup olan Yeoþua’dýr.
Nitekim Yeoþua [ve komutasýndaki ordular]
Erets-Yisrael’in fethi sýrasýnda on binlerce düþmaný öldürmüþtür. Menaþe ile ise, bu kabileye
mensup olup daha ileri bir dönemde BeneYisrael’in liderliðini yapacak olan Gidon ben Yoaþ
kastedilmektedir. Midyanlýlar’a karþý yapýlan
savaþta Gidon [ve ordusu] binlerce düþmaný
öldürmüþtür. Pasukta söylendiði gibi: “[Midyanlý
krallar] Zevah ve Tsalmun, Karkor’daydý ve
beraberlerindeki kamplarý on beþ bin kadar [asker
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Raphael Hirsch’e göre, bu halklar sadece
Zevulun’la deðil, Yisahar’la olan temaslarýndan
da etkilenecektir. Bu iki kabilenin dünyevi ve
manevi yaþamdaki örnek yaþamlarý diðer uluslarý
Yahudi yaþantýsýna bir mýknatýs gibi çekecektir.
Benzer bir alternatife göre burada, Zevulun sahillerine ulaþana kadar zorlu ve tehlikeli deniz yolculuklarý geçirecek olan tüccarlarýn, bu tehlikeler karþýsýnda kendilerini korumasý için Tanrý’nýn
Onuru’na korban vaatlerinde bulunmalarý ve
Erets-Yisrael’e sað salim ulaþtýktan sonra bu vaatlerini yerine getirmek üzere Yeruþalayim’e gitmelerinden bahsediliyor da olabilir (Daat
Zekenim). Nitekim Talmud’a göre neder ve nedava
tarzý gönüllü Ola-korbanlarý için vaatte bulunmak sadece Yahudiler’e mahsus deðildir ve
Yahudi olmayan bir kiþi de bu tipte bir vaatte
bulunursa Bet-Amikdaþ’ta bu korbaný kabul edilir
(Talmud – Menahot 13b).
Gerçek kesimler – Ýbranice Zivhe Tsedek.
“Zevah – Kesim” sözcüðü genel olarak Þelamimkorbanlarýný belirtir (krþ. Vayikra 3:1). Nitekim
Onkelos’un çevirisi de bunu yansýtmaktadýr.
Ancak yabancý tüccarlardan bahsedildiði
görüþüne göre, burada Ola-korbanýndan bahsediliyor
olmalýdýr, zira Yahudi olmayanlarýn sadece gönüllü
olarak getirdikleri Ola-korbanlarý kabul edilir
(Talmud – Menahot 73b; Yad – Maase Akorbanot 3:2).
Tsedek sözcüðü iki þekilde anlaþýlabilir: [1]
“Gerçek”. Baþka ilahlara tapýnan yabancýlar, o
ana kadar yalan ve sahte inançlarý doðrultusunda
putlara kurbanlar yapmýþlardýr – ki bunlarýn
hepsi anlamsýz ve yararsýz kurbanlardýr. Teilim’de
kullanýlan terimle “Zivhe Metim – Ölülerin
Kurbanlarý [=cansýz putlara sunulan kurbanlar]”dýr
(Teilim 106:28). Ama Bet-Amikdaþ’a geldikleri
zaman, burada “gerçek” korbanlar gerçekleþtireceklerdir (Sforno). [2] “Dürüstlük”. Yahudilik’i
kabul edip “Ger Tsedek – Dürüst Yabancý” konumu alanlar, bunun simgesi olarak “Zivhe Tsedek –
Dürüstlük Kesimleri” gerçekleþtireceklerdir.
Baþka bir alternatif: Korbanlar iki türlüdür:
Günah onarýmý için getirilenler ve gönüllü olarak
Tanrý ile yakýnlaþma veya þükran belirtme
amacýyla getirilenler. Burada, Bet-Amikdaþ’a
gelenlerin özellikle “dürüstlüklerini” ortaya
koyan, yani Tanrý ile aralarýndaki iliþkide oluþan,
sözün geliþi, bir “bozulmayý” tamir etme amacýyla

deðil de bu iliþkiyi pekiþtirme amacýyla getirdikleri korbanlarý yapacaklarý söylenmektedir (krþ.
Teilim 51:21). Bayram korbanlarý (bkz. ö.a.) da
bu tipteki korbanlardýr.
Alternatif bir çeviriye göre “[Tanrý tarafýndan]
Rýza görecek kutsal kesimler” (Targum Onkelos).
Yapacaklar – Tam çeviriyle “kesecekler”.
Çünkü denizlerin bolluðuyla emzirilecekler –
Yani geçimlerini, týpký bir bebeðin emzirilirken
hiçbir özel çaba göstermesine gerek olmamasý
gibi kolayca elde edecekler (Daat Mikra). Ya da
“… beslenecekler” (The Living Torah). Zevulun
deniz ticareti ile büyük bolluk elde edecektir.
Ayrýca deniz aþýrý yerlerden gelen bol ve çeþitli
mallarýn toplandýðý bir liman olmanýn avantajýný
yaþayacaktýr (Hirsch). Ve elbette, denizden bol
miktarda toplayacaklarý balýklar sayesinde yiyecek sorunlarý olmayacaktýr (Daat Mikra).
Buradaki “çünkü” sözcüðü, kendisinden hemen
önceki ifadeye baðlý deðildir; zira halklarýn daða
çaðrýlmasý ve orada kesim yapýlmasý ile burada
bahsedilen bolluk arasýnda baðlantý yoktur. Bu
sözcüðün amacý, Yisahar kabilesinin Yisrael’in
kabilelerini bayramlar için Yeruþalayim’e çaðýrabilmek için gereken takvim uzmanlýðýný nasýl elde
edeceðini açýklamaktýr (Lifþuto Þel Raþi). Bunu
yapabileceklerdir, “çünkü” hem Zevulun hem de
Yisahar kabileleri denizin bolluðu ile geçinecektir
(Raþi; Beer Mayim Hayim) ve Yisahar kabilesi,
Zevulun’un deniz ticaretiyle saðladýðý geçim
sayesinde takvim konusunda uzman olacaktýr (Raþi).
Öte yandan, önceki açýklamada verilen ikinci
olasýlýk doðrultusunda “çünkü” sözcüðü önceki
ifadeye doðrudan baðlý da olabilir: Zevulun
kabilesi mensuplarý, denizin bolluðuyla geçinecekleri ve bu bolluk, birçok yabancý tüccarý oraya
çekeceði için, ayný zamanda o kiþilerin
Yeruþalayim’e gelip gerçek kesimler yapmalarýna
vesile olacaktýr (Sifre 354; Raþi; krþ. Daat Zekenim).
Kumlarda gömülü definelerle – Veya “kumlarýn
gizli hazineleriyle”; “kumlarda gizli gömülerle”. Ya da
“kumlarda gömülü hazinelerde saklý þeylerle”. Veya
“kumlara iyice gömülmüþ olan þeylerle” (Daat
Mikra). Sadece ticaret deðil, kendi topraklarýnda
ve sadece orada bulunan özel zenginlikler de
Zevulun’un bolluðunun önemli bir öðesi olacaktýr
(Hirsch).
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“Halklarý daða çaðýracaklar; orada gerçek kesimler yapacaklar.
“Çünkü denizlerin bolluðuyla emzirilecekler – ve kumlarda gömülü definelerle.”
Diðer görüþe göre ise savaþ amaçlý seferlerden
bahsedilmektedir (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye;
Ralbag; krþ. Þofetim 5:18; Divre Ayamim I
12:34). Midraþ’ta (Vayikra Raba 25:2) “Zevulun’un
kabilesi, niyetlense de niyetlenmese de, savaþa
çýktýðýnda muzaffer olur” denmektedir. Onkelos’un
çevirisinde olduðu gibi: “Düþmanlarýna karþý savaþa
çýktýðýnda neþelen Zevulun”.
Ve Yisahar, çadýrlarýnda – “Ve sen, Yisahar,
çadýrlarýnda Tora öðrenimi konusunda elde edeceðin baþarýyla neþelen” (Raþi). “Çadýr” genel
olarak Tora öðrenim yerini simgeler (krþ. Bereþit
25:27 ve Bamidbar 19:14 açk.). Alternatif olarak
“Bayram vakitlerini belirlemek üzere Yeruþalayim’de[ki
Büyük Sanedrin’de]” (Targum Onkelos).
Yisahar kabilesi, geçim derdi olmaksýzýn Tora
öðrenimine yoðunlaþabilmesi sayesinde Tora bilgisi
konularýnda çok ilerlemiþ, oldukça karmaþýk olan
takvim hesaplamalarýnda uzmanlaþmýþtýr (bkz.
Divre Ayamim I 12:33). Bu konuyla, Yisahar
kabilesinden çýkan iki yüz Sanedrin baþkaný ilgilenmiþ ve halkýn tümü onlarýn otoritesini kabul
etmiþtir (Midraþ – Bereþit Raba 72:5; Raþi). Midraþ
ayrýca, herhangi bir kabilede Alaha konusunda bir
hata olduðu zaman konunun Yisahar’a getirildiðini
belirtir (Midraþ – Tanhuma, Vayhi 11; Meam Loez).
Basit anlamda ise çadýrla kastedilen, ticaret gibi
sürekli seyahati gerektiren bir uðraþ yerine, yerleþik ve sakin bir düzeni gerektiren tarým da olabilir (krþ. Bereþit 49:15). Yisahar topraklarý tarýma uygun olacak, kabile üyeleri tarlalarýný koruma amacýyla çadýrlarda nöbet tutacaktýr [bir
görüþe göre bu topraklar o kadar verimli olacaktýr ki, tarýmsal iþ yapmalarýna bile gerek olmayacaktýr (Paaneah Raza; krþ. Bereþit 49:15 açk.)].
Nitekim Yaakov da, Yisahar’a vermiþ olduðu
duada Yisahar’ý, “ülkenin uçlarý arasýnda uzanan,
kuvvetli kemiklere sahip bir eþek” olarak tanýmlamýþtýr (bkz. Bereþit 49:14 açk.). Yisahar tarlalarýný koruma amacýyla sýnýrlar arasýnda saðlam
bir þekilde yerleþecektir. Bu durumda Moþe,
Yisahar kabilesinin tarýmsal baþarýlarýyla neþelenmesi için dua etmektedir (Daat Zekenim).
Moþe, Yisahar’ý tek bir sözcükle mübarek
kýlmýþtýr: “Çadýrlarýnda”. Tora öðreniminde baþarý
dileyen bu sözcükten baþka bir berahaya gerek
yoktur. Bu beraha kendi içinde her türlü iyiliði de
içerir (Rabenu Behaye; Meam Loez).
19. Halklarý daða çaðýracaklar – Ya da “halklar
daðda toplanacaklar” (The Artscroll Chumash –

Stone Edition). Veya her iki anlamý da yansýtacak
þekilde. “halklarý daða toplayacaklar” (Saadya
Gaon). Ýbranice Yikrau (krþ. Vayikra 23:2 açk.,
Kutsal bayramlar k.b.).
“Halklar” sözcüðü iki anlama gelebilir: [1]
Yisrael’in kabileleri (Targum Onkelos; krþ. p. 3
açk.) veya [2] diðer halklar.
Ýlk olasýlýða göre anlam þöyledir: Yisahar kabilesi
takvim hesaplamalarýný gerçekleþtirip, Yisrael
kabilelerini, bayram kutlamalarý için Yeruþalayim’de
Moriya daðýnýn üzerinde kurulu olan BetAmikdaþ’a (Targum Onkelos) – “daða” – çaðýracak
ve halk orada bayramýn gerektirdiði korbanlarý
gerçekleþtirecektir (Raþi). Baþka bir deyiþle
pasukta “kesim yapacaklarý” söylenenler, Yisrael’in
kabileleridir. [Bet-Amikdaþ’ta sadece bayramlarda
deðil, yýl boyunca korbanlar gerçekleþtirilir; ama
bu pasukta özellikle bayram korbanlarýndan
bahsedilmektedir, çünkü bunlarýn vaktinde
gerçekleþtirilmesi, takvimin doðru olarak belirlenmesine baðlýdýr ve bu, Yisahar kabilesinin
uzmanlýk alanýdýr – ki o da bu uzmanlýðýný
Zevulun kabilesine borçludur (Mizrahi).]
Ýkinci olasýlýða göre, deniz ticaretiyle uðraþtýðý
için baþka halklarla sürekli temas halinde olacak
olan Zevulun kabilesinin, diðer uluslarýn Tanrý’ya
baðlanmasýna vesile olacaðý belirtilmektedir.
Zevulun tüccarlarý, denizaþýrý yerlerdeki yabancýlarý
Tora inancýný görmeye davet edeceklerdir (Daat
Mikra). Ayrýca Zevulun’un iþ iliþkilerinde ne
kadar dürüst olduðunu gören yabancýlar, bundan
etkilenerek, Yahudi yaþamýný þekillendiren Tora’ya
ilgi duyacaklardýr (Meam Loez). Baþka ülkelerden,
baþka yerlerde bulunmayan mallarý satýn alma
amacýyla Zevulun topraklarýna gelen tüccarlar da
(Sforno), “buraya kadar gelmiþken, Yeruþalayim’e
gidip bu Yisrael halkýnýn ne tip bir inancý ve
uygulamasý olduðuna da bir göz atalým” diyecekler (krþ. Yeþayau 2:3), Yeruþalayim’e geldiklerinde
Bene-Yisrael’in Tek Tanrý’ya ibadet ettiklerini, örnek
niteliðindeki uygulamalarýný görecekler ve bundan etkilenerek Yisrael’in bir parçasý olmayý arzu
edeceklerdir. Böylece birer Ger Tsedek olacaklar
ve Yahudilik’e geçiþ sürecinin bir parçasý olarak
“Zivhe Tsedek – Dürüstlük Korbanlarý” gerçekleþtireceklerdir (Sifre 354; Raþi). [Bet-Amikdaþ
zamanýnda Yahudilik’e geçen bir kiþi, günümüzde
yapýlan prosedüre ek olarak bir de korban getirirdi (Talmud – Keritot 8b)]. Bu olasýlýða göre, pasuðun
“kesimleri yapacaklar” diye söz ettiði, Yahudi
olmayan halklarýn mensuplarýdýr. Rabi Samson
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gönüllü olduðu için, Moþe bu kabileyi söz konusu
görevi yerine getirebilmesi için gereken
olaðanüstü kuvvetle mübarek kýlmaktadýr. Eðer
Gad kabilesi üyeleri sadece kendilerini düþünmüþ
olsalardý, sadece bunun için gereken kuvveti bile
kendilerinde bulamayabilirlerdi.
Barýnýr – Yani “korkusuzca, güvenliðinden emin
ve huzurlu bir þekilde barýnýr”. Sýnýr bölgesinde
oturan Gad, kendisine saldýrýlacaðý konusunda
endiþelenmiyordu, zira saldýrýlarý kolayca savuþturabilecek ve karþý saldýrýya geçecek kuvveti
vardý. Yaakov da onu tam olarak bu konuda mübarek
kýlmýþtý (Daat Mikra; bkz. Bereþit 49:19).
Kol kopartýr; hem de kafa – Savaþ alanýnda
düþmüþ bir askerin Gad kabilesine karþý savaþtýðý
sýrada öldüðü, kolu ile kafasýnýn tek bir kýlýç
darbesiyle kesilmiþ olmasýndan anlaþýlýrdý (Targum
Yonatan; Raþi). Onkelos’a göre ise buradaki kol
ve baþ semboliktir; düþmanlarýn yönetimini ve
krallarýný kastetmektedir. Rabi Samson Raphael
Hirsch de bunu, pasuðun doðrudan kullandýðý
lisanla, geçmiþe yönelik sembolik ifadeler olarak
görür. Gad, kendisine karþý savaþmýþ olan uluslarý
ve yöneticilerini maðlup etmiþtir. Artýk kendi
payýna düþen topraklar için savaþmasý gerekmemektedir, zira yerleþeceði topraklarýn önceki
sakinlerini yenmiþtir ve bu sayede, zafer kazanmýþ
heybetli bir aslan gibi huzurla barýnacaktýr.
Topraklarýnda – ve dolayýsýyla Moþe’nin gömülü
olacaðý bölgede – tekrar savaþ yapmalarýna gerek
olmayacaktýr (Hirsch).
21. Ýlk kýsmý kendisi için [uygun] gördü – [“Uygun”
eklemesi Raþi’nin açýklamasý doðrultusunda
yapýlmýþtýr.] Gad kabilesi, Bene-Yisrael’in ele geçirdiði
ilk bölge olan Sihon ve Og’a ait topraklarý kendi yerleþimi için uygun görmüþ ve Moþe’den bu topraklarý
istemiþtir (bkz. Bamidbar Perek 32) (Raþi; Daat
Zekenim; krþ. Ýbn Ezra). Bazý alternatif çevirilere göre:
“Kendisini ilk gördü” (Hirsch); “Topraklarýnýn baþýný
gördüðü zaman…” (Saadya Gaon) veya “ilk meyvelerini gördü” (Septuaginta). Alternatif olarak burada
“görme” fiili, “seçme” anlamýnda kullanýlýyor olabilir
(Daat Mikra. Bu anlamdaki kullanýmýn örnekleri için
bkz. Bereþit 22:8 ve 41:33; Þemuel I 16:1).
Nitekim – Hirsch (bkz. s.a.). Ya da “çünkü” (bkz. s.a.).

Kanun koyucunun – Ya da “liderin; hükümdarýn”.
Bu görüþe göre, kabilenin bu topraklarý istemesinin sebebi orada Emori krallarýnýn gizli saraylarýný görmüþ olmalarýdýr (Ýbn Ezra). Ancak çoðu
görüþe göre, pasuktaki “Mehokek – Kanun Koyucu”
sözcüðü, Bene-Yisrael’e Tora’yý getiren Moþe
Rabenu’yu tanýmlamaktadýr (krþ. Bamidbar 21:18).
Erets-Yisrael’e giremeyecek olan Moþe Rabenu,
Gad’ýn istediði topraklardaki bilinmeyen bir noktada (bkz. 34:6) gömülmüþtür. [Moþe’nin öldüðü
Nevo daðý Reuven kabilesinin topraklarýndaydý,
ama gömüldüðü yer Gad topraklarýndaydý
(Talmud – Sota 13b; Hiduþe Maarþa).] Pasuk, Gad
kabilesinin bu topraklarý istemesinde, Moþe’nin
bu topraklarda gömülecek olmasýnýn rol sahibi
olduðunu belirtmektedir (Raþi). Daat Zekenim
bunun sebebini þöyle açýklar: Gad kabilesi, Amon
ve Moav uluslarýnýn bu topraklar üzerinde hak
iddia ettiklerini bilmekteydi. Ancak yine de Gad
kabilesi, Moþe Rabenu’nun burada gömülecek
olmasýna dayanarak buralarý istemekte tereddüt
etmemiþtir; zira eðer bu topraklar ileride söz
konusu uluslara ait olacak olsaydý, Tanrý Moþe’yi
burada gömmezdi. Dolayýsýyla Gad kabilesi
Moþe’nin buraya gömülmesini, söz konusu
topraklarýn daima Yisrael topraklarýna dâhil
kabul edileceðinin bir garantisi olarak kabul etmiþtir.
Aslýnda Gad kabilesi bu topraklarý istediði zaman
Moþe henüz hayattaydý; ancak belki peygamberlik gücü yoluyla belki de önceki nesillerden gelen
bir gelenek doðrultusunda Moþe’nin burada
gömüleceðini bilmekteydiler (Minhat Yeuda; Sifte
Hahamim; bkz. 34:6 açk.).
Rabi Samson Raphael Hirsch ise burada Gad’ýn
neden bu topraklarý seçtiðinin “sebebinin” veriliyor olamayacaðý görüþündedir. Basit düzeyde,
Gad kabilesinin, Moþe’nin nerede gömüleceðini
daha önceden bildiðine dair bir bilgi yoktur.
Dolayýsýyla bu topraklarý istemelerinin “sebebi”
bu olamaz. Gad’ý bu topraklarý istemeye iten
sebepler baþkadýr. En basit bakýþla, Tora bu sebebi zaten açýklamýþtýr: Bu topraklarda sürüleri için
geniþ otlaklar mevcuttur. Böylelikle, açýklama
farklý olmalýdýr: Gad’ýn topraklarý için “ilk kýsým”
tanýmýnýn yapýlmasý, Gad’ýn bu topraklarda
oturmakla Erets-Yisrael’den baðýmsýz bir ülkede

VezotAberahaack_vayikra.qxd 18.06.2012 15:18 Page 33

Vezot Aberaha 805

33:20-21

[156. Gad]
20

Ve Gad hakkýnda [þöyle] dedi: “Gad’ý geniþ kýlan [Tanrý] Mübarek’tir.
“Heybetli bir aslan gibi barýnýr – ve kol kopartýr; hem de kafa.
21
“Ýlk kýsmý kendisi için [uygun] gördü; nitekim orada [olacaktý] kanun koyucunun gizli payý. Halkýn baþlarý [olarak] geldi; Tanrý[’nýn Gözü’nde] doðru olaný
yaptý – ve Yisrael’le hukukunu.”
Ýbranice Sefune Temune Hol. Talmud’da bununla
neyin kastedildiði þöyle açýklanmaktadýr: “Safun
– Gizli” sözcüðü ayný zamanda önemi belirtir; zira
önemli ve deðerli þeyler normalde gözden ýrak
tutulur. Talmud bunun, tsitsitteki özel bir mavi
tonu olan tehelet renginin elde edilmesinde kullanýlan ve bu açýdan öneme sahip hilazon adlý
deniz hayvanýný kastettiðini belirtir (bkz. Bamidbar
15:38 açk.). “Tamun – Gömülü / Define” sözcüðü,
Talmud’a göre tarit adlý bir deniz canlýsýný belirtir.
Raþi’nin verdiði çeviriye göre bu, ton balýðýdýr.
Son olarak “Hol – Kum” sözcüðü de deðerli beyaz
camý belirtir ve Zevulun sahillerindeki kum bu
camýn yapýmý için idealdir (Talmud – Megila 6a;
Raþi o.a.; Talmud – Þabat 15b; Sforno).
Basit anlamda ise kumlara gömülü gerçek define
ve hazinelerden bahsediliyor olabilir. Zevulun’un
deniz ticaretinden elde edeceði servet o kadar
büyük olacaktýr ki, onlarý gizlemek için kuma
gömmek gerekecektir. Ayrýca bu kabile üyeleri bu
servet karþýsýnda þükranlarýný sunmak üzere
Yeruþalayim’e gelerek korbanlar gerçekleþtireceklerdir (Ýbn Ezra). Ya da Zevulun kabilesi, gemi
batýklarýndaki veya kumlara gömülmüþ olan
defineleri bulacaktýr (Daat Zekenim; Paaneah
Raza; Hizkuni. Bu görüþe göre Sefune sözcüðü
“Sefina – Gemi” ile baðlantýlý görülmektedir).
Benzer þekilde “halklarýn mallarýný yiyecekler ve
kumlarda saklý olan hazineler onlar için açýða çýkacak” (Targum Onkelos). Bu ve önceki pasukta
verdiðimiz ve “basit anlamý” takip eden açýklamalarý sonrasýnda Daat Zekenim, bu açýklamalarýn basit düzeyde geçerli olduðunu, ama yine
de pasukta Zevulun’a neden Yisahar’dan önce
yer verildiðine izahat getirmekte yeterli
olmadýðýný vurgulamakta, bu nedenle, açýklamalarýmýzda verdiðimiz ve Yisahar’ýn Tora öðreniminin Zevulun tarafýndan desteklendiði þeklindeki Midraþsal bilgiyi o da hatýrlatmaktadýr.
20. Gad’ý geniþ kýlan [Tanrý] – Hirsch. Tam
çeviriyle “Gad’ý geniþleten”. Bu ifade farklý
þekillerde anlaþýlabilir.
Raþi’ye göre, topraklarýný Yarden nehrinin
doðusunda almýþ olan Gad kabilesinin topraklarýnýn sabit bir sýnýrý yoktu ve bu kabile topraklarýný daha da geniþletebilirdi. Bu kabilenin batý

sýnýrý Yarden nehriydi, güneyinde Reuven
kuzeyinde de yarý-Menaþe kabilesinin topraklarý
vardý. Dolayýsýyla Gad kabilesi topraklarýný doðu
yönünde geniþletebilirdi (Sifre 355; Raþi; Mizrahi;
Sifte Hahamim; Meam Loez). Daat Zekenim ise,
Gad’a ait olan topraklarýn geniþ otlaklara sahip
olmasýndan bahsedildiði kanýsýndadýr. Nitekim
Gad’ýn aldýðý, Sihon ve Og’dan ele geçirilen
topraklar, her ne kadar Erets-Yisrael’in içindeki
topraklar gibi “süt ve balýn aktýðý Ülke” deðilse
de, oldukça geniþti ve tüm kabileler içinde en
geniþ otlaklar bu kabileye ait olmuþtur (Sforno).
Ýbn Ezra ise bunun fiziksel bir toprak geniþliðinden çok, düþman uluslarla aradaki caydýrýcýlýðý
belirttiði görüþündedir. Belki de Gad’dan belirli
bir mesafe durmak zorunda hissettikleri için, bu
Gad’a daha geniþleme imkâný tanýyordu (Meam
Loez). Or Ahayim’e göre ise maddi varlýk açýsýndan büyüme kastedilmektedir. Bu doðrultuda
“Gad’ý ferah / mürehhef kýlan” çevirisi de olasýdýr.
Mübarek’tir – Moþe Tanrý’yý kastetmektedir. Bu
sözlerle Moþe, kalbindeki güzel hisleri de açýða
vurmaktadýr. Gad’a Yarden nehrinin doðu
kýyýsýnda yerleþim izni verilmesiyle, dolaylý olarak
Moþe’ye de bir iyilik yapýlmýþtýr; zira bu sayede
Moþe, kendi halkýna ait olan topraklarda
gömülecektir. Bu izin olmasaydý, Moþe hakkýnda
verilen karar son derece aðýr olurdu, çünkü bu
durumda, gömüleceði yer çölün ýssýz bir yerinde
veya yabancý uluslarýn topraklarýnda kalacaktý.
Bu nedenle Moþe, Gad’a bu topraklarý veren
Tanrý’ya þükranlarýný sunarak O’nu mübarek kýlmaktadýr (Hirsch).
Heybetli bir aslan gibi – Krþ. Bereþit 49:9 ve
Bamidbar 24:9. Moþe Gad kabilesini, yaþadýðý yer
nedeniyle bir aslana benzetmektedir. Gad kabilesi merkez doðudaki topraklarda yaþýyordu ve
baþka uluslarla ortak sýnýrý vardý. Stratejik öneme
sahip bu konumu nedeniyle, bir aslanýn kuvvet
ve caydýrýcýlýðýna ihtiyacý vardý. Bu nedenle Moþe
berahasýnda bu kabileyi aslana benzetmiþtir (Sifre
355; Raþi; Gur Arye; Maskil Ledavid; krþ. Ýbn
Ezra). Krþ. Divre Ayamim I 12:8. Tanrý, armaðanlarý sorumlulukla eþdeðer ölçüde verir. Gad
kabilesi kardeþ kabilelerin topraklarýný korumaya
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pasukta Moþe Rabenu’dan bahsedildiði görüþünü
yansýtmaktadýr. Miþna (Pirke Avot 5:21)
Moþe’nin hem þahsen liyakat sahibi olduðunu
hem de halk topluluklarýna liyakat kazandýrdýðýný, dolayýsýyla birçok kiþinin liyakatinin
ona baðlý olduðunu belirtir ve bu ifadeyi kanýt
olarak getirir: Hem Tanrý’nýn Gözü’nde doðru
olaný yapmýþtýr hem de Tanrý’nýn Kanunlarý’ný
Yisrael’e öðretmiþtir. Talmud, Moþe öldükten
sonra Þehina’nýn Kanatlarý tarafýndan taþýndýðýný
ve bu sýrada Yüksek Hizmet Melekleri’nin bu
pasuðu söylediklerini kaydeder (Talmud – Sota 13b).
Miþpat sözcüðü, “yargý” ya da [bir mahkemede
olduðu gibi] “gerçekleri ortaya sunma” anlamý
taþýyabilir. Örneðin Peygamber Þemuel, halk kendisinden kral istediði zaman halka Tanrý’nýn tarih
boyunca onlar için yaptýðý “dürüstlükleri” (bkz.
ö.a.) özetle sýralamýþ, bir anlamda onlara “Tanrý
size tüm bu iyilikleri yapmýþken, siz kral istemekle doðru yapmýyorsunuz” mesajý vermiþtir ve
orada da bu sözcükle ayný köke sahip olan
Veiþafeta sözcüðünü kullanmýþtýr. Bu, birini bazý
gerçekleri ortaya koyarak azarlamak, yanlýþýný
onun yüzüne vurarak uyarýda bulunmak anlamýndadýr. Moþe Rabenu da [Devarim kitabý
boyunca okuduðumuz üzere] ölümünden önce
aynýsýný yapmýþtýr (Sforno).
Alternatif olarak son ifade þöyle anlaþýlabilir:
Moþe Rabenu, Gad’ýn istediði topraklara
ulaþýlana kadar Yisrael’e liderlik etmiþ, hayatýnýn
son döneminde – Devarim kitabý boyunca
okuduðumuz üzere – halka Tanrý’nýn Dürüstlüðü’nü
hatýrlatmýþ, baþlarýndan geçen olaylarýn bir özetini, Tora’nýn genel bir tekrarýný ve açýklamasýný,
ayrýca bazý yeni yönergeleri vermiþtir.
22. Dan, aslan yavrusudur – Ya da “Dan bir
aslan yavrusu gibi kuvvetlidir” (Targum Onkelos).
Dan kabilesi de sýnýr boyunca yerleþmiþti ve her
sýnýr sakini gibi onlar da dirençli ve kuvvetli nitelikteydi. Moþe’nin bu kabileyi de aslana benzetmesinin sebebi budur (Sifre 355; Raþi; krþ. p.
20 açk.; krþ. Daat Zekenim). Bazýlarýna göre
buradaki benzetme, Dan kabilesini ünlü yapan
görkemli üyesi Þimþon’un da en iyi þekilde temsil
ettiði atiklik ve maceracý ruha iþaret etmektedir.
Zoar (I 244b), Yaakov’un, berahalarýnda aslan
benzetmesini Yeuda’ya yaptýðýný hatýrlatýr
(Bereþit 49:9). Moþe ise bunu Dan için kullanmaktadýr. Çöl yolculuðu boyunca kabilelerin
diziliþinde Yeuda önde, Dan ise en arkada ilerlerdi (Bamidbar Perek 10). Böylece Yisrael kampýnýn

hem önü hem de arkasý “aslanlar” tarafýndan
korunuyordu (Meam Loez).
Baþan’dan sýçrayacaktýr – “Baþan’dan heybetle
sýçrayan bir aslan gibidir” (Ýbn Ezra; Rabenu
Behaye; Radak, Þeraþim; Septuaginta). Baþan
topraklarý sürü otlatmaya çok uygundu ve en iyi
çiftlik hayvanlarý bu bölgede yetiþirdi (krþ. Teilim
22:13; Amos 4:1). Dolayýsýyla bir aslanýn orayý
terk edip dýþarý sýçramasý pek beklenir bir durum
deðildir. Aslan bunu, ancak Baþan dýþýndaki bir
avý kolayca ele geçirebileceðinden emin olduðu
takdirde yapacaktýr. Böylece bu, Dan’ýn, etrafýndaki topraklar üzerindeki hâkimiyetini çok kolay
bir þekilde kurabileceðine dair öz güvenini
simgeleyen bir ifadedir (Sforno).
Ya da “Baþan’dan fýþkýracaktýr”. Onkelos’un
çevirisi bu ifade hakkýnda açýklayýcý niteliktedir:
“[Dan’ýn] topraðý, Baþan’dan akan ýrmaklardan içer
[=onlarýn sularýyla sulanýr].” Ýfade, Yarden nehrinden bahsetmektedir. Bu nehir, Dan kabilesinin
topraklarý içinde olan (bkz. Yeoþua 19:47) ve
Pamias [=Banyas] olarak da bilinen Leþem’deki
bir maðarada nehir halini alýr. Ancak bundan önce
ilk çýkýþ noktasý, yarý-Menaþe kabilesinin topraklarýna dâhil olan Baþan’dadýr. Baþka bir deyiþle
Yarden’in toprak üzerine çýkýþ kaynaðý – yani
“sýçradýðý” nokta – Baþan’dadýr; ama orada küçük
bir su olarak baþlayan Yarden, Dan’ýn topraklarý
içinde nehir halini alýr ve onun topraklarýný sular
(Talmud – Behorot 55a; Raþi). Daat Zekenim’e
göre Yarden nehrinin ismi de “Yored Dan –
Dan’dan Ýner [=Akar]” sözcüklerinin sýkýþmýþ halidir.
Bir baþka alternatife göre, bu ifade Dan’ýn yerleþim biçimine gönderme yapýyor olabilir. Bir sývý
fýþkýrdýðý zaman tek parça halinde kalmaz, damlalar
ya da sývý kollarý þeklinde ayrýþýr. Dan kabilesi de
Erets-Yisrael içinde bölünmüþ ve iki farklý yerde
toprak almýþtýr. Ýlk olarak, [Erets-Yisrael’i, Yeuda
kabilesinin kuzey sýnýrý ayýrma çizgisi olmak
suretiyle kuzey ve güney olarak iki parçaya ayýrýrsak (Divre Tova)] Erets-Yisrael’in kuzey kýsmýnýn
batýsýnda yer alan Ekron ve çevresine yerleþmiþ
(Yeoþua 19:43), ancak bu bölge kabileye yetmemiþti. Bu nedenle kabile ülkenin kuzeydoðusunda yer alan Leþem’i ele geçirmiþ ve bir
kýsmý bu bölgeye yerleþmiþtir (bkz. Yeoþua 19:47)
(Raþi) – ki bu bölge, Erets-Yisrael’in kuzey doðu
sýnýrýný çeviren Baþan’la komþudur ve pasuk
bunu vurgulamaktadýr (Piruþ Sifre DeVe Rav). Bir
olasýlýða göre Dan, bu bölgedeki Kenaaniler’e,
daha önceden ele geçirilmiþ olan Baþan’dan bir
aslan gibi sýçrayarak saldýrmýþtýr (Meam Loez).
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33:22

[157. Dan, Naftali]
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Ve Dan hakkýnda [þöyle] dedi: “Dan, aslan yavrusudur; Baþan’dan sýçrayacaktýr.”

yerleþmiþ olmayacaðýný ima etmektedir. Burasý,
yakýn zamanda ele geçirilecek olan EretsYisrael’in ilk kýsmý – yani onun bir parçasý olacaktýr. Ve Moþe bunu kuvvetlendirmek için eklemektedir: “Nitekim kanun koyucunun gizli payý da
orada olacaktý”. Moþe’nin orada gömülmesi, bu
topraklarýn belli bir öneme sahip olduðunun en
kuvvetli emaresidir. Dolayýsýyla burasý her ne
kadar orijinal Erets-Yisrael’in içinde deðilse de,
onun ayrýlmaz bir parçasý olarak kabul edilecektir: “[Gad, Erets-Yisrael’in] Ýlk kýsmý [olarak kabul
edilecek olan Yarden’in doðusundaki topraklarý] kendisi için [uygun gördü. Burasý gerçekten de EretsYisrael’e benzer bir kutsiyette olacaktý;] Nitekim
kanun koyucunun gizli payý [da] orada [olacaktý].”
Gizli payý – Ýbn Ezra. Ýbranice Helka. Ya da
“toprak parçasý”. Yani mezarý. Alternatif olarak
“kanun koyucunun payý orada saklý [olacaktý]”.
Rabenu Behaye þöyle yazar: “Tora ‘gömülü’ deðil,
‘Safun – Gizli/Saklý’ demektedir. Bunun amacý,
Moþe Rabenu’nun ebediyen gömülü kalmayacaðýný ima etmektir, zira ‘Tehiyat Ametim – Ölülerin Diriliþi’ gerçekleþtiðinde o da dirilecektir.
Moþe Rabenu’nun Gad’ýn topraklarýnda, yani
Erets-Yisrael’in dýþýnda gömülü olmasýnýn amacý,
Erets-Yisrael’in dýþýnda gömülü olanlarýn da onun
liyakati sayesinde dirilebilmeleridir.” Rabenu
Behaye’nin bu sözlerinden “saklý” sözcüðünün,
Moþe’nin payýný veya toprak parçasýný deðil, kendisini nitelediði sonucu çýkmaktadýr. Böylece
alternatif bir çeviri þöyle olabilir: “Çünkü saklý liderin (bkz. ö.a.) payý orada [olacaktý].”
Yine de ister Moþe’nin kendisinden isterse de
gömüldüðü noktadan bahsediliyor olsun, sonuç
olarak bu yer Bene-Yisrael için gizli kalmýþtýr.
Moþe ölmüþtür, ama nerede gömülü olduðu bilinmemektedir (bkz. 34:6).
Ýfadenin bazý alternatif çevirileri þöyledir: “Kanun
koyucunun hazinelerinin bulunduðu yer burasýydý”
(Targum Yonatan; krþ. p. 19 açk.); “prenslerin
topraklarý oradaydý” (Paaneah Raza; krþ. Septuaginta).
Halkýn baþlarý [olarak] geldi – Veya “halkýn
baþlarýnda geldi” (Rashi – The Sapirstein Edition).
Çeviri, burada Gad kabilesinden bahsedildiði
görüþü doðrultusundadýr. Bu kabile her ne kadar
toprak payýný Yarden nehrinin doðusunda aldýysa
da, Moþe Rabenu ile varmýþ olduklarý mutabakat
gereðince, buraya tam yerleþimini, ancak diðer
kabilelerin tümü kendi toprak paylarýný aldýktan

sonra tamamlayacaðýný taahhüt etmiþti. Bu
doðrultuda Gad kabilesi, Erets-Yisrael için yapýlan
savaþlarda öncü akýncý kuvvetler olarak görev
yapacaktý (bkz. 3:18; Yeoþua 1:14). Ýþte Moþe’nin
kehanet nitelikli sözleri de bunu yansýtmaktadýr
(Ýbn Ezra). Gad kabilesi cesur akýncýlardan oluþtuðu için savaþa halkýn en önünde – “halkýn baþlarý
olarak” – gitmiþlerdir (Sifre 355; Raþi; Rabenu
Behaye; Daat Zekenim). Aslýnda verilen sözde
Reuven kabilesi de ortaktý. Ancak olasýlýkla Gad
kabilesi daha cesur ve kuvvetli olduðu için o ön
planda tutulmuþtur (Ýbn Ezra).
Diðer bir olasýlýða göre buradaki ifade, önceki
ifadede ima edilen Moþe Rabenu’yu kastetmektedir (Sifre 355; Miþna – Pirke Avot 5:18; Talmud –
Sota 13b; Raþi). Moþe Rabenu halkýn lideriydi –
Erets-Yisrael’e kadar “halkýn baþlarýnda gelmiþ”
ve Tanrý’nýn Gözü’nde doðru olaný yapmýþtý.
Onkelos’un çevirisinde olduðu gibi: “Ve o
[=Moþe], halkýn baþýnda çýkýp girmiþti [=liderlik
etmiþti]; Tanrý’nýn Huzuru’nda liyakat [kazandýran
iþler] yapmýþ ve Yisrael’e O’nun Kanunlarý’ný [öðretmiþti].” (ayrýca Hirsch).
Tanrý[’nýn Gözü’nde] doðru olaný yaptý – Tam
çeviriyle “Tanrý’nýn dürüstlüðünü yerine getirdi”.
Baþka bir deyiþle, Tanrý’nýn kendilerine yapmýþ
olduðu “dürüstlüðe”, yani iyiliðe, kendileri de
dürüstçe karþýlýk verip sözlerini tutmuþlardýr. Gad
kabilesi Tanrý’nýn Huzuru’nda verdiði sözü tutmuþ (Ýbn Ezra), Erets-Yisrael ele geçirilene kadar
kardeþleriyle birlikte savaþmýþtýr.
Moþe’den bahsedildiði þeklindeki görüþe göre ise
Moþe’nin, ölümünden önce, halka, Tanrý’nýn
geçmiþte yapmýþ olduðu tüm “dürüstlükleri”, yani
onlara göstermiþ olduðu yakýn ve iyiliksever tutumu hatýrlatmýþ, ayrýca Tanrý’nýn Yisrael’e en
büyük hediyesi olan Tora’yý da geniþ bir þekilde
açýklamýþtýr. Bu açýklama doðrultusunda pasuktaki “Yisrael’le” [veya “Yisrael’e”] sözcüðü bu açýklamayý da kapsamaktadýr: “Yisrael’e Tanrý’nýn
Dürüstlüðü’nü ve Yargýlarý’ný yaptý [~hatýrlattý]”
(Sforno). Diðer bir bakýþ için bkz. ö.a.
Yisrael’le hukukunu – Gad’ýn taahhüdü, ayný
zamanda diðer kabilelere karþý da yükümlülük
içermekteydi (bkz. Bamidbar 32:20-21). Dolayýsýyla
verdiði sözü yerine getirmekle, kardeþlerine karþý
sorumluluðunu da yerine getirmiþtir (Daat Zekenim).
Ýbranice uMiþpatav Ým Yisrael. Alternatif bir
çeviriyle “Yisrael’le Kanunlarý’ný”. Yani “Tanrý’nýn
Kanunlarý’ný Yisrael’e öðretti”. Bu bakýþ açýsý

VezotAberahaack_vayikra.qxd 18.06.2012 15:18 Page 36

808 Vezot Aberaha

23
24

olasýlýðý düþüktür, zira Moþe’nin diðer kabileleri
Aþer’den daha az mübarek ilan etmesi mantýklý
olmadýðý gibi, tarih de Aþer’in kabileler arasýnda
en bereketlisi olduðuna dair özel veriler içermekte deðildir (Ramban). Sforno’ya göre ise Aþer’in
diðer kardeþlere göre avantajlý olduðu bir nokta
vardýr. Normalde zenginlik kýskançlýðý da
beraberinde getirir. Diðer kabilelerin elindeki
bereket de baþkalarýnýn kýskançlýðýný uyandýrma
konusunda bir istisna deðildir. Aþer ise farklý olacaktýr ve büyük berekete sahip olmasýna raðmen
“kardeþlerinin sevgilisi” olacaktýr.
[2] “Aþer, diðer oðullar tarafýndan mübarek
kýlýnýr” (Daat Zekenim). Bu da Aþer kabilesinin
diðer kabileler tarafýndan sevilen bir kabile
olmasýyla baðlantýlýdýr (bkz. s.a.) – ki bunun
sebebi de, topraðýndan elde edilen bol miktardaki zeytinyaðý ile tüm kabilelerin ihtiyacýný karþýlamasýdýr (Ramban; Hizkuni).
[3] “Aþer, oðullar açýsýndan mübarektir”. Bir
görüþe göre, pasukta “kardeþler” deðil de
“oðullar” dendiði için, bu olasýlýk diðer ikisine
göre daha mantýklýdýr. Buna göre Aþer kabilesi
oðullar açýsýndan özel bir berahaya sahip olmuþtur
(Sifre 355; krþ. Septuaginta). Bu, nüfus ya da özel
yetenekler açýsýndan bir beraha olabilir (Hirsch).
Raþi bu konuda “bunun ne þekilde olduðunu
bilmiyorum” demektedir. [Raþi, Tora açýklamalarý
boyunca tam yetmiþ yedi yerde, “bilmiyorum”
demektedir. Raþi böylece, söz konusu yerlerde
açýklamayý gerektiren noktalarýn olduðunu görüp
iþaret etmekte, ama buna kendisinin verebileceði
bir cevabýn bulunmadýðýný belirtmektedir. Bu da,
isminin baþ harfleri ile oluþturulmuþ “Raban Þel
Yisrael – Yisrael’in Öðretmeni” lakabýyla anýlan
büyük otorite Raþi’nin tevazuu hakkýnda bir fikir
vermektedir. Konuya geri dönersek,] Raþi,
Aþer’in oðullar konusundaki berahasýnýn
yetenek, özel nitelikler, nüfus ya da saðlýk özelliklerinden hangisine yönelik olduðunu bilmediðini
söylemektedir (Levuþ). Nüfustan bahsediliyor
olma olasýlýðýný destekleyen noktalar vardýr.
Örneðin Pinehas peraþasýndaki nüfus sayýmýna
bakýldýðýnda Aþer kabilesinin, önceki sayýma göre
11.900 kiþilik ve %29’luk bir artýþ gösterdiðini
görüyoruz – ki bu, Menaþe kabilesinden sonra
ikinci en büyük artýþtýr (Arve Nahal; krþ. Daat
Zekenim; bkz. Bamidbar 26:47 açk.). Farklý bir

bakýþla, Aþer kabilesinin atasý olan Aþer, Mýsýr’a
inmeden önce torun sahibi olmuþtur [onun gibi
Mýsýr’a torunlarýyla inen tek kardeþ Yeuda’dýr,
ama Yeuda’nýn çocuklar açýsýndan bereketli
olduðunu söylemek güçtür, zira onun iki oðlu, Er
ve Onan, genç yaþta ölmüþlerdir. Dolayýsýyla bu
açýdan berekete sahip olan tek kardeþ Aþer’dir]
(Tsafenat Paaneah; krþ. Bereþit 46:17). Yine de
olasýlýkla Moþe bu berahayý geleceðe yönelik vermiþtir. Böylece diðer kabileleri kuvvet, cesaret ve
maddi bereketle mübarek kýlarken, Aþer’i bol
nüfusla mübarek kýlmýþtýr. Göze çarpan bir nokta,
Divre Ayamim I 7:40’ta bu kabile savaþçýlarýnýn
ve baþkanlarýnýn, nüfuslarý verilerek (26.000)
övülmesidir – ki ayný yerde diðer kabilelere yönelik böyle bir övgü görülmemektedir (Ramban).
Kardeþlerinin sevgilisi olacak – Krþ. Ýbn Ezra.
Bu Türkçe deyim, ifadenin tam çevirisi deðildir.
Kullanýlan Retsuy Ehav ifadesi, daha çok
“kardeþleri tarafýndan kabul gören / istenen /
aranýlýr olan / memnuniyetle karþýlanan” gibi bir
anlam içerir. Ama bunun tersi de doðrudur:
“Kardeþleri tarafýndan memnun edilen”. Raþi’ye
göre her iki anlam da geçerlidir. Aþer’in topraklarý zeytinlikler açýsýndan çok zengindir ve o diðer
kabilelere kaliteli zeytinyaðlarý saðlarken, onlar
da Aþer’e kendi ürünlerinden vereceklerdir –
böylece karþýlýklý bir memnuniyet söz konusudur
(Sifre 355; Raþi).
“Kardeþleri tarafýndan aranýlýr olan” olasýlýðý,
Aþer kabilesi kýzlarýnýn özel bir çekiciliðe sahip
oluþuna gönderme yapar. Divre Ayamim I
7:31’de, Aþer’in bir torunu olan Malhiel için
“Birzayit’in babasýydý” açýklamasý yapýlmaktadýr.
Birzayit ismi “Bar Zayit – Zeytin[yaðý] Adamý” ile
baðlantýlýdýr. Midraþ’a göre onun bu ismi
almasýnýn sebebi, kýzlarýnýn, zeytinyaðýndan elde
edilmiþ mesh yaðý (bkz. Þemot 30:22-33) ile
meshedilen Koen Gadol ve krallarla evlenmesidir
(Midraþ – Bereþit Raba 71:10; Raþi).
Yaða daldýracak ayaðýný – Önce de belirtildiði
üzere, Aþer’in topraklarý zeytinyaðý açýsýndan çok
zengindi (krþ. Bereþit 49:20. Oradaki ifade,
“ekmeði/yiyeceði yaðdýr/yaðlýdýr” þeklinde de çevrilebilir). Talmud (Menahot 85b; ayrýca Sifre 355),
Ludikya adlý bir þehirden [ya da Laodikea;
Anadolu ve Asya’da bu isimle anýlan çeþitli yerler
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Ve Naftali hakkýnda [þöyle] dedi: “Naftali memnundur ve Tanrý’nýn
bereketiyle doludur. Denizi ve güneyi[ni] miras al!”
[158. Aþer; Tüm Yisrael]
24

Ve Aþer hakkýnda [þöyle] dedi: “Oðullardan mübarektir Aþer. Kardeþlerinin
sevgilisi olacak ve yaða daldýracak ayaðýný.
23. Naftali memnundur – Ya da “doygundur”.
Kullanýlan Seva Ratson ifadesi, “Savea –
Doygun” ve “Ratson – Arzu” ile açýklanabilir. Bu
doðrultuda yaklaþýk çeviriyle: “Arzusu tatmin bulmuþtur”. Naftali’nin payýna düþen topraklar,
sakinlerinin her türlü arzusuna cevap verebilecek
berekete sahipti (Sifre 355; Raþi) ve burada
meyveler erken olgunlaþtýðý için kabilenin ürünler hakkýndaki arzusu eksiksiz bir þekilde tatmin
olacaktý (Daat Zekenim). Kineret gölünün balýklarý ve Ginosar vadisinin ünlü meyveleri
(Josephus Flavius, Yahudi Savaþlarý 3:10:8) onun
topraklarý dâhilindeydi.
Bir baþka olasýlýða göre: “Naftali, Tanrý’nýn rýzasý ve
berahasýyla doygun ve doludur” (Ramban). Ya da
“iyi þeylerle doludur” (Hizkuni; krþ. Septuaginta);
ya da “doyma arzusuna sahiptir” (Abravanel).
Tanrý’nýn bereketiyle doludur – Ya da “Tanrý’ya
yönelik berahalarla doludur”. Naftali topraklarýna
gelip oradaki meyvelerin bereketini, aðaçlarýn
tomurcuklarýný görenler, Tanrý’yý mübarek kýlýp
öveceklerdir. Yaakov da Naftali’ye verdiði berahada onu “güzel sözler” daðýtan bir karaca olarak
tanýmlamýþtýr – ki bu “güzel sözler” ile kastedilen
de Tanrý’ya yönelik þükran berahalarýdýr (Daat
Zekenim).
Talmud, “Tanrý’ya yönelik beraha söylenirken” –
örneðin Þabat ve bayramlarda Kiduþ söylenirken
veya bunlarýn çýkýþýnda Avdala yapýlýrken – kullanýlan þarap kadehinin “dolu olmasý” gerektiðini
kaydeder ve bu kuralýn buradaki ifadeyle ima
edildiðini vurgular: “Tanrý’ya yönelik beraha [söz
konusu olduðunda; kadeh] dolu [olmalýdýr]”.
Talmud bunu yapanýn hem bu dünyayý hem de
Gelecek Dünya’yý miras alacaðýný da belirtir. Bu
da pasuðun sonundaki “Denizi [ya da “batýyý”
(bkz. s.a.)] ve güneyi miras al!” ifadesiyle ima
edilmektedir (Talmud – Berahot 51a). Batý,
güneþin battýðý yerdir, dolayýsýyla tümüyle ýþýk
olan Gelecek Dünya ile karþýlaþtýrýldýðýnda gece
ile baðdaþtýrýlan bu dünyayý belirtir. Güney ise
güneþin, hem yaz hem de kýþ aylarýnda gündüz
vakti boyunca doðudan batýya olan yolculuðu
sýrasýnda bulunduðu yön olduðundan, Gelecek
Dünya’yý temsil eder. Böylece “Kos Þel Beraha –

Beraha Kadehi”ni tamamen doldurarak berahayý
söyleyen kiþi, hem bu dünyayý hem de Gelecek
Dünya’yý miras alacaktýr (Daat Zekenim).
Midraþ (Yalkut Þimoni), “Tanrý’nýn berahasý ile
doludur” sözlerinin Sanedrin’e atýfta bulunduðunu
belirtir. Sanedrin Yeruþalayim’den sürüldükten
sonra Teverya’da görev yapmýþtýr: “Sanedrin’in
sürgünü on aþamadan oluþtu. Teverya bunun son
aþamasýydý. Teverya’daki Sanedrin’in daðýlmasý
sonrasýnda, [onun yetkilerine sahip] bir baþka
yüksek mahkeme olmamýþtýr. Geleneksel inanca
göre, gelecekte de Sanedrin ilk olarak Teverya’ya
dönecek ve en sonunda Yeruþalayim’de tekrar
tesis olacaktýr” (Rambam, Yad – Sanedrin 14:12)
(Meam Loez).
Denizi ve güneyi[ni] – “Deniz” ile kastedilen,
Onkelos’un kaydettiði üzere Ginosar, yani
Kineret (Teverya) gölüdür. Naftali kabilesi bu
gölün kuzey ve batý kýyýsýný miras almýþ, ayrýca
güney kýyýsýnda da dar bir þerit onlara verilmiþtir.
Bu þerit, bir balýk aðý halatý kadar geniþlikteydi ve
amacý, Naftali kabilesine mensup balýkçýlarýn
göle að atýp onlarý rahatça çekebilecekleri bir
alana sahip olmalarýydý (Sifre; Talmud – Baba
Kama 81b; Raþi). “Deniz” þeklinde çevrilen Yam
sözcüðü, “batý” anlamýna da gelebilir; zira deniz –
Akdeniz – Erets-Yisrael’in batýsýnda yer aldýðýndan batý yönü “deniz” olarak anýlýr. Bu durumda
anlam “batýyý ve güneyi” anlamýnda olabilir ki, bu
durumda olasýlýkla Naftali kabilesinin, payýný,
kendisinden önce mübarek kýlýnan Dan
kabilesinin topraklarýnýn güneybatýsýnda almasý
kastedilmektedir (krþ. Ýbn Ezra; The Living
Torah). Baþka bir alternatife göre Yarden’in batý
yakasýndan bahsediliyor da olabilir. Naftali
topraklarý Yarden’in hemen batý yakasýndaydý ve
güneye doðru geniþliyordu (Daat Mikra).
24. Aþer. Moþe, berahasýnda Aþer’in topraklarýnýn verimliliðinden ve soyunun bolluðundan
bahseden Yaakov Avinu’yu (Bereþit 49:20) takiben benzer bir beraha vermektedir.
Oðullardan mübarektir Aþer – Bu ifade üç farklý þekilde anlaþýlabilir:
[1] “Aþer, Yaakov’un diðer oðullarýndan daha
mübarektir”. Ancak anlamýn bu þekilde olma
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gelebilecek tehlikelere karþý, kilitli bir kapý misali,
doðal bir koruma saðladýðý için “demir ve bakýrdýr
sürgün” ifadesi bunu belirtmektedir (Sifre 355;
Raþi; Beer Mayim Hayim; Sifte Hahamim;
Ramban; krþ. Ýbn Ezra).
Giriþte verdiðimiz görüþe göre ise, Moþe bir bütün
olarak Yisrael’e hitap ederek, her kabilenin en
kuvvetli savaþçýlarýnýn sýnýr boylarýnda yaþayýp
tehlikelere karþý ülkeyi sanki kapýlar ve sürgülerle kapalýymýþ gibi güven içinde tutacaklarýný
söylemektedir (Raþi).
Kullanýlan Min’aleha sözcüðünün diðer olasý
çevirileri þöyledir: “Kilitlerin” (Hizkuni; krþ.
Nehemya 3:3), “hazinelerin” (Radak, Þeraþim),
“yerleþim yerlerin” (Targum Onkelos), “ayakkabýlarýn”
(Radak, Þeraþim; Hizkuni; Malbim; Septuaginta).
Bu son görüþ, sözcüðü, Aþer için söylenen “yaða
daldýracak ayaðýný” sözlerinin bir devamý olarak
görür (Rabenu Meyuhas ben Rabi Eliyau).
Ve günlerin gibidir akanlarýn – Bu, oldukça
kapalý olan ifadenin tam çevirisidir. Ýbranice
Uhyameha Doveha. Ýfadeyi kapalý yapan, ikinci
sözcüðün farklý anlamlara gelebilmesidir.
“Akmak”, [“akýp gitmek” ifadesinde olduðu gibi]
bir tükeniþi belirtiyor olabilir. Bu doðrultuda Raþi
ifadeyi, “ve gençlik günlerin gibidir yaþlýlýk günlerin” þeklinde açýklar. Baþka bir deyiþle “her ne
kadar akýp gitmekte ve tükenmekte iseler de,
yaþlýlýk günlerinde de gençlik günlerinin enerjisi
ve kuvvetine sahip olacaksýn”. Ramban, ayný
sonuca, Doveha sözcüðünü “Daavon – Istýrap”
(krþ. 28:65) ile iliþkilendirerek varýr; zira yaþlýlýk
getirdiði sýkýntýlarla, gençliðe göre daha ýstýraplýdýr.
Onkelos’un çevirisi de bu yöndedir. Yaþlýlýkta
gençliktekine benzer kuvvete sahip olmak Aþer
kabilesinin yað açýsýndan zengin olmasýna baðlý
olabilir. Talmud Rabi Hanina’nýn 80 yaþýndayken
tek ayaðý üstünde olduðu halde ayakkabýsýný giyip
çýkarabildiðini kaydeder. Rabi Hanina bunu
annesinin onu küçük yaþta sýcak sular ve yaðla
ovmasýna baðlamýþtýr (Talmud – Hulin 24b).
Benzer bir görüþe göre ise anlam biraz farklýdýr:
“Günlerine göre olacaktýr yaþlýlýðýn. Ülkende kimse
normal yaþam günleri dolmadan yaþlýlýðýn
getirdiði fiziksel zayýflýðý yaþamayacaktýr.” Bu
durumda bu sözler, Ülke’nin iklim þartlarýnýn da,
insanýn normal geliþimine olanak saðlayan, ideal
nitelikte olduðunu vurgulamaktadýr.

“Akma”, bereketle gelen bolluðu belirtiyor da olabilir. “Yaðýnýzýn akýþý hiç durmayacak. Tanrý’ya
baðlý olduðunuz sürece ülkenizde büyük bereket
yaþayacak, bol ve lezzetli ürünler elde edeceksiniz. Bunlar o denli bol olacak ki, sadece
kendiniz için deðil tüm çevre halklarý için de
yarar saðlayacak. Sizden bunlarý satýn almak için
altýnlarýný ve gümüþlerini ülkenize akýtacaklar ve
bu sayede zenginleþecek, refah içinde yaþayacaksýnýz. Ama bu durum Tanrý’ya sadýk kalmanýz
þartýna baðlýdýr. Dolayýsýyla, Tanrý’ya baðlý olacaðýnýz günleriniz kadar olacaktýr, diðer uluslarýn,
altýn ve gümüþlerini size oluk oluk akýtmalarý”
(Sifre 355; Raþi). Benzer þekilde “[Topraðýndan bol
bol ürettiðin ve ayaðýný daldýrdýðýn zeytinyaðýnýn]
akýþý, [yaþam] günlerin boyunca [sürecek ve durmayacaktýr]” (Ramban).
Son olarak bu sözcük “enerjin” (Malbim) veya
“kuvvetin” anlamýna gelebilir: “Kuvvetin her gün
artacak” (The Living Torah).
26. Tanrý gibisi yoktur, ey Yeþurun! – “Þunu bil
ki Yeþurun (bkz. 32:15 açk.), tüm uluslar içinde,
Tanrý gibisi yoktur ve senin Kayan gibi deðildir
kayalarý (krþ. 32:31). Onlarýn sahte ilahlarýnýn
kendilerine hiçbir faydasý yoktur. Oysa göklere –
ve Haþmeti’yle gök kubbelerine – Egemen Olan
Tanrý daima senin yardýmýndadýr! (Raþi). Tanrý
sana hiçbir yerde Erets-Yisrael’de açýða çýktýðý
þekilde açýða çýkmaz, ey Yeþurun! Yeter ki sen
Yeþurun ol! Yeþurun isminin gerektirdiði þekilde,
Tanrý’nýn yolunda düzgün bir þekilde saða sola
sapmaksýzýn inanç ve sadakatle yürü (Hirsch).”
Alternatif olarak “Yeþurun’un Tanrýsý gibi ilah yoktur” (Targum Onkelos; Septuaginta). Veya “Yeþurun’un,
benzeri olmayan Tanrýsý” (Saadya Gaon); “Yeþurun’un
kuvveti kimsede yoktur” (Tur. Genelde “Tanrý”
anlamýnda kullanýlan E-l sözcüðünün temel
anlamý “kuvvet”tir).
Önceki pasukta Aþer kabilesinin berahasýnýn
devam ettiði görüþündekilere göre, Moþe Rabenu
Yisrael’i bir bütün olarak mübarek kýlmaya bu
pasukta geri dönmektedir (Ýbn Ezra). Ancak
Abravanel bu pasukta da Aþer’in berahasýna
devam edildiði görüþündedir: “Yeþurun [ulusu
içinde, Aþer’in] kuvveti [kimsede] yoktur.”
Egemen Olan göklere – Ýbranice Rohev Þamayim.
Bunun tam karþýlýðý “göklere binen” þeklindedir. Bir
binici, bindiði ata egemen de olduðu için çevirimizi
bu þekilde yaptýk (bkz. Rambam, More Anevohim
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“Demir ve bakýrdýr ‘sürgü’n; ve günlerin gibidir akanlarýn.
“Tanrý gibisi yoktur ey Yeþurun! Yardýmýndadýr Egemen Olan göklere – ve
Haþmeti’yle gök kubbelerine.
26

vardýr], bir milyon mane (yaklaþýk 530.000 lt.)
zeytinyaðý almasý için özel olarak gönderilen bir
elçinin, bu miktarý Aþer kabilesi topraklarýnda
tek bir kiþiden alabildiðini, hatta bu kiþinin buna
ek olarak 180.000 mane (yaklaþýk 95.400 lt.)
daha yað saðladýðýný anlatýr. Tek bir kiþide bu
miktarýn bulunmasý, Aþer kabilesi topraklarýndaki yað bereketi hakkýnda bir fikir vermektedir.
25-29. Yisrael’e Yönelik Genel Berahaya
Dönüþ. Moþe önceki ifadesinde Aþer kabilesinden üçüncü tekil þahýsla bahsetmiþti. Buradaki
ifade ise doðrudan hitap þeklindedir. Moþe’nin
doðrudan hitaba geçmesi, kabilelere ayrý ayrý
verdiði berahalarýn bu noktada sona erdiðine ve
bu pasukta Bene-Yisrael’i bir bütün olarak
mübarek kýlmaya döndüðüne iþaret etmektedir
(Raþi; Maskil Ledavid; Sforno; Daat Mikra).
[Baþkalarýna göre ise p. 25 de Aþer’e yönelik
berahanýn bir devamýdýr ve halkýn geneline yönelik berahaya p. 26’da dönülmektedir (Ýbn Ezra;
Ramban; Daat Zekenim; bkz. p. 25 açk.).]
Moþe peraþanýn baþýnda halký bir bütün olarak
mübarek kýlmaya baþlamýþ (p. 2-5), sonra hiç ara
vermeden hemen Reuven’le kabileleri tek tek
mübarek kýldýðý aþamaya geçmiþtir ve þimdi de,
yine herhangi bir ara vermeksizin halkýn tümünü
mübarek kýlmaya devam etmektedir (p. 25-29).
Bu yapý, genele hitaben söylenenlerin, kabilelerin
tümünü kapsadýðýna iþaret eder. Moþe’nin berahasýnýn özü bu sözlerdir ve kabilelere özel olarak
verilen berahalar da bu genel çerçevenin içine
yerleþtirilmiþtir.
Kabilelere yönelik berahalar, özellikle de p. 13’ten
itibaren, temel olarak Ülke’nin bereketli topraðýnýn
niteliðine yoðunlaþmakta, p. 25’ten itibaren ise
bunu genel anlamda tamamlayan yeni bazý hatlar
eklenmektedir. Bunun hemen ardýndan da Moþe
halkýn geneline yönelik berahasýnýn son kýsmýný
tamamlamaktadýr. Yeuda, Levi ve Binyamin’e
verilen berahalar ulusal kuvveti, ulusal Tora’yý ve
ulusal Mabed’i hatýrlatmýþtýr. Sonraki yedi
kabilenin berahalarý ise, çeþitli kabilelerin
topraklarýnýn özel niteliklerinden kaynaklanan
ulusal zenginliði ele almýþtýr. Erets-Yisrael’in bu
bereketli resmine, p. 25, maden ve doðal
koþullarýndan kaynaklanan avantajlarý da eklemekte, p. 26’dan itibaren de beraha halkýn geneli
için toparlanmaktadýr.
Erets-Yisrael’in haritasýna bir göz atacak olursak,
bu berahalar boyunca kabilelerin sadece aralarýn-

daki içsel baðlýlýkla deðil, ayný zamanda Moþe’nin
gördüðü þekliyle, yerleþim yerlerinin coðrafi diziliþine göre de sýralandýklarýný fark ederiz. Moþe,
Nevo daðýnýn yanýnda durup, oradan Ülke’yi ve
farklý kabilelerin topraklarýný taramýþtýr.
Bulunduðu yer Reuven kabilesinin topraklarý
içindeydi. Yam Amelah’a (Lut gölü) doðru baktýðý
zaman gözleri Yeuda ve Binyamin’in topraklarýyla
buluþmuþ, kendi ruhunda onlara, ana faaliyet
alaný bu kabilelerin topraklarýnda olan Levi’yi de
eklemiþtir. Onlara bitiþik olarak, Ülke’nin orta
kýsmýnda Efrayim kabilesi ile, batýda Menaþe
kabilesinin bir kýsmý vardýr. Kuzeyde onlara
Yisahar ve Zevulun katýlmaktadýr. Yeuda’dan
Efrayim ve Menaþe’ye geçen bakýþlarý, arada
atlanan, Yarden’in doðu yakasýndaki Gad ve
onun karþýsýnda Erets-Yisrael’in içinde yer alan
Dan kabilesine odaklanmýþ, Dan’ýn yaptýðý fetih
seferini takiben kuzeydoðudaki Naftali ve kuzeybatýdaki Aþer’in topraklarýna ulaþmýþtýr. Onlarýn
ötesinde, Ülke’ye yönelik berahayý tamamlayan
Lübnan daðlarý yer almaktadýr. Bu daðlar, aþaðýda
belirtileceði gibi, Erets-Yisrael’in üst sýnýrýný kapatan doðal bir kilit niteliðindedir. Moþe böylece,
topraðýn besin açýsýndan bereketine madenler
açýsýndan zenginliðini de katmýþtýr (Hirsch).
25. Demir ve bakýrdýr – Ya da “demir ve bakýr gibi
kuvvetlidir” (Targum Onkelos).
‘Sürgü’n – Kapýlarý kilitlemekte kullanýlan
“sürgü”nün ikinci tekil þahýs iyelik ekli hali
[Metne ‘’ iþaretlerini eklememizin amacý, bunun,
yabancý diyarlarda yaþama zorunluluðu anlamýndaki “sürgün” sözcüðüyle karýþmamasýdýr]. Ýbranice Min’aleha. Daat Zekenim’e göre burada
simgesel bir kullaným vardýr ve týpký kilit ve sürgü
gibi, vücudun dayanýklýlýðýný ve kuvvetini
saðlayan sinirlerle kemiklerden bahsedilmektedir.
Bedensel saðlýk sayesinde, “yaþlýlýk zamanlarý da
gençlik günleri gibi” olacaktýr (bkz. s.a.).
Her ne kadar bu pasuklara giriþteki açýklamada
Moþe’nin bu noktada halkýn genelini mübarek
kýlmaya geri döndüðü görüþünü aktardýysak da,
bazýlarýna göre Aþer’e verilen berahaya devam
ediliyor da olabilir. Buna göre Moþe, Aþer kabilesine yönelik berahasýna, doðrudan ona hitapla
devam etmektedir. Bu kabilenin topraklarý EretsYisrael’in kuzey sýnýrýný oluþturmaktaydý ve
daðlýk bir bölgeydi (bkz. Yeoþua 19:24-31). Bu
daðlardan demir ve bakýr çýkarýldýðý ve ayný
zamanda daðlar, Erets-Yisrael için kuzeyden
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Kenaan krallarýnýn kastedildiðini belirtir.
Tanrý’nýn her þeye hâkim konumu, onlar için bir
tehdit ve korku kaynaðý olacaktýr, zira prensip
olarak, aþaðýda olan biri, yukarýdakine göre
daima dezavantajlýdýr (krþ. 32:40 açk.). [gerçekte Tanrý’nýn belli bir mekâný olmadýðý açýk
olmasýna raðmen, gökleri Kendi meskeni olarak
seçtiðinin söylenmesindeki mesaj budur]. Ýþte,
Haþmeti’yle göklere ve gökkubbelerine Egemen
Olan ve meskeni orada olduðu söylenen Kadim
Tanrý, Yeþurun’un yardýmýndadýr ve bu amaçla,
aþaðýdaki kaba kuvvet sahiplerinin üstünde bir
konum almýþtýr. Böylece Moþe’nin dönemi için
“kollar” Sihon ve Og gibilerini kastetmesine raðmen, Tanrý’nýn bu üstün konumu tarihin tümü
için geçerlidir: Tanrý göklerde ve sonsuzluklardadýr; insanýn anlayýþýnýn çok ötesindedir. Ama
dünyanýn liderleri – güçlerinin zirvesindeyken ne
kadar yenilmez görünürlerse görünsünler –
yeryüzüne çakýlýdýrlar ve O’nun Ýsteði’ne karþý
gelemezler. Alternatif olarak “[Tanrý,] Göklerin
altýnda da ‘kollarýn’ – yani dünyadaki yöneticilerin ve
kuvvet sahiplerinin – Tanrýsý’dýr” (Sforno)..
Bir baþka alternatife göre “[tüm yaratýlanlarýn]
altýnda, Dünyanýn [onu taþýyan] Kollarý [=Tanrý
vardýr]” (bkz. Talmud – Hagiga 12b; Raþi o.a.).
Baþka bir deyiþle Tanrý tüm varoluþun temelidir.
Sadece evreni yaratmakla kalmamýþtýr; aksine,
varolan her þeyin varlýðýný sürdürmesini de her
an saðlamaktadýr.
Bazýlarý ise “Olam – Dünya” sözcüðünü, diðer
anlamýyla “ebediyet” olarak deðerlendirir. Bu da,
“hiçbir baþlangýcý ve öncesi olmayan” anlamýndaki “Kadim” sözcüðünü tamamlamaktadýr.
Böylece, Tanrý’nýn koruyucu bir çardak olduðu
görüþüne göre pasuðun alternatif bir çevirisi
þöyledir: “Kadim Tanrý, senin için [yukarýdan] bir
koruyucu çardak, aþaðýdan [da seni destekleyip
ayakta tutan] Ebedi kollardýr” þeklinde olabilir
(Ýbn Ezra; Rabenu Behaye. Krþ. Daat Zekenim).
Bu kapalý ifade hakkýndaki bazý olasýlýklar toplu
halde þöyledir: “Evrenin kollarý [O’nun] altýndadýr”
(Lekah Tov; krþ. Sefer Ayetsira 5:1); “dünya
[O’nun] kollarýnýn altýndadýr” (Talmud Yeruþalmi –
Hagiga 2:1); “aþaðýdaki evrenin kollarýnýn
[desteðidir]” (Rabenu Behaye); “ve [Tanrý,] aþaðýdaki evrenin kollarýna [da Egemen Olan’dýr]”

(Hizkuni; Ralbag; bkz. ö.p.); “ve [göklerin] altýndadýr [O’nun] ebedi kollarý” (Daat Zekenim);
“aþaðýdaki derinliklerden [yükselten] ebedi kollar”
(Hirsch); “aþaðýda evrenin kollarý vardýr” (Radak,
Þeraþim); “dünyanýn güçlüleri [O’nun hükmü] altýndadýr” (Saadya Gaon; Raþi; Ýbn Canah); “aþaðýda
dünyanýn güçlüleri bulunmaktadýr” (Midraþ
Agadol); “aþaðýda yeryüzünde Tanrý’nýn kollarý
dünyaya Egemen’dir ve onu idare etmektedir”
(Daat Mikra).
Düþmaný – “Önündeki her türlü düþmaný” (Daat
Zekenim). Ya da özellikle Ülke’nin Yisrael’den
önceki sakinlerini (Sforno). Bir görüþe göre
Sihon ve Og’dan bahsedilmektedir (Daat Mikra).
Önünden kovdu – “Tanrý’nýn dünyayý yöneten
kollarý, düþmanýný senin önünden yok etme
kudretine sahiptir (a.k.). Ülke’yi sen kendi
kýlýcýnla kazanmýþ olmayacaksýn. Böylece, ileride
kuvvetin zayýflasa veya senden daha kuvvetli bir
ulus gelse bile korkacak bir þeyin yoktur.
Düþmanlarý kovan Tanrý olduktan sonra, O’nun
Ýsteði’ne karþý kim bu Ülke’ye tekrar girebilir?”
(Sforno).
Bir kaynaða göre burada özellikle, Kenaan uluslarýndan Girgaþi kastedilmektedir. Bu ulus,
Yeoþua’nýn, teslim olmak, ülkeyi terk etmek ya da
savaþmak seçeneklerinden birini seçmeleri
çaðrýsýna Erets-Yisrael’i terk ederek uymuþtur
(Meam Loez).
Dedi: “Ýmha et!” – “Düþmaný senin önüne kattý
ve onlarý imha etmeni söyledi” (Raþi). Ýfade gelecek zamanlý da çekilebilir: “Düþmaný [senin]
önünden kovacak ve diyecek: ‘Ýmha et!’” (The Living
Torah). Alternatif olarak “onlarý imha etmeye
karar verdi” (Targum Yonatan).
Bu, Tanrý’nýn, istisnai olarak, özellikle imha
etmeyi emrettiði bazý uluslarý kasteder. Bunlar,
hakkýnda, zikrini göklerin altýndan silme emri
verilen Amalek (25:19) ile Kenaan uluslarýdýr
(20:16) (Daat Zekenim).
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[Orasýdýr] Kadim Tanrý’nýn meskeni; ve aþaðýdadýr dünyanýn kollarý.
Düþmaný [senin] önünden kovdu ve dedi: “Ýmha et!”
1:70; krþ. Rabenu Behaye). Alternatif olarak “göklerde barýnan” (Saadya Gaon) veya “Kutsal
Mevcudiyeti Gökler’de Olan” (Targum Onkelos).
“Binme” fiili sürat da belirtebilir: “Sana yardýma
hýzla gelecektir” (Daat Mikra).
Gökleri … gök kubbelerini – Hem fiziksel hem
de manevi gökleri. Tanrý fiziksel ve manevi
dünyanýn tek Hâkimi’dir (Daat Zekenim).
Haþmeti’yle gök kubbelerine – “Egemen Olan”
sözleri bu ifadeyi de kapsamaktadýr: “Haþmeti’yle
gök kubbelerine Egemen Olan” (Raþi). Veya
“Görkemiyle gök kubbelerini ayakta tutan” (Ýbn Ezra).
“Haþmet” þeklinde çevirdiðimiz Gaava sözcüðü,
“yücelik”, “onur”, “itibar”, gurur” gibi anlamlar
taþýyabilir. Buradaki kullaným, Yisrael O’nun isteðini yerine getirdiði zaman ona yakýn olan Tanrý’nýn,
aksi durumda gururlu bir þekilde göklerin en yüksek katlarýna çekilip onlardan uzaklaþacaðýný da
ima etmektedir (Sifre; Rabenu Behaye).
27-29. Moþe’nin son sözleri. Moþe, halkýndan
dikkate deðer bir sevgi ve övgü karýþýmý eþliðinde
ayrýlmýþtýr. Devarim kitabýnýn önceki kýsýmlarýnda Moþe, Bene-Yisrael’i, Tanrý’nýn emirlerini yerine getirme görevini boþlamalarý durumunda
yüzleþmek durumunda kalacaklarý bir dizi lanet
ve felaketle tehdit etmiþti. Gerçekten de, tarih,
otoritelerin yaptýðý her türlü açýklamayý bile aþan
þekilde, Moþe’nin kehanetlerinin ne denli acý
sonuçlarla gerçekleþtiðinin canlý tanýðýdýr. Yine
de Moþe, son sözlerinde, þu ana kadar disiplini ön
planda tuttuðu için arasýna bir tür mesafe koymuþ
olduðu Yisrael’e yönelik gerçek duygularýný dýþa
vurmaktadýr: “Ne mutlu sana Yisrael! Kim senin
gibidir?...” (p. 29). Moþe de Yisrael’in ruhunda
mevcut olan o sarsýlmaz baðlýlýðý gayet iyi bilmektedir. Önceden dile getirmiþ olduðu tehditleri
bile, yalnýzca, çok sevdiði Yisrael’e yönelik içten
uyarýlardýr. Moþe, Tanrý herhangi bir sýkýntý, dert
veya felaket gönderdiði zaman, bunun sebebinin,
Yisrael’in yüksek konumunun, baþka uluslarca
“kabul edilebilir” addedilen bazý aþýrýlýklara
müsaade etmemesi olduðunu halkýn kavramasýný
istemiþtir. Moþe’nin son sözleri beraha ve teminat
içermektedir, zira her þeyin nihayetinde Yisrael
sözünü yerine getirecek ve Tanrý tarafýndan,
dayanmak zorunda kaldýðý dehþet verici tarihini
gölgede býrakacak güzelliklere boðulacaktýr (The
Artscroll Chumash – Stone Edition).

27. [Orasýdýr] … meskeni – Pasuk, öncekinin
devamýdýr: “Kadim Tanrý, kendisine mesken
olarak [seçtiði] göklere Egemen Olan’dýr…”
(Raþi; Daat Zekenim; Mizrahi; Sifte Hahamim).
Gerçekte Tanrý’nýn bir meskeni yoktur. Tanrý tüm
varoluþun tamamen üstündedir ve bizim
algýladýðýmýz varoluþ kurallarý O’nu hiçbir þekilde
baðlamaz. Midraþ da buradaki ifadeyi sorgular:
“Bu ifade göklerin Tanrý’nýn meskeni olduðu
anlamýna mý geliyor, yoksa [ifade ayný zamanda
‘Meskendir Kadim Tanrý’ þeklinde de anlaþýlabileceðinden] Tanrý’nýn evrenin meskeni olduðu
anlamýna mý? Baþka bir pasuk ‘Sen bize mesken
oldun ey Aþem’ (Teilim 90:1) dediðine göre, aslýnda Tanrý evrenin meskenidir ve gökler Tanrý’nýn
meskeni deðildir.” Baþka bir deyiþle, Tanrý her
þeyin varolmasýný saðlayan temelin ta kendisidir.
Her þey O’nda varolmuþtur ve varlýðýný O’nun
sayesinde sürdürmektedir. Tanrý evrende deðildir;
evren Tanrý’dadýr (Meam Loez). Buradaki çevirimiz ise cümlenin basit anlamýný takip etmektedir. Tanrý, Kendi Ýsteði ile yüce gökleri Kendisi’ne
mesken seçmiþtir ve bunun amacý da alttaki kaba
kuvvet düþkünlerine korku salmaktýr (bkz.
Aþaðýdadýr dünyanýn kollarý k.b.).
Öte yandan pasuðun öncekiyle baðlantýlý olmadýðý
görüþünde olanlar da vardýr. Örneðin Ýbn Ezra,
“mesken” þeklinde çevirdiðimiz Meona sözcüðünün
çardak benzeri, koruma amaçlý bir yapýyý tanýmladýðýný belirtir (krþ. Teilim 76:3) [Benzer þekilde:
“sýðýnak” (The Living Torah).] (ayrýca Midraþ –
Bereþit Raba 68:10; Saadya Gaon; Radak, Þeraþim;
Rabenu Behaye). Bu yöndeki alternatif çeviri için
bkz. Aþaðýdadýr dünyanýn kollarý k.b.
Kadim Tanrý’nýn – Tanrý her þeyden ve her türlü
kuvvetten önce vardý (Raþi; Daat Zekenim;
Sforno; bkz. Bereþit 13:11 açk.). Ya da “Ezeli
Tanrý’nýn” (The Living Torah). Ayrýca bkz. Emunot
VeDeot 2:12; Sforno.
Aþaðýdadýr dünyanýn kollarý – “Kol” sözcüðü,
kuvvet sahiplerini belirtir. Tanrý’nýn meskeni göklerdedir ve dünyada kuvvet sahibi olan herkes,
bu meskenin aþaðýsýndadýr. Dolayýsýyla bu sembolik kullaným, Tanrý’nýn, sözün geliþi, Kendisi’ne
stratejik bir nokta seçtiðini ve bu sayede aþaðýdaki tüm kuvvetlere hâkim bir konumda olduðunu
vurgulamaktadýr (Raþi; Zihron Moþe). Raþi, “kollar” ile, özellikle Sihon, Og gibi süper güçlerin ve
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gökler de onlara çiy ile hizmet edecek” (Targum
Onkelos). Basit anlamda, Erets-Yisrael’de hem
topraðýn hem de gökyüzünün, Yisrael’e avantaj
getirecek þekilde bereketli olacaðý söylenmektedir. Toprak tahýl ve þýrayý bol verecek, gökler de
gereken çiyi saðlayacak ve bu sayede sulama
gereksinimi olmayacaktýr (Ýbn Ezra). Buradaki
“gökleri” sözcüðü üç farklý þekilde anlaþýlabilir:
“Tanrý’nýn gökleri”, “Ülke’nin gökleri” veya
“Yisrael’in gökleri” (Rabenu Behaye; krþ. Ýbn Ezra).
Bu ifadede iki zorluk vardýr: [1] Neden genel
olarak “gökler” deðil de, iyelik eki kullanýlarak
“gökleri” denmektedir? [2] Kullanýlan “de”
baðlacýna ne gerek vardýr? Sadece “gökler çiy
damlatacak” demek yeterli olmaz mýydý?
Ancak bu kullaným, pasuðun, açýkça söylediði
çiyden kaynaklanan bereketin ötesinde bir mesaj
verdiðine iþaret etmektedir. “De” baðlacý “dahi”
anlamýndadýr ve kullanýldýðý zaman, bir ekleme
ima eder. Böylece, önceki ifadede belirtilen
Yaakov’un berahasýna bir ilaveden bahsedilmektedir. Söz konusu ilave de Yisrael ile gökler
arasýndaki bir baðlantýyý ima eden iyelik ekli
“gökleri [=Yisrael’in gökleri]” [yani “Yisrael’e karþý
yükümlü kýlýnmýþ olan gökler”] sözcüðünde ima
edilmektedir. Pasuðun bahsettiði çiy, “özellikle
Yisrael’in hizmetine vakfedilmiþ olan” çiydir.
Bununla, Yitshak’ýn Yaakov’a verdiði beraha ima
edilmektedir: “Ve Tanrý sana göklerin çiyinden ve
yeryüzünün yaðýndan [versin ve] bol buðday ve
þarap bahþetsin” (Bereþit 27:28). Sonuç olarak
buradaki ifade, yüzeysel anlamýndan baþka, önceki ifadeyle birleþerek “Yaakov’un vermiþ olduðu
berahaya ek olarak, Yitshak’ýn Yaakov’a vermiþ
olduðu beraha da sizin için gerçekleþecek”
mesajýný vermektedir (Sifre 356; Raþi; Maarik).
Ýfade “Çiy bile gökleri tarafýndan verilecek” þeklinde de anlaþýlabilir. Burada da “gökleri”
sözcüðündeki iyelik eki önem taþýmaktadýr:
Ülke’nin bereketi Yaakov’un oradaki düzgün
tavrýna baðlý olacaðý için (bkz. Tahýl ve þýra
diyarýnda k.b.), normal þartlarda doðanýn düzenli
iþleyiþinin bir sonucu olan çiy bile, Yisrael’in [ya
da Ülke’nin] göklerinden gelecektir. Baþka bir
deyiþle, gökler buraya çiyi bile, sýrf görevini

layýkiyle yerine getiren Yaakov’un Ülkesi’nin
üstünde olduklarý için verecektir (Hirsch).
29. Ne mutlu sana ey Yisrael! – Moþe Rabenu,
berahayla ilgili bazý ayrýntýlar verdikten sonra,
konunun özünü vurgulamaktadýr: “Uzun sözün
kýsasý, Yisrael, tüm berahalar senin için. Durum
böyle olduktan sonra, ne mutlu sana ey Yisrael!” (Raþi).
Kim senin gibidir – Veya “Senin gibisi yoktur”
(Targum Onkelos). Sifre, buradaki ifadenin, BeneYisrael’in daha önceki “[Semavi] Güçler arasýnda
kim Senin gibidir ey Aþem?” (Þemot 15:11) þeklindeki sözlerine bir tür cevap olduðunu öne sürer.
Bu þekilde söylemiþ olan Bene-Yisrael’e “Ne
mutlu sana ey Yisrael; kim senin gibidir!” þeklinde
karþýlýk verilmektedir (Meam Loez).
Yardým Kalkanýn – Ya da “yardýmýnýn kalkaný”.
“Tanrý, hiçbir kötülüðün sana ulaþmamasý için
sana yardýmcý olan bir kalkan gibidir” (Ýbn Ezra).
Alternatif olarak “Kuvvetli [Tanrý] yardýmýndadýr”
(Targum Onkelos). Sürgün yýllarý boyunca yok
olmamaný saðlayan O’nun korumasýydý. Pasukta
söylendiði gibi: “Eðer insanlar bize karþý kalktýðýnda
Tanrý bizimle olmasaydý, o zaman bizi canlý [canlý]
yutarlardý; o zaman sular bizi alýp götürürdü…”
(Teilim 124:2-3) (Sforno).
Gurur Kýlýcýn – “Tanrý, tüm düþmanlarýn karþýsýnda O’nunla gurur duyacaðýn bir Kýlýç gibidir”
(a.k.). Veya “Tanrý, seni tüm düþmanlarýndan
üstün kýlana kadar düþmanlarýna karþý iþleyecek
Kýlýcýn’dýr” (Daat Zekenim). Ya da “Senin kahramanlarýn O’nun sayesinde muzaffer olurlar” (Targum
Onkelos). Alternatif olarak “[Sana] Gurur kýlýcýn[ý
bahþedendir]. Tanrý, baþka uluslarýn kýlýca ve þiddete dayandýrdýklarý ulusal gururu, sana buna
gerek kalmadan verendir” (Hirsch). Ya da “Senin
için kýlýç yalnýzca bir þeref süsüdür” (Paaneah Raza).
Aþem tarafýndan kurtarýlan halk! – “Kurtuluþu
[daima] Aþem’de olan halk!” (Raþi; krþ. Þemot
14:14). Baþka bir deyiþle, bu sadece geçmiþteki
Mýsýr kurtuluþunu belirtme amaçlý bir ifade
deðildir. Yisrael’in karakteristik özelliði, daima
doðrudan Tanrý tarafýndan kurtarýlan ulus olmasýdýr
(Otserot Yosef). Rabenu Behaye gerçek ve eksiksiz
kurtuluþun ancak Gelecek Dünya’da olduðunu
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33:28-29

28

[Böylece] Yisrael, tahýl ve þýra diyarýnda güvenle, yalnýz barýnacak – Yaakov
gibi. Gökleri de çiy damlatacak.
29
Ne mutlu sana ey Yisrael! Kim senin gibidir, ey, yardým Kalkanýn ve gurur
Kýlýcýn olan Aþem tarafýndan kurtarýlan halk! Düþmanlarýn sana yalan söyleyecek,
ama sen onlarýn yükseklerini ayak altýna alacaksýn.
28. Tahýl ve þýra diyarýnda – Çevirimiz bazý
otoritelerin açýklamalarýný takip etmektedir (ör.
Targum Onkelos; Ýbn Ezra; Daat Mikra). Ancak
tam çeviri “tahýl ve þýra diyarýna” þeklindedir ve
pasukta Maþiah döneminden bahsedildiði görüþündeki Sforno (bkz. Yaakov gibi k.b.) bunu
pasuðun sonuyla baðlantýlý görür: “Gökleri de tahýl
ve þýra diyarýna çiy damlatacak”. Böylece Maþiah
Dönemi’nde durum, Adam’ýn ilk günahý iþlemesinden önceki ideal hale geri gelecektir (krþ.
Bereþit 2:5-6). Ülke bereketli çiy sayesinde,
sakinlerini sýkýntý olmaksýzýn geçindirecektir.
Baþka bir görüþe göre ise anlam “Yaakov’un pýnarý
(bkz. Yaakov gibi k.b.), tahýl ve þýra diyarýna
[bereket getirecek]” þeklindedir. Baþka bir deyiþle,
Yaakov, Ülke sayesinde geliþecek deðildir; aksine,
Ülke, Yaakov sayesinde geliþecektir. Yaakov’dan
Ülke’ye doðru akacak olan bereket pýnarý, burayý
tahýl ve þýra diyarýna çevirecektir. Ülke’nin ve
Ülke topraðýnýn bereketi ile geliþimi fiziksel ve
doðal ortama deðil, Yaakov’dan beklenen ahlaki
davranýþa baðlýdýr. Yaakov görevini ahlaki bir
þekilde yerine getirdiði zaman Ülke de bereketli
olacaktýr (Hirsch).
Güvenle, yalnýz barýnacak – Raþi’ye göre burada
halkýn bireylerinden bahsedilmektedir. Yisrael’e
mensup herkes kendi baðýnýn ve kendi incir
aðacýnýn altýnda (krþ. Melahim I 5:5 ve Miha
4:4) hiçbir korku olmaksýzýn ve dolayýsýyla düþman tehlikesine karþý diðerleriyle toplu halde
yaþama gereði duymaksýzýn güven içinde barýnacaktýr. [Metinde bu pasuðun yüklemi geçmiþ
zaman çekimlidir: “barýndý”. Ancak bu,
kehanetlerde sýkça görünen bir kullanýmdýr.
Peygamber, gelecekte olacak bir þeyi olmuþ gibi
gördüðü için geçmiþ zamaný kullanýr (Daat
Mikra).] Ayrýca bkz. Yeoþua 11:23 (Sforno).
Alternatif olarak “Yaakov, yalnýz, yabancý uluslarýn
kültürel etkisine maruz kalmaksýzýn, güvenle yaþayacak” (Hirsch). Bkz. Bamidbar 23:9 (Daat Zekenim).
Yaakov gibi – Targum Onkelos; Sifre; Saadya
Gaon; Raþi; Radak, Þeraþim. Ýbranice En Yaakov.
Buradaki En sözcüðü Ayin’in tamlama içindeki
halidir. Temel anlamý “göz” olan Ayin, yerine göre
baþka anlamlar da taþýyabilir.
Bunlardan biri “su kaynaðý / pýnar”dýr (ör. Bereþit
16:7). Bu olasýlýða göre “Yaakov’un pýnarýndan

çýkanlar” [=onun soyundan gelenler] kastedilmektedir: “Yisrael tahýl ve þýra diyarýnda güvenle,
yalnýz barýnacak – Yaakov’un soyundan gelen
herkes” (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye; Daat Mikra).
“Yaakov’un pýnarý” olasýlýðý hakkýndaki bir baþka
açýklama için bkz. Tahýl ve þýra diyarýnda k.b.
Diðer bir anlam da “benzeyiþ”, “görünüm” (krþ.
Bamidbar 11:7) þeklindedir. Böylece “Yaakov gibi”
ile kastedilen, dünyaya Yisrael ailesinin bir
parçasý olarak gelmiþ olmayýp sonradan içtenlikle
Tora’ya baðlanan ve Yahudiler’in ayrýlmaz birer
parçasý haline gelen Ger Tsedek konumundakiler
olabilir (Daat Zekenim).
Baþka bir alternatife göre: “Babalarý Yaakov’un
onlarý mübarek kýldýðý beraha gibi” (Targum
Onkelos). Yaakov, oðullarýna Erets-Yisrael’e geri
dönüp orada yerleþecekleri yönünde bir beraha
vermiþtir. Pasukta söylendiði gibi: “Tanrý sizinle
olacak ve sizi babalarýnýzýn topraklarýna geri getirecektir” (Bereþit 48:21) (Rabenu Behaye).
Yalnýzlýk olumlu veya olumsuz anlamlar taþýyabilir. Örneðin Peygamber Yirmeyau, BetAmikdaþ’ýn yaklaþmakta olan yýkýmý hakkýnda
uyarýlarda bulunduðu için, gerçekleri duymak
istemeyen halk tarafýndan dýþlanmýþ ve yalnýz
býrakýlmýþ, bunu vurgularken de “Yalnýz oturdum”
demiþti (Yirmeyau 15:17). Bu pasuktaki yalnýzlýk
ise bunun aksine, olumlu anlamdadýr. Bu yalnýzlýk Yaakov’un verdiði sözde olduðu gibidir.
Yaakov, ölümünden önce çocuklarýna þöyle
demiþti: “Tanrý sizinle olacak ve sizi babalarýnýzýn
topraklarýna geri getirecektir” (Bereþit 48:21). Böylece
Yisrael, “Ölümün gölgelediði vadide yürüsem bile
kötülükten korkmam, çünkü Sen benimlesin” (Teilim
23:4) pasuðuyla uyumlu bir þekilde, ülkesine güven
içinde geri dönecektir (Biure Maaray). Yisrael’in
yalnýzlýðý, Tanrý’nýn onunla birlikte olmasýnýn
getirdiði güvenin bir sonucu olacaktýr ve herkes
korkusuzca yaþayacaktýr (Sifre 356) (bkz. ö.a.).
Sforno’ya göre ise anlam “Yaakov’un Gözü” þeklindedir
ve burada, Yisrael’in dört gözle beklediði Maþiah kastedilmektedir. Maþiah geldiðinde Yisrael güven içinde
yaþayacak, Maþiah, öðretisini bereketli çiy gibi, tahýl ve
þýra diyarýna getirecektir. Bir baþka kaynaða göre
“Yaakov’un Gözü” kehanet belirtir (Midraþ Agadol).
Gökleri de çiy damlatacak – Krþ. 32:2. “Üzerlerindeki
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Nevo daðýna – Bkz. Bamidbar 33:47; Devarim
32:49. Burasý Reuven kabilesinin topraklarýna
dâhildir (Bamidbar 32:38); ancak Moþe, Gad’ýn
topraklarýnda gömülmüþtür (bkz. 33:21; Sifre;
Talmud – Sota 13b).

gereksiz görünen “tüm” sözcüðü, olasýlýkla,
Yeuda’ya bitiþik olan Binyamin topraklarýný, Dan
kabilesinin deniz kýyýsýndaki ikinci topraklarýný
ve Yeuda ile birlikte pay alan Þimon kabilesini
hep birlikte ima etmektedir (Daat Mikra).

[Oradaki] – Daat Mikra.

Tanrý’nýn Erets-Yisrael’i Moþe’ye göstermesinin
bir amacý, Erets-Yisrael’e karþý son derece büyük
bir sevgi duyan Moþe’yi sevindirmektir (Ramban).
Targum Yonatan’a göre “[Tanrý, Moþe’ye] Ülke’nin
tüm güçlülerini [yani tarih boyunca tüm müstakbel
liderleri] gösterdi”.

Uçurumun baþýna – Ýbranice Roþ A-Pisga. Ya da
“zirvenin baþýna”. Açýklamalar için bkz. Bamidbar
21:20 ve 23:14. Ayrýca bkz. 3:17, 3:27, 4:49.
Ülke’nin tümünü gösterdi – Tora bunu
söyledikten sonra ayrýntýlara girmektedir: “Dan’a
kadar Gilad’ý … Tsoar’a kadar” (p. 1-3). Normal
þartlarda genel bir kullanýmdan sonra ayrýntýya
girildiði zaman, sadece ayrýntýya dâhil olanlar
kastedilir. Bu, “Kelal Ufrat – Genel ve Özel” adý
verilen yapýnýn bir örneðidir (bkz. 5:14 açk.).
Buradaki kullaným, Tanrý’nýn Moþe’ye ülkenin
tüm alanýný deðil, sadece sayýlanlarý gösterdiðini
ima eder. Öyleyse “Ülke’nin tümü” ile kastedilen,
tüm fiziksel alan deðil baþka bir þey olmalýdýr.
Hahamlarýmýz bunun “Ülke’nin tarihinin tümü”
anlamýnda olduðunu öðretirler (Maskil Ledavid).
Tanrý, Moþe’ye, Erets-Yisrael’in huzurlu ve barýþ
içinde olduðu dönemleri ve ayrýca, gelecekte ona
verilecek sýkýntýlarý da tek tek göstermiþtir (Sifre
357; Raþi). Bu olumlu ve olumsuz olaylara aþaðýda kýsaca deðinilecektir.
Baþka otoriteler ise Tanrý’nýn Moþe’ye EretsYisrael’i tümüyle gösterdiði görüþündedir (ör.
Ramban). Moþe öncelikle, Reuven topraklarýnda
bulunan konumundan kuzeye dönmüþ ve [yarýMenaþe kabilelerine verilmiþ olan] tüm Gilad
topraklarýný, Erets-Yisrael’in kuzey ucundaki
(bkz. Þemuel I 3:20) Dan’a kadar görmüþtür.
Daha sonra bakýþýný güneye kaydýrmýþtýr. Önce
Dan’ýn güneyindeki Naftali topraklarýný görmüþtür. Tora Moþe’nin “tüm Naftali’yi” gördüðünü
söylemektedir. Olasýlýkla “tüm” sözcüðü, Naftali’ye
komþu olan Yisahar ve Zevulun topraklarýný da
kapsamaktadýr. Ardýndan Efrayim ve Menaþe
topraklarýný görmüþtür. Burada da Menaþe
topraklarý Efrayim’e göre daha kuzeyde olmasýna
raðmen, Tora’nýn birçok yerinde olduðu gibi
Efrayim’e, Menaþe’ye göre öncelik verilmiþtir.
Sýrada “tüm Yeuda topraklarý” vardýr. Burada da,

œ Kabilelerin Topraklarý. Kabileler arasýndaki
paylaþým henüz yapýlmýþ olmamasýna raðmen,
kabilelerin olacak topraklar, bu pasuklarda þimdiden onlarýn isimleriyle anýlmaktadýr. EretsYisrael’in kabileler arasýndaki paylaþýmý Yeoþua
zamanýnda kura çekilerek yapýlacaktýr. Ancak
hem Yaakov’un hem de Moþe’nin vermiþ olduðu
berahalarda, ayrýca Tora’nýn çeþitli yerlerinde
kabile isimlerinin sýralamasýnda (ör. Bamidbar
34:19-28) ima edildiði üzere, bu kuranýn sonucu
önceden de bilinmekteydi. Yine de kura çekmek
gerekliydi; zira kabilelere topraklar doðrudan
daðýtýlsaydý bu bir dayatma görünümü verecekti.
Urim VeTumim ile yapýlacak olan kura ise böyle
bir durumun oluþmasýný engellemiþtir.
Dan’a kadar – Yani “Dan topraklarýna kadar”.
Baþka bir olasýlýða göre Bereþit 14:14’te adý geçen
[ve Dan kabilesi ile baðlantýlý olmamasý muhtemel]
Dan þehrine kadar. Burasý Banyas ile tanýmlanýr.
Dan topraklarý, Ülke’nin kuzeyinde sýnýr bölgesindedir (Daat Zekenim; bkz. Þofetim 20:1).
Tanrý, Moþe’ye, bir yandan Dan kabilesinin putlara tapacaðýný (Þofetim 18:30; ayrýca bkz.
Bereþit 14:14 açk.), bir yandan da bu kabileden
çýkacak olan kurtarýcý Þimþon’u göstermiþtir
(Þofetim Perek 13 v.d.) (Sifre 357; Raþi).
Gilad’ý – Buradaki açýklamalarýmýzda, bu pasuklarda sayýlan yerlerin tarih içinde sahne olduðu olumlu ve olumsuz olaylardan örnekler verilmektedir.
Bunlar Sifre’den alýntý yapan Raþi’nin açýklamalarýdýr. Ancak Raþi Gilad’la ilgili bir þey söylememektedir. Bunun sebebi, Gilad’ýn burada tarihi
olaylar nedeniyle deðil, konunun bir gerektirmesi
nedeniyle yer alýyor olmasýdýr. Gilad Yarden
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34:1-2

[159. Moþe’nin Ölümü]

1

Moþe, Moav ovalarýndan, Yeriho’nun karþýsýndaki Nevo daðýna, [oradaki]
uçurumun baþýna çýktý. Tanrý ona Ülke’nin tümünü gösterdi: Dan’a kadar Gilad’ý,
2
tüm Naftali’yi, tüm Efrayim topraklarýný, Menaþe’yi ve tüm Yeuda topraklarýný
– Akdeniz’e kadar;
belirtir ve fiziksel kurtuluþ ve maddi rahatlýðý vurgulayan önceki pasuktan sonra, bu pasukta
Gelecek Dünya hakkýnda vaatte bulunulduðunu
kaydeder.
Sana yalan söyleyecek – Ýbranice Veyikahaþu.
Düþmanlarýn Yisrael’e yalan söylemesi ne tür bir
berahadýr? Bunun bir örneði, Yisrael’in kuvvetinden
çekinen Givon sakinlerinin, bir saldýrmazlýk anlaþmasý yapmak üzere Yeoþua’ya gelmesinde
görülmüþtür. Givoniler Kenaan uluslarýna mensuptu ve Yisrael’in kendilerini de sürmesinden ya da
yok etmesinden korkuyorlardý. Bu nedenle, çok
uzaktan gelmiþ izlenimi veren bir heyet gönderip
Yeoþua’ya “Kullarýn çok uzak bir ülkeden geldiler…”
(Yeoþua 9:9) diye yalan söyleme gereði duymuþlardý.
Dolayýsýyla beraha buradadýr: Yisrael o kadar güçlü
olacaktýr ki, düþmanlarý ona yaranabilmek için
yalana baþvurmak durumunda kalacaktýr (Raþi).
Benzer bir olasýlýða göre, “seni aldatmaya çalýþacaklar” (The Artscroll Chumash – Stone Edition).
Alternatif olarak “senin karþýnda kendileriyle çeliþecekler. Tarih boyunca seni hakir gördüler. Ama
ileride sana saygý gösterdiklerinde kendileriyle
çeliþmiþ olacaklar” (Sforno; krþ. Yeþayau 60:14).
Bir baþka alternatife göre: “Bir gün gelecek ki,
senin el üstünde tuttuðun esas ve deðerler, her
türlü zafer niþanýnýn üstünde yükselecek. Öyle
ki, tarih boyunca sana karþý cephe almýþ olanlar,
eski tavýrlarýný yalancý çýkaracak þekilde bu
karþýtlýklarýný terk edecekler” (Hirsch).
Baþka olasýlýklar: “Sana dalkavukluk edecekler”
(Ýbn Canah; Radak, Þeraþim); “[sana olan nefretlerini] inkâr edecekler” (Hizkuni); “[Tanrý, senin]
düþmanlarýný sindirecek” (Saadya Gaon). Krþ.
Þemuel II 22:45; Teilim 18:45 ve 66:3.
Onlarýn yükseklerini ayak altýna alacaksýn – Ya
da “ezeceksin”. Tam çeviriyle “basacaksýn”.
“Yüksekler”, basit anlamda yüksek yerleri belirtir.
Öte yandan, ifadenin öncesindeki, ilk bakýþta
gereksiz görünen “ama sen” sözleri, düþmanlarýn
korkakça davranýþý ile tezat oluþturan bir durumun
tanýmýna giriþ niteliðindedir. Baþka bir deyiþle, düþmanlarýn korkakça davranýþýna karþýlýk, Yisrael
muzaffer oluþunu açýkça ortaya koyacak bir
davranýþ sergileyecektir. Oysa yüzeysel anlamda

yüksek yerlere ayak basmanýn böyle bir yaný pek
yoktur. Bu nedenle Onkelos, “yüksekler” sözcüðünü
“yüksek konumdakiler” olarak deðerlendirir: “Ama
sen, onlarýn krallarýnýn boyunlarýný ayak altýna alacaksýn”. Nitekim, ele geçirilen krallarýn boyunlarýna
ayak basmak, zaferi vurgulayan bir hareketti. Sifre
356 ve onu takiben Raþi de buna örnek olarak
Yeoþua’nýn, savaþta ele geçirilen beþ Emori kralý
hakkýnda, ordu komutanlarýna söylediði þu sözleri
gösterir: “[Yeoþua] Kendisiyle gitmiþ olan savaþçýlarýn
subaylarýna ‘Yaklaþýn ve ayaklarýnýzý þu krallarýn
boyunlarýnýn üstüne koyun’ dedi…” (Yeoþua 10:24).
Ayrýca krþ. Yeþayau 49:23 (Sforno).
Baþka bir alternatife göre: “Diðer uluslarýn baþka
yollarla elde etmek için boþuna çaba sarf ettikleri
her türlü yüksek insani hedef kürsüsüne çýkacaksýn” (Hirsch). Bir baþka olasýlýða göre “Onlarýn
yüksek sunaklarýný ayaklarýnýn altýnda ezeceksin”
(The Living Torah).
“Bamotemo – Onlarýn Yüksekleri” sözcüðü, bir
ulusun en yüksek ahlaki ve entellektüel düzeyini
simgeler. Bu doðrultuda, Moþe halkýna, Yahudiler
kendilerine standartlar belirledikleri zaman,
“baþlangýç noktalarýnýn” diðer uluslarýn bu yüksek düzeyleri olmasý gerektiðini vurgulamaktadýr;
zira baþkalarýnýn yüksek standartlarý, Yisrael için
asgari gerekliliði teþkil etmeli ve Yisrael, insani
iliþkilerinde ve tüm yaþamlarýnda bunun bile
daha yukarýsýndaki standartlarý benimsemelidir
(Rabi Þimon Schwab).

34.

1. Moav ovalarýndan – Bene-Yisrael’in Moav
ovalarýnda bulunduklarý Devarim kitabýnýn en baþýndan beri bilinmektedir (bkz. 1:1 açk.; bkz. Bamidbar
22:1) ve Devarim kitabý tümüyle Moav ovalarýndayken yazýlmýþtýr. Dolayýsýyla buradaki kullaným
gereksiz görünmektedir. Amaç, Moþe’nin Moav
ovalarýndan Nevo daðýna doðrudan çýktýðýný vurgulamaktýr (Mizrahi; Sifte Hahamim). Hahamlarýmýz,
Nevo daðýna çýkýþýn birkaç aþamayý gerektirdiðini,
Moþe Rabenu’nun ise bunu tek bir adýmda geçtiðini
öðretirler (Talmud – Sota 13b; Raþi). Bu da, gerçek bir
peygamberin, kendisine verilen görevi, bu görev
onun için iyi olsun ya da olmasýn, ayný þevkle yerine
getirdiðini öðretir. Moþe ölümüne gidiyor olmasýna
karþýn, Tanrý’nýn emri üzerine Nevo daðýna bir adýmda çýkmýþtýr (Mesiah Ýlemim; Maarik).
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Sana … gösterdim – ki onu mübarek kýlasýn (Sforno).
Oraya geçmeyeceksin – Tanrý, Moþe’ye, EretsYisrael’e giremeyeceðini daha önce de söylemiþti
(ör. 32:52). Buradaki tekrara ne gerek vardýr?
Moþe Tanrý’ya dua etmiþtir: “Erets-Yisrael’e
halkýn lideri olarak giremeyeceksem bile, bari
halktan sýradan biri olarak gireyim. Canlý giremesem bile naaþým oraya götürülsün.” Ancak Tanrý
buna olumsuz cevap vermiþtir: “Erets-Yisrael’e
giremeyeceksin – ne lider ne de sýradan biri
olarak. Nevo daðýnda öleceksin ve bedenin
Erets-Yisrael’in dýþýnda gömülecek. Erets-Yisrael’e
kemiklerin bile giremeyecek” (Meam Loez).
5. Tanrý’nýn kulu – Krþ. Yeoþua 1:1. Ya da
“Tanrý’nýn kölesi”, “Tanrý’nýn sadýk hizmetkârý”.
Hayatýnýn tümünü Tanrý’nýn kulu olarak geçirmiþ
olan (Ralbag) Moþe Rabenu öldüðü zaman bile,
Tanrý’nýn verdiði emri yerine getiren sadýk bir kul
olarak hareket etmiþtir (Ýbn Ezra).
Tora boyunca Moþe için hiçbir zaman “Tanrý’nýn
kulu” sýfatýnýn kullanýlmadýðý dikkat çekicidir.
Peraþanýn baþýnda Moþe “Tanrý’nýn adamý” (33:1),
sonda ise “Tanrý’nýn kulu” olarak tanýmlanmýþtýr.
Buradaki kullaným, Moþe’nin ne kadar yüksek bir
mertebeye eriþtiðini vurgulamaktadýr. Bir köle,
efendisinin yanýnda sýk bulunur, ona yakýndan
hizmet ettiði için en özel þeylerini bilir, kimsenin
giremeyeceði yerlere girebilir. Ýþte Moþe’nin Tanrý
ile iliþkisi bu düzeyde olmuþtur. Hahamlarýmýz
“tsadikler, öldüklerinde, hayattayken olduklarýndan bile daha büyüktürler” demiþlerdir. Amida
duasýndaki “Ukdoþim Behol Yom Yealeluha Sela
– Ve Kutsallar Seni Ebediyen Her Gün Methederler”
sözlerindeki “kutsallar” da tsadikleri kasteder.
Bir “köle” kanuni açýdan özel bir konumdadýr.
Kendisine ait baðýmsýz bir kimliði yoktur ve her
yönüyle sahibinin malýdýr. Baþka bir deyiþle tamamen kendi sahibi için yaþar ve tüm yaþamý ona
adanmýþtýr. Moþe hakkýnda “Tanrý’nýn kölesi”
sýfatýnýn kullanýlmasý, ona yönelik olasý en yüksek
komplimandýr: Tora, Moþe’nin tüm yaþamýný

tamamen ve yalnýzca Tanrý’ya adanmýþ bir þekilde
yaþadýðýna tanýklýk etmektedir.
Moþe … öldü – Moþe Rabenu 7 Adar 2488 (23
Þubat MÖ 1273) tarihinde tam 120 yaþýnda
ölmüþtür (bkz. 31:2 açk.). Baþka kaynaklar
Moþe’nin doðum ve ölüm tarihlerinin 1 Adar
olduðu görüþündedir (Midraþ – Ester Raba 7:11;
Josephus Flavius, Eski Dönemler 4:8:49).
Talmud’da, bu pasuktan itibaren geriye kalan sekiz
pasuðun kim tarafýndan yazýldýðý konusunda bir
görüþ ayrýlýðý vardýr. Bir görüþ þöyle demektedir:
“Moþe’nin hem ölmüþ olup hem de ‘Moþe … orada
… öldü’ sözlerini yazmasý mümkün mü? Dolayýsýyla,
Moþe Tora’yý buraya kadar yazmýþtýr ve kalan
pasuklarý Yeoþua yazmýþtýr” (Talmud – Baba Batra
15a. Ayrýca Sifre 357) (Raþi). Krþ. Yeoþua 24:26.
Öte yandan Talmud’daki görüþ ayrýlýðýnýn diðer
tarafý olan Rabi Meir þöyle der: “Pasuk, Moþe’nin
Tora kitabýný Leviler’e teslim ettiðini açýk bir þekilde yazýyor (bkz. 31:26). Bir Sefer-Tora’nýn eksik
olmasý mümkün mü?! Moþe’nin eksik bir kitap
teslim etmesi düþünülebilir mi? Dolayýsýyla, Moþe
Tora’yý sonuna kadar yazmýþtýr. Son sekiz pasuðu
ise Tanrý söylemiþ ve Moþe gözyaþlarýyla
yazmýþtýr” (Talmud – Baba Batra 15a. Ayrýca Sifre
357) (Raþi) [Bazýlarýna göre bunun anlamý
“gözyaþý dökerken yazdý” iken bazýlarýna göre ise
“gözyaþlarýný kullanarak yazdý” þeklindedir].
Rambam da, Rabi Meir’in görüþünü Alaha olarak
belirlemiþtir ki buna göre, Moþe Rabenu, Tora’yý
ilk sözcük olan Bereþit’ten son sözler olan Leene
Kol Yisrael’e kadar eksiksiz olarak yazmýþ ve teslim etmiþtir.
Rabenu Behaye, Moþe’nin kendi ölümünü, hem
de geçmiþ zaman kipi kullanarak yazmasýnýn çok
da þaþýrtýcý olmadýðýnýn altýný çizer. Moþe’nin
gelecekle ilgili þeyler söylediði tek örnek bu
olmadýðý gibi, genel olarak kehanetlerde, gelecekte
olacaklardan bahsedilmesine raðmen, geçmiþ
zaman kipinin kullanýlmasý çok sýk görülen bir
durumdur. Aazinu peraþasýnda bizzat Moþe’nin
bu tipteki kehanetleri vardýr (ör. 32:13 v.d.).
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Negev’i, Ova’yý, “Hurma Þehri” Yeriho’nun vadisini – Tsoar’a kadar.
Tanrý ona [þöyle] dedi: “Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Onu soyuna vereceðim’ diyerek yemin etmiþ olduðum ülke budur. Onu sana gözlerinle [göreceðin
þekilde] gösterdim; ancak oraya geçmeyeceksin.”
5
Tanrý’nýn kulu Moþe, Tanrý’nýn Sözü üzerine, orada, Moav Ülkesi’nde öldü.
4

nehrinin doðu yakasýnda yer alýr ve eðer ondan
bahsedilmeseydi, Tanrý’nýn Moþe’ye sadece
Yarden’in batý yakasýndaki Erets-Yisrael’i gösterdiðini düþünürdük. Sihon ve Og’dan ele geçirilen
topraklara dâhil olan Gilad’ýn listelenmesi, Moþe’ye
gösterilen topraklarýn Yarden’in doðusun-dakileri
de kapsadýðýný vurgulama amaçlýdýr (Beer Basade).
Tüm Naftali’yi – Tanrý, Moþe’ye, Naftali topraklarýnýn huzurlu dönemlerini ve yýkýmýný göstermiþtir. Moþe’ye gösterilenler arasýnda, Kenaani
kumandan Sisera ve ordularýna karþý KedeþNaftali’de (bkz. Þofetim 4:6) savaþan kadýn
hâkim Devora ile Yisrael ordu komutaný Barak ben
Avinoam’ýn mücadelesi de vardýr (Sifre 357; Raþi).
Tüm Efrayim topraklarýný, Menaþe’yi – Ya da
“tüm Efrayim ve Menaþe topraklarýný”. Tanrý,
Moþe’ye, Efrayim ve Menaþe topraklarýnýn huzurlu
dönemlerini ve yýkýmýný göstermiþtir. Bunun
dâhilinde, Efrayim kabilesi mensubu Yeoþua’nýn
(bkz. Bamidbar 13:8) Kenaan krallarýna karþý,
Menaþe kabilesinden gelen Gidon ben Yoaþ’ýn da
(bkz. Þofetim 6:15) Midyan ve Amalek’e karþý
savaþlarý da Moþe’ye gösterilmiþtir (Sifre 357; Raþi).
Tüm Yeuda topraklarýný – Tanrý, Moþe’ye,
Yeuda topraklarýnýn huzurlu dönemlerini ve
yýkýmýný, bu baðlamda David’in görkemli krallýðýný ve zaferlerini de göstermiþtir (Sifre 357; Raþi).
Akdeniz’e kadar – Ýbranice Ad Ayam Aaharon.
Tam çeviriyle “son[daki] denize kadar”. “Aharon –
Son” sözcüðü, “Ahor – Arka” ile baðlantýlýdýr.
Tora’nýn dilinde ana yön doðu olduðuna göre “arka”
ile kastedilen batý yönüdür. Böylece batýdaki denizden, yani Akdeniz’den bahsedilmektedir (krþ. 11:24.
Ayrýca krþ. Þemot 26:22, 27:13, Bamidbar 2:3,
Teilim 139:5, Ýyov 23:8) (Sifre 357). Farklý bir bakýþla
ifade “Ad Ayom Aaharon – Son Güne Kadar” þeklinde de okunabilir. Bu da, Tanrý’nýn, Moþe’ye, gelecekteki tüm tarihi, ölülerin dirileceði zamana kadar
eksiksiz bir þekilde gösterdiðini ima eder (a.y.; Raþi).
3. Negev’i – Ya da “güneyi”. Tanrý, Moþe’ye güneydeki tüm Negev bölgesini göstermiþtir. Farklý bir bakýþla,
bu özellikle, Atalar ve Anneler’in yattýðý, Hevron’daki
Mahpela Maðarasý’ný kastediyor da olabilir (bkz.
Bereþit 23:2 v.d.). Pasukta söylendiði gibi: “[Ülke’ye]
Güneyde girdiler. [Aralarýndan biri] Hevron’a kadar
geldi” (Bamidbar 13:22) (Sifre 357; Raþi).

Ova’yý – Ýbranice Kikar. Burasý Yarden nehrinin
suladýðý geniþ ovadýr (krþ. Bereþit 13:10). Kral
Þelomo, Bet-Amikdaþ için kutsal eþyalarýn dökümünü
burada yapmýþtýr (Melahim I 7:46). Böylece Tanrý,
Moþe’ye tüm bunlarý da göstermiþtir (Sifre 357; Raþi).
Hurma Þehri – Ya da “hurma aðaçlarý þehri”
(Targum Onkelos). Ýbranice Ýr Atemarim. Yeriho
þehri bu isimle anýlýr. Bkz. Þofetim 1:16.
Tsoar – Bkz. Bereþit 13:10 ve 19:22.
4. ‘Onu soyuna vereceðim’ diyerek – Burada
bariz bir gereksiz kullaným vardýr. Tanrý basitçe
“Soylarýna vereceðime yemin ettiðim ülke budur”
diyebilirdi. Sözü uzatmasý, bu ifadede ek bir
imanýn varlýðýna iþaret eder. Basit anlam doðrultusunda “diyerek” þeklinde çevirdiðimiz Lemor
sözcüðü, “demek üzere” veya “demek için” anlamý
da taþýr ve söylenen sözlerin baþkalarýna da
“söylenmek üzere” söylendiðini vurgular (krþ.
3:23 açk.). Tanrý, Moþe’ye þöyle demektedir:
“Sana bu ülkeyi, Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a
gidip, ‘Tanrý size etmiþ olduðu yemini yerine
getirdi’ demen için gösterdim (Talmud – Berahot
18b). Ancak sana burayý göstermeme raðmen,
Huzurum’da oraya girmemen yönünde bir karar
çýktý. Bu nedenle sana tüm bunlarý peygambersel
bir vizyonla gösterdim. Ama eðer bu karar
olmasaydý, bu yemini gerçekleþtirdiðimi normal
þekilde görmene, Yisrael’in burayý ele geçirip,
Erets-Yisrael’e saðlam bir þekilde yerleþmelerine
doðrudan tanýk olmana da izin verirdim ve
Atalar’a ettiðim yeminin gerçekleþtiðini dünyevi
gözlerinle görüp anlatabilirdin. Fakat mevcut
þartlarda, bu haberi gördüðün vizyona dayanarak
vermek durumundasýn” (Raþi).
Bu öðreti, ölülerin kendi aralarýnda konuþtuklarýný
ima etmektedir. Talmud bunun da ötesine geçer ve
ölülerin, bu dünyada olan bitenden haberdar
olduklarýný belirtir (Talmud – Berahot 18b). Bu açýdan, Moþe’nin Atalar’a gidip söz konusu haberi vermesi gerekli deðildir. Ancak buna raðmen, kendi
eline teslim edilmiþ bir emaneti, göreve uygun bir
þekilde istenen yere ulaþtýrdýðýný söylemek, emaneti
alanýn görevidir. Atalar bunu bilmelerine raðmen,
kendisine verilen görevi en iyi þekilde yapan
Moþe’nin, bu “raporu” sonrasýnda, onlarýn gözünde
daha da deðer kazanmasý açýsýndan Moþe’nin bunu
yapmasý önemlidir (Rabenu Behaye).
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açýlmýþ, Moþe içine girip ölmüþ, sonra da toprak
kapanmýþtýr (Rabenu Behaye).
Ýnsan nasýl davranýrsa kendisine de ayný ölçüde
karþýlýk verilir. Moþe, halkýn en üst düzeyli üyesiydi ve Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda Yosef’in kemiklerini de yanýnda çýkarmaya özen göstermiþti (Þemot
13:19). Moþe bu þekilde Tanrý’nýn da onun
cenaze iþlemleriyle ilgilenmesine hak kazanmýþtýr
(a.k. 9b). Hahamlarýmýz, Tora’nýn en baþýnda ve
en sonunda Tanrý’nýn “Gemilut Hasadim – Ýyiliksever Davranýþ” gösterdiði örnekler içerdiðine
dikkati çekerler. Tora’nýn baþýnda Tanrý, çýplak
olan Adam ve Hava’yý giydirmiþ (Bereþit 3:21),
sonunda da cenazesiyle ilgilenen kimsenin
olmadýðý Moþe Rabenu’nun bu ihtiyacýný
saðlamýþtýr (a.k. 14a). Bu da Tora’nýn mühürlerinden birinin Gemilut Hasadim olduðunu
ortaya koyar. Tora “Tanrý’nýn yollarýnda yürümemizi”
(26:17) emrederken, bize “Tanrý’yý kendine
örnek al” demektedir. “O nasýl çýplaklarý giydiriyorsa sen de öyle yap; O nasýl hastalarý ziyaret
ediyorsa (Bereþit 18:1 v.d.) sen de öyle yap; O
nasýl ölülerin ihtiyacýný karþýlýyorsa sen de öyle yap”.
Ovada – The Living Torah’a göre Targum Onkelos.
Ýbranice BaGay. Ýbn Ezra burada kullanýlan Gay
sözcüðünün, “yüksek yer” anlamýnda olduðu,
dolayýsýyla uçurumun zirvesini tanýmladýðý
görüþündedir. Böylece ona göre Moþe, öldüðü
yerde gömülmüþtür. Ama diðer birçok otoriteye
göre Gay sözcüðü alçak bir bölgeyi belirtir.
Örneðin “çöküntüde”; “çukurlukta”; “vadide” (bu
konudaki açýklamalar için bkz. Bamidbar 21:20).
Baþka bir deyiþle Moþe uçurumun zirvesinde
ölmüþ, ama baþka bir yerde gömülmüþtür.
Bet-Peor’un karþýsýnda – Burasý, BeneYisrael’in, ahlaksýzlýk ve putperestlik günahlarýný
birlikte iþledikleri yerdir (bkz. Bamidbar 25:1
v.d.). Moþe Rabenu gibi kutsal bir kiþinin tam da
burada gömülmesi pek anlaþýlýr bir þey deðildir.
Miþna, Moþe’nin mezarýnýn, Yaratýlýþ’ýn altýncý
gününün sonunda, ilk Þabat baþlamadan hemen
önce yaratýlan þeylerden biri olduðunu kaydeder
(Miþna – Pirke Avot 5:6). Baþka bir deyiþle
Moþe’nin orada gömülecek olmasý, günahýn
gerçekleþmesinden önce belirlenmiþ bir durumdu. Talmud (Sota 14a) Moþe’nin mezarýnýn, söz
konusu günah için kefaret saðladýðýný yazar.
Böylece Moþe’nin mezarýnýn orada olmasý önceden kesinleþmiþ bir þey olmasýna raðmen, Tanrý,
günahýn orada olmasýna engel olmamýþtýr, zira bu

þekilde Moþe’nin orada bulunan mezarý, söz
konusu günah için kefaret saðlayacaktýr (Miþmeret
Akodeþ; Hiduþe Maaril Diskin). Alternatif olarak,
Tanrý, orada günah iþlenmesinden sonra bile, günah
için kefaret saðlamasý amacýyla, Moþe’nin mezarýnýn
yerinde bir deðiþiklik yapmamýþtýr (Maskil Ledavid).
Bu güne kadar – Bu sözler, Tora’yý yazan deðil,
okuyan açýsýndan “bu güne kadar” anlamýný taþýmaktadýr (Hirsch). Baþka bir deyiþle, söylenenler,
Tora’yý okuduðumuz her gün için geçerlidir (Daat
Mikra).
Mezarýný – Ýbranice Kevurato. Bu sözcük
“gömülmesini” anlamýna da gelebilir. Baþka bir
deyiþle, Moþe’nin sadece mezarý deðil, nasýl
gömüldüðü de bilinmemektedir. Nitekim Moþe
Reuven kabilesi topraklarýnda ölmüþ ama Gad
topraklarýnda gömülmüþtür (Daat Mikra).
Dolayýsýyla bu pasuðun ilk açýklamasýnda verilen
olasýlýklar birer tahmindir.
Kimse bilmedi – Pasuk, Moþe’nin nerede
gömüldüðüne dair iþaret üstüne iþaret vermektedir: “Moav Ülkesi’ndeki ovada, Bet-Peor’un
karþýsýnda”. Ama buna raðmen “Mezarýný bu güne
kadar kimse bilmedi” (Talmud – Sota 13b).
Tanrý Moþe’nin mezarýnýn neden gizli kalmasýný
istemiþtir? Tanrý, gelecekte Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlmasý ve halkýn sürgüne çýkmasý gerekeceðini
biliyordu. Halk Moþe’nin mezarýna gelip, aðlayabilir ve yalvarabilirdi – ki Moþe bu durumda
kalkýp Tanrý’ya dua eder, Tanrý da bu duayý kabul
etmek durumunda kalýrdý; zira tsadikler öldükten
sonra yaþamlarýnda olduklarýndan bile daha çok
sevilirler (a.k. 13a).
Diðer bazý sebepler þöyledir: [1] Bene-Yisrael’in
Moþe’nin mezarýnýn çekiciliðine kapýlýp dualarýný
Tanrý’ya deðil de Moþe’ye yapmalarý olasýlýðýnýn
önüne geçmek. [2] Birçok putperest ibadet sistemi, insanlýk için önemli iþlere imza atmýþ büyük
þahsiyetlerin mezarlarý baþýnda baþlamýþtýr (Hirsch).
Dahasý, putperestler Moþe’nin mezarýný bir putperestlik mekâný haline getirebilirlerdi. Talmud
(Sota 14a) Romalýlar’ýn Moþe’nin mezarýný bu
amaçla aradýklarýný ama bulamadýklarýný kaydeder. [3] Moþe’nin mezarý, ölümlülerin dayanabileceðinden çok daha kuvvetli bir kutsiyet
yayar (Keli Hemda). [4] Bu ayný zamanda, Baal
Peor’daki günah karþýsýnda atýl kalan Moþe’ye
yönelik bir tür ceza niteliðindedir (Meam Loez).
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[Tanrý] Onu Moav Ülkesi’ndeki ovada, Bet-Peor’un karþýsýnda gömdü.
[Moþe’nin] Mezarýný bu güne kadar kimse bilmedi.
Burada da kendi ölümünü önceden yazmasý bir
sorun teþkil etmez.
Bu görüþle ilgili olarak Talmud þöyle demektedir:
“Bu noktaya kadar Tanrý söylerdi, Moþe de hem
söyler [=duyduðunu tekrarlar] hem de yazardý.
Bu noktadan itibaren Tanrý söyledi ve Moþe
[bunu tekrarlamaksýzýn] gözyaþlarýyla yazdý.”
Talmud’un bu sözleri belki þu fikri de ima etmektedir: Moþe’nin bu noktaya kadar yazdýðý þeyler,
sadece halka deðil kendisine de hitap etmekteydi. Tora’yý yerine getirme konusunda halk kadar
en az kendisi de sorumlu olduðundan, yazdýklarý
onun için de geçerliydi. Bu nedenle, duyduðu her
sözcüðü önce kendisi için sözel olarak tekrarladýktan sonra, halk için yazýya geçirmekteydi.
Ancak geriye kalan sekiz pasuðun içeriði,
Moþe’nin dünyevi yaþamýnýn ötesine geçmekteydi ve bu kýsýmda Moþe’nin þahsen dikkatini vermesi gereken bilgiler yoktu. Ne de olsa bu pasuklar, gelecek nesiller için Moþe hakkýnda övgü
içermektedir. Dolayýsýyla son sekiz pasuðu Moþe
tamamen objektif bir þekilde – tamamen
“Tanrý’nýn Sözü üzerine” – halký için yazmýþtýr –
ve gözyaþlarýyla (Hirsch).
Bu sekiz pasukla ilgili görüþ ayrýlýðýnýn pratikte de
etkisi mevcuttur. Alaha’ya göre bu pasuklarý tek
kiþi okur. Yani bu kýsýmda okumaya ara verilip
Sefer-Tora’ya baþka biri çaðrýlmaz (Talmud –
Menahot 30a; Þulhan Aruh – Orah Hayim 428:7;
Miþna Berura o.a.). Bunun temel sebebi, söz
konusu görüþ ayrýlýðý nedeniyle bu sekiz pasuðun
kutsiyetinin, Tora’nýn geri kalanýna göre daha
düþük olma olasýlýðýdýr. Böylece ara verilmez ve
yüksek kutsiyet düzeyi konusunda þüphe
olmayan daha önceki pasuklardan baþlanarak,
Tora okuma berahasýnýn boþ yere söylenmesi
olasýlýðý bertaraf edilir.
“Bu pasuklarý tek kiþi okur” þeklindeki kuralýn geçerli olduðu tek yer burasý deðildir. Tora’nýn lanetlerle
ilgili kýsmýný da tek kiþi okur ve bu kýsýmlar da ara
verilerek bölünmez (Talmud – Megila 31a). Bu konuda verilen sebeplerden biri, söz konusu kýsýmlarýn
ciddi ve üzücü bir konu içermesidir. Böylece ayný
Alaha’nýn son sekiz pasuk için de geçerli olmasýnýn
sebebinin benzer olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr. Moþe’nin ölümünün anlatýldýðý bu hüzünlü
pasuklar da ara vermeden okunur (Hirsch).
Tanrý’nýn Sözü üzerine – Basit anlamda
Tanrý’nýn Moþe’ye ölmesi konusunda vermiþ
olduðu emirden bahsedilmektedir (bkz. 33:49).
Daha derin bir düzeyde ise burada Moþe’nin

ölümünün nasýl gerçekleþtiðinden bahsedilmektedir. Ýbranicesi Al Pi Aþem olan ifade, tam
olarak “Tanrý’nýn Aðzýyla” anlamýna gelir.
Moþe’nin ölümü “Mitat Neþika – Öpücük Ölümü
[=Tanrý’nýn öpücüðüyle gerçekleþen ölüm]” þeklinde gerçekleþmiþtir. Bu, Ölüm Meleði’nin
aracýlýðý olmaksýzýn, [Türkçe deyimle “tereyaðýndan”, Ýbranice deyimle] “sütten kýl çeker gibi”
gerçekleþen en ideal ölüm þeklidir (daha fazla
bilgi için bkz. Bamidbar 20:1 açk. ve 20:27 açk.)
(Talmud – Moed Katan 28a; Raþi. Ayrýca bkz.
Talmud – Baba Batra 17a; Rabenu Behaye).
Tanrý, tsadiklerin canlarýný, sakin ve nazik bir þekilde alýr (Sifre). Moþe Rabenu’ya karþý ne Ölüm
Meleði ne de topraktaki böcek ve kurtlar etkili
olabilmiþtir (Talmud – Baba Batra 17a).
Ýfade “Tanrý’nýn uygun gördüðü þekilde” olarak da
anlaþýlabilir. Tanrý çeþitli vesilelerle Moþe’nin
Erets-Yisrael’e girmeden ölmesinin Kendi isteði ve
kararý olduðunu vurgulamýþtýr (Bamidbar 2:12 ve
27:14). Aslýnda bu karar Bene-Yisrael’in genelinin iyiliði içindir (bkz. 3:26 açk.). Bu nedenle
Tora, birkaç kez deðindiði noktayý, olayýn gerçekleþtiði bu noktada tekrar etmektedir (Hirsch).
Orada – Gereksiz görünen bu kullanýmýn amacý için
bkz. Bamidbar 20:1 açk. Basit anlamda ise Moþe’nin,
Ülke’yi görmek üzere çýkmýþ olduðu uçurumun
zirvesinde (p. 1) öldüðü söylenmektedir (Sforno).
6. [Tanrý] Onu … gömdü – Pasuk sadece “onu
gömdü” demekte, gömme iþleminin kim tarafýndan yapýldýðýný açýklamamaktadýr. Septuaginta’daki
çeviri “onu gömdüler” þeklindedir; ama bu çeviriyi
kabul etmek çok güçtür; zira pasuk, açýkça,
Moþe’nin mezarýný kimsenin, hiçbir zaman
bilmediðini vurgulamaktadýr. Rabi Yiþmael,
Tora’nýn sayýlý birkaç yerinde (ör. Bamidbar 6:13;
Vayikra 22:16; Þemot 5:19) “onu” sözcüðünün
“kendisini” anlamýnda olduðunu belirtir ve ona
göre burasý da o yerlerden biridir. Bu görüþ
doðrultusunda Moþe kendi kendisini gömmüþtür
(Sifre, Naso 32). Moþe, mezarý olacak olan
maðaraya girip orada, “Tehiyat Ametim – Ölülerin
Diriliþi” zamanýna kadar sürecek geçici istirahatine uzanmýþtýr (Ýbn Ezra; Hirsch). [Not: Ýbn Ezra,
Moþe’nin Gad kabilesi topraklarýnda gömüldüðü
görüþünü paylaþmamaktadýr (bkz. 33:21 açk.,
Kanun koyucunun k.b.). Ona göre Moþe, Reuven
topraklarýnda öldüðü yerde gömülmüþtür.]
Çevirimiz ise Talmud’daki diðer görüþü takip
etmektedir. Buna göre Moþe’yi Tanrý gömmüþtür
(Talmud – Sota 14a). Toprak Tanrý’nýn emriyle
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nehrinin açýlmasý sonrasýnda Tanrý, Yeoþua’yý
halkýn gözünde büyütmüþtür ve halk, hayatý
boyunca Yeoþua’ya da Moþe’ye gösterdiði saygýyý
göstermiþtir (bkz. Yeoþua 4:14; Sifre; Meam Loez).
10. Yisrael’de – Ve elbette diðer herhangi bir
ulusta da… Nitekim, Moþe, Yisrael’in diðer uluslardan farklý olmasýnýn bir iþareti olarak peygamberlik ruhunun sadece Yisrael mensuplarýna yerleþmesi için dua etmiþ (Þemot 33:16), Tanrý da
bu isteði kabul etmiþtir (Þemot 33:17). Dahasý
Tanrý, Yisrael’e göndereceði peygamberlerin yalnýzca Yisrael’in içinden çýkacaðýný belirtmiþtir
(bkz. 18:15 açk.). Bu konudaki tek istisna
Bilam’dýr ve Hahamlarýmýz buradaki “Yisrael’de”
vurgusunun Bilam’ý kastettiðini öðretirler. “Moþe
gibisi Yisrael’de çýkmadý; ama baþka uluslarda
çýktý. Ve kimdir o? Bilam’dýr!” (Sifre). Ancak
Bilam’ýn da her yönden Moþe’nin düzeyinde
olduðunu söylemek doðru deðildir. Bilam sadece
belli bir konuda üst düzeyde peygamberlik
yeteneði elde etmiþtir (bkz. Balak peraþasýnýn
baþýndaki açýklamalar) ve bu sýra dýþý durum da,
sýrf konu yine Bene-Yisrael’i ilgilendirdiði için
oluþmuþtur.
Moþe gibi bir peygamber daha çýkmadý – Bu
doðrultuda, bir daha hiçbir insanoðlunun
Moþe’nin elde ettiði peygamberlik düzeyine ulaþamayacaðý, Yahudi Ýnancý’nýn temel prensiplerinden biridir (bkz. 32:39 açk.). Tora, Moþe’nin
verdiði mitsvalar ve onlarýn türevleriyle sýnýrlýdýr
(bkz. Bamidbar 36:13 açk.). Dolayýsýyla, bundan
böyle kimse, çok büyük mucizeler gösterse bile,
Moþe’nin öðrettikleriyle çeliþen yepyeni bir öðreti
ya da kanun vermeye yetkili deðildir (krþ. Talmud
– Megila 2b). Hahamlarýmýz “Bir Bet-Din, bir baþka
Bet-Din’in vermiþ olduðu kararý, ondan sayýca ve
bilgice üstün olmadýðý sürece iptal edemez”
demiþlerdir (Miþna – Eduyot 1:5). Kimse Moþe’den
üstün olmadýðýna, Moþe “Rabenu”, hepimizin

“öðretmeni” olduðuna göre, onun öðretileriyle
çeliþen hiçbir þeyin hükmü yoktur (krþ. Sforno).
Tanrý onu yüz yüze bilmiþti – Krþ. Þemot 33:11.
Yani “Tanrý Kendisi’ni ona yüz yüze açýða çýkarmýþtý” (Targum Onkelos). Bu, deyimsel bir kullanýmdýr. Bazýlarýna göre bunun anlamý, “aðýz
aðýza” (Bamidbar 12:8) ifadesinin anlamý gibi,
Moþe’nin Tanrý’yla tüm duyularý normal bir þekilde iþlerken temas edebildiðidir (Sforno).
Moþe’nin Tanrý ile, sözün geliþi, resmiyetten
uzak, samimi bir iliþkisi vardý ve istediði her
zaman Tanrý ile iletiþim kurabilirdi (bkz. Þemot
32:30, Bamidbar 9:8) (Raþi). Diðer hiçbir
peygamber bu düzeye eriþmemiþtir; dolayýsýyla
“Yisrael’de bir daha Moþe gibi bir peygamber çýkmamýþtýr”. Moþe ile diðer peygamberler arasýndaki temel farklar için bkz. Bamidbar 12:6-8 açk.
Ramban ise bu konuda farklý görüþtedir. Eðer
açýklama bu þekilde olsaydý pasuðun, “Moþe’nin
Tanrý’yý” yüz yüze bildiðini söylemesi gerekirdi.
Oysa burada “Tanrý’nýn Moþe’yi” bildiði söylenmektedir. Bu, Þemot 33:12, 33:13, 33:17’de
olduðu gibi deyimsel bir kullanýmdýr ve Moþe’nin
Tanrý tarafýndan özel bir konuma yükseltildiði
vurgulanmaktadýr: “Yisrael’de, Tanrý’nýn yüz yüze
[temas etme suretiyle] özel bir konuma yükseltmiþ
olduðu Moþe gibi bir peygamber daha çýkmadý.”
Baþka bir deyiþle burada Tanrý’nýn, Moþe’nin
sahip olmasýna izin verdiði Kendisi’ne yakýnlýk
düzeyinden bahsedilmektedir. “Yüz yüze” konuþan
iki insan, sadece sözlerle deðil, ayný zamanda yüz
ifadeleriyle de iletiþim kurarlar. Tanrý’nýn bildiðimiz
anlamda bir “yüzü” olmamasýna raðmen bu
deyim, Moþe’nin Tanrý ile olan iletiþiminin sözlerin ötesine geçtiðini vurgular.
Bir olasýlýða göre yine Moþe’nin Tanrý’yý, “yüz yüze”
[deyiminin simgelediði þekilde] tanýmasýndan
bahsediliyor olabilir. Nitekim “yüz yüze” tanýma,
karþýlýklý tanýma anlamýna gelir. Ama pasuk sadece
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Moþe, öldüðünde 120 yaþýndaydý; gözü keskinliðini kaybetmemiþ, dinçliði
[onu] terk etmemiþti.
8
Bene-Yisrael Moþe için Moav ovalarýnda otuz gün aðladýlar.
Moþe’nin yasýnýn aðlama günleri sona erdi.
9
Yeoþua bin Nun bilgelik ruhuyla dolmuþtu, zira Moþe ellerini onun üstüne
dayamýþtý. Bene-Yisrael onu dinlediler ve Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde yaptýlar.
10
Yisrael’de Moþe gibi bir peygamber daha çýkmadý. Tanrý onu yüz yüze bilmiþti –
7. Gözü keskinliðini kaybetmemiþti – Tam
çeviriyle “körelmemiþti”. Ancak buradaki “körlük”, “keskin olmama” anlamýnda olmalýdýr, zira
bir kiþinin yaþlý olmasý, onun, görme yeteneðini
tamamen kaybetmesini kaçýnýlmaz kýlmaz; ama
yine de çoðu insanýn görme yeteneði, yaþla birlikte keskinliðini yitirir.
Bunun ötesinde, bazý insanlarýn görme yeteneklerinin yaþlýlýklarýnda bile bozulmadýðý bilinmektedir. Dolayýsýyla eðer Moþe’nin gözü keskinliðini
“yaþadýðý süre içinde” kaybetmemiþse, bu,
Tora’nýn özellikle vurgulamasýný gerektirecek
kadar olaðandýþý sayýlmaz. Tora bunu yine de vurguladýðýna göre, amacý, Moþe için tamamen
olaðandýþý bir durumun söz konusu olduðunu
belirtmek olmalýdýr. Hahamlarýmýz bu nedenle,
Moþe’nin gözlerinin, ölümünden sonra bile
keskinliðini kaybetmediðini öðretirler (Sifre 357;
Raþi; Maarik; Nahalat Yaakov). Pasuktaki söz
dizilimi de bunu destekleyen bir nüans içermektedir. Tora basitçe “Moþe 120 yaþýnda öldü, gözleri keskinliðini kaybetmedi, dinçliði onu terk
etmedi” diyebilirken, biraz daha dolaylý bir ifade
kullanarak “Moþe, öldüðünde 120 yaþýndaydý…”
demektedir. Bu ifadenin Ýbranice söz diziliminde
“Bemoto – Öldüðünde” ile “Lo Haata Eno – Gözü
Keskinliðini Kaybetmemiþti” ifadeleri yan yana
gelmektedir. Yani öldüðünde bile gözü keskinliðini yitirmemiþtir (Gur Arye). Ve bu olaðanüstü bir
durum olduðuna göre, bu pasuk ayný zamanda,
ölülerin bedensel görme yeteneðinin ölümden
sonra son bulduðunu öðretmektedir (Sifre).
“Ayin – Göz” sözcüðü ayný zamanda “görünüm”
anlamýna da gelebilir (krþ. Bamidbar 11:7). Bu
açýdan Rabenu Behaye’ye göre burada, Moþe’nin
yüzündeki kuvvetli parlaklýkta (bkz. Þemot
34:29) hiçbir eksilme olmadýðý söylenmektedir
(ayrýca Hizkuni). Ayrýca bkz. Terk etmemiþti k.b.
Dinçliði – Veya “diriliði”; veya “canlýlýðý”; veya
“tazeliði” (Hirsch). Çeviri serbesttir. Ýbranice Leho.
Bu sözcük “Lahut – Nemlilik” ile baðlantýlýdýr.
Ýnsanlar yaþlandýkça ciltlerindeki nemlilik azalýr,
bunun bir sonucu olarak ciltte kuruma, buruþma
ve yýpranma baþ gösterir (krþ. Ýbn Ezra). Moþe

Rabenu için böyle bir þey söz konusu olmamýþtýr
(Rabenu Behaye). Bedeni çürümemiþ, yüzünün
görüntüsü herhangi bir deðiþikliðe uðramamýþ
(Targum Onkelos; Raþi), cildinin gençliðindeki
gerginliði aynen kalmýþtýr (Ýbn Ezra). Targum Yonatan
ise bu sözcüðü “Lehi – Çene” ile baðlantýlý görür
ve pasuðu “çenesindeki diþler dökülmemiþti” þeklinde çevirir (Aktav Veakabala).
Terk etmemiþti – Ýbranice Lo Nas. Bu, “Lanus –
Kaçmak” ile baðlantýlýdýr. Ýbn Ezra’ya göre ise
anlam “buruþmadý; kýrýþmadý” þeklindedir.
Alternatif olarak “Yüzündeki görkemli parlaklýkta
deðiþiklik olmamýþtý” (Targum Onkelos).
8. Bene-Yisrael … aðladýlar – Bkz. Bamidbar 20:29 açk.
Otuz gün – Bkz. Bereþit 50:3 ve Bamidbar 20:29.
Moþe’nin yasýnýn aðlama günleri – Moþe için
yasýn açýk olduðu, yas nedeniyle aðlanan günler
sona ermiþtir. Ama Moþe’nin ardýndan tutulan
yas sona ermiþ deðildir (Hirsch).
Sona erdi – Ya da “…sona erdikten sonra … BeneYisrael [Yeoþua’yý] dinlediler” (Ýbn Ezra; Daat
Mikra). Ya da “…sona erdikten sonra Yeoþua bilgelik ruhuyla doldu”; zira yas döneminde ne bilgelik
vardýr ne de anlayýþ (Sforno).
Her ne kadar Moþe’nin ardýnda kendi düzeyinde
bir kiþi kalmamýþsa ve bir daha kimse onun
peygamberlik düzeyine eriþemeyecekse de, aðlama sona ermeliydi. Bu gerçekleþmiþ ve onun
mirasýný sonraki nesillere taþýma sorumluluðunu
Yeoþua ve diðer ileri gelenler üstlenmiþtir.
9. Onu dinlediler – Yani “ona itaat ettiler” (krþ.
Targum Onkelos).
Ellerini onun üstüne dayamýþtý – Bkz. Bamidbar
27:18 ve Devarim 8:10.
Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde –
Yeoþua’yý dinlemeleri ve ona itaat etmelerinden
bahsedilmektedir (Ýbn Ezra). Bkz. Bamidbar
27:18-21 (Sforno). Baþlangýçta halkýn Yeoþua’ya
itaat etmesinin tek sebebi “Tanrý’nýn Moþe’ye
böyle emretmiþ olmasý” idi. Ancak Yarden
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peygamber daha çýkmadý.” Baþka bir deyiþle, Tanrý,
iþaretler ve mucizeler yapmak üzere görevlendirdiði her seferde, Moþe’yi “yüz yüze bilmiþ”,
onunla aracýsýz ve bire bir temas kurmuþtur (Or
Ahayim). Sonuç olarak, Moþe’nin yaptýðý hiçbir
olaðanüstü þey kendi hünerinin eseri deðil,
Tanrý’nýn Büyük Ýsmi ile gerçekleþtirdiði birer
mucizedir. Nitekim Moþe de, halký Mýsýr’dan
kendisi çýkarmýþ olmasýna raðmen, bunu aslýnda
Tanrý’nýn yaptýðýný söylemiþ, kendisinin sadece
bir elçiden ibaret olduðunu vurgulamýþtýr (krþ. 4:37).
Alternatif olarak “Yisrael’de, Tanrý’nýn yüz yüze
bilmiþ olduðu ve Tanrý’nýn Mýsýr Ülkesi’nde Paro’ya,
tüm tebaasýna ve tüm ülkesine karþý yapmak üzere
gönderdiði Moþe’nin tüm Yisrael’in gözleri önünde
kuvvetli elle ve büyük dehþet salarak yapmýþ olduðu
tüm iþaretleri ve harikalarý yapan Moþe gibi bir
peygamber daha çýkmadý”. Baþka peygamberler de
birçok mucize gerçekleþtirmiþ olmalarýna raðmen,
bunlarýn hiçbiri Moþe’nin gerçekleþtirdiði veya
aracý olduðu mucizelerin düzeyine ulaþmamýþtýr.
En basitinden, Sinay’daki olaðanüstü olayýn bir
benzeri ne o zamana kadar ne de ondan sonra
olmuþtur. Ayrýca diðer peygamberler mucize için
dua etmek durumunda iken, Moþe için buna gerek
yoktu ve mucizeler, Tanrý’nýn onun iradesiyle hemfikir olmasý sonucu hemen gerçekleþiyordu [zira
Moþe öyle yüksek bir manevi düzey elde etmiþti ki,
kendisini tamamen Tanrý’ya vakfetmiþti]. Bunun
yanýnda yapýlan hiçbir mucize, Moþe’ninkiler gibi
uzun soluklu ve sürekli olmamýþtýr. Moþe’nin
vesile olduðu yiyecek ve su mucizeleri kýrk yýl
boyunca sürmüþken, baþka peygamberlerin
mucizeleri büyük çaplý olduklarýnda bile kýsa süreli ve noktasal nitelikte kalmýþtýr (Ramban).
Baþka bir alternatif: “Yisrael’de – Tanrý’nýn, Mýsýr
Ülkesi’nde Paro’ya, tüm tebaasýna ve tüm ülkesine
karþý yapmasý için onu gönderdiði tüm iþaretler ve
harikalarla ve Moþe’nin, tüm Yisrael’in gözleri önünde
ortaya koyduðu kuvvetli elin tümü ve büyük dehþetin
bütünüyle kanýtlandýðý üzere – Tanrý’nýn yüz yüze
bilmiþ olduðu Moþe gibi bir peygamber daha çýkmadý.”
œ Sonuç. Bu üç bitiþ pasuðu Tanrý’nýn, Moþe
aracýlýðýyla teslim edilmiþ olan Torasý’ný mühürlemekte ve Tora’nýn, ebedi, dokunulmaz ve deðiþtirilmez niteliðini vurgulamaktadýr. Bu yüzden bu
pasuklarda Moþe’nin elçiliðinden sadece üç nokta

ön plana çýkarýlmaktadýr – ki bu üç noktanýn ortak
özelliði, ileride Tora’yý, bütünüyle veya kýsmen
deðiþtirme iddiasýyla çýkabilecek herhangi bir
“peygamberi” yalancý çýkaracak nitelikte olmalarýdýr.
Söz konusu noktalar, Tora’yý, sözlerinden herhangi
birini deðiþtirme veya çarpýtma amacýyla ortaya
çýkan cüretkâr veya akýlsýz herhangi bir kiþinin
teþebbüsüne karþý koruyacaktýr. Tüm nesiller boyunca Moþe, gerek Tanrý’nýn onu “yüz yüze bilmesi”,
gerek Mýsýr’daki “iþaretler ve harikalar”, gerekse de
tüm Yisrael’in gözleri önünde ortaya koymuþ olduðu
“kuvvetli el ve büyük dehþet” açýsýndan benzersizdir.
Tanrý, elçisi olarak görevlendirmek üzere tüm
insan ýrký içinde Moþe’yi seçmiþtir – “bilmiþtir”
(krþ. Bereþit 18:19; Þemot 33:12) – ve bu elçiliðin gerektirdiði þekilde Kendisi’ni Moþe’ye
tanýtmýþ ve Ýsteði’ni ona hiçbir aracý olmaksýzýn
iletmiþtir. Bu mertebe, ondan sonra gelecek
hiçbir peygamberin eriþemeyeceði ve Yisrael’den
hiç kimsenin onunla gururlanamayacaðý bir mertebedir. Moþe Rabenu, elçilik görevi için her bir
sözcüðü “yüz yüze” temasla teslim almýþtýr. Bu
þekildeki, yani aracýsýz ve örtüsüz olmayan herhangi bir peygamberlik, Tanrý’nýn Moþe’ye
aracýsýz bir þekilde teslim etmiþ olduðu
Sözleri’nden tek birinin bile güvenilirliðini
sarsamayacaktýr.
Moþe’nin
benzersizliði,
Mýsýr’daki ve Yisrael içindeki faaliyetinde de kendini göstermektedir. Tanrý’nýn elçisi olarak
Yisrael’i, Tanrý’ya ve Torasý’na yakýnlaþtýrma
amacýyla Mýsýr’dan serbest kýlmýþ, bu amaçla,
Tanrý’yý ve O’nun her þeye kadir kuvvetini açýða
çýkaran iþaretler ve harikalar gerçekleþtirmiþtir.
Moþe bunun yanýnda, sahip olduðu þeyi kendisinden çalmanýn imkânsýz olduðu kuvvetli eli ve
isyana yatkýn herkesin dikkatle deðerlendirmesi
gereken büyük dehþeti göstermiþtir. Ve bunu,
kendisine teslim edilmiþ olan Tora için ve
Yisrael’in Tora uðruna ayakta kalmasý için,
“Yisrael’in gözleri önünde”, Yisrael’in içinde ve
Yisrael’e karþý yapmýþtýr. Tüm bunlar, gelecek tüm
nesillere yönelik kuvvetli birer ikaz niteliðindedir.
Yisrael’e karþý el kaldýran þiddet aþýðý her türlü
saldýrgan kadar, Yisrael’in içinden çýkan, küstah
ve yolunu þaþýrmýþ herhangi bir kiþiyi de açýk bir
þekilde uyarmaktadýr: “Yisrael’i varoluþ sebebinden uzaklaþtýrabileceðinizi ve Moþe’nin elçiliðinin icraatýný tehlikeye atabileceðinizi bir an
için bile aklýnýza getirmeyin” (Hirsch).
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Tanrý’nýn, Mýsýr Ülkesi’nde Paro’ya, tüm tebaasýna ve tüm ülkesine karþý yapmak üzere onu gönderdiði tüm iþaretler ve harikalar için
12
ve Moþe’nin, tüm Yisrael’in gözleri önünde ortaya koyduðu kuvvetli elin tümü
için ve büyük dehþetin bütünü için.
Tanrý’nýn Moþe’yi tanýmasý ve onu özel bir konuma
yerleþtirmesini söylerken, Moþe’nin Tanrý’yý bildiðini ise, Tanrý’nýn Onuru için söylememektedir; zira
Moþe kalibresinde bile olsa bir insanýn Tanrý’yý her
yönden tanýmasý mümkün deðildir (Ramban).
11. Ýþaretler ve harikalar – Bkz. 13:2 açk.
Midraþ’a göre bu sözlerle, Mýsýr’da gerçekleþen
olaðanüstü nitelikli on bela kastedilmektedir
(Rabenu Behaye).
12. Yisrael’in gözleri önünde – Moþe, Altýn
Buzaðý günahý sonrasýnda, On Emir levhalarýný
Bene-Yisrael’in “gözleri önünde” yere atýp kýrmýþtýr
(bkz. 9:17) (Sifre 357). Moþe’nin yaptýðý bu
hareket son derece cüretkârdýr; zira Tanrý’nýn
Parmaðý’yla yazýlmýþ bu denli kutsal levhalarý yere
atmak için Tanrý’dan izin bile almýþ deðildir! Ama
Tanrý, Moþe’nin, halkta þok uyandýrma amacýyla
yaptýðý bu davranýþýný onaylamýþtýr. Pasukta
söylendiði gibi: “Kendine baþtakiler gibi iki taþ levha
yont. Bu levhalarýn üzerine, kýrmýþ olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðým” (Þemot 34:1).
Biraz düþünüldüðünde, Tanrý’nýn “kýrmýþ olduðun
(Aþer Þibarta)” sözlerini kullanmasýna gerek yoktur; ne de olsa ilk levhalarý Moþe’nin kýrdýðýný
herkes bilmektedir. Ama Tanrý sözlerine bu iki
sözcüðü de katarak ek bir imada bulunmuþtur. Bu
imaya göre Aþer sözcüðü “Leaþer – Onaylamak”
ile baðlantýlýdýr – ki bu durumda ifade “kýrdýðýný
onayladým” þeklinde de anlaþýlabilir. Böylece
Tanrý, Moþe’nin bu cüretkâr davranýþýný onaylamýþtýr. Talmud’un kaydettiði üzere “Aþer Þibarta
[sözleri, sözcük benzerliðiyle þunu ima eder:]
Yiþar Kohaha Þeþibarta – Kýrdýðýn Ýçin, Kuvvetin
Yerinde Olsun [=Aferin Sana!]” (Talmud – Þabat
87a; Raþi. Bkz. Talmud – Baba Batra 14b, Raþi o.a.).
Bir liderin yalnýzca çok önemli kararlar verme
sorumluluðunu taþýmasý yeterli deðildir; gerektiði
takdirde hayatýný adamýþ olduðu tüm çalýþmasýný
tamamen silip yok etmeyi de göze alabilmelidir.
Ortaya koyduðu – Krþ. Ramban. Tam çeviriyle
“yaptýðý”. Ancak tüm bunlarý Moþe þahsen yapmýþ
deðildir. O sadece bunlar için gereken manevi
hazýrlýðý yapmýþtýr ve bu mucizelerin hepsi, onun
uðruna Yisrael’in gözleri önünde gerçekleþmiþtir
(Ramban). Öte yandan eðer “yaptýðý” sözcüðü
olduðu gibi anlaþýlýrsa, olasýlýkla bu pasuktaki
“kuvvetli el ve büyük dehþeti” deðil, önceki
pasuktaki “iþaretler ve harikalarý” tamamlamaktadýr: “Yapmýþ olduðu iþaretleri ve harikalarý”.

Kuvvetli elin tümü – Bu tam çeviridir. Anlam
“kuvvetli fiillerin tümü” þeklinde olabilir (The
Living Torah). Burada On Emir levhalarý ima
edilmektedir (Raþi). Bu levhalar son derece aðýr
olmalarýna karþýn, Moþe onlarý alýp Sinay daðýndan aþaðýya getirebilmiþtir (Mizrahi; Beer Mayim
Hayim; Sifte Hahamim). Baþka bir görüþe göre ise
denizin yarýlmasý olayýndaki mucize kastedilmektedir (Ýbn Ezra; Rabenu Behaye). Kastedilen,
Tanrý’nýn Eli dir (Ramban; bkz. Þemot 14:31).
Ayrýca bu olay, Moþe’nin elini denize uzatmasýyla
olmuþtur (bkz. Þemot 14:21).
Büyük dehþetin bütünü – Ya da “dehþet salan
tüm büyük eylemleri” (krþ. 4:34). Bu da Moþe’nin,
“büyük ve dehþet verici çölde” (bkz. 1:19) gerçekleþtirmiþ olduðu mucizeleri ve kuvvet yansýtan
hareketlerini kasteder (Sifre; Raþi). Bir baþka
görüþe göre ise Sinay’da Tora’nýn veriliþi sýrasýnda
yaþanan olaðanüstü tecrübe kastedilmektedir
(Ýbn Ezra). Nitekim orada “Tanrý sizi yüceltmek
için geldi. Böylece O’na yönelik korku [sürekli]
yüzünüzde olacak ve hataya düþmeyeceksiniz” denmektedir (Ramban; Rabenu Behaye). Farklý bir
görüþe göre, “Moþe’nin tüm Yisrael’in gözleri
önünde gerçekleþtirdiði tüm o muazzam görüntü”
(Targum Onkelos; bkz. 4:34 açk.).
Sifre’de bu pasukta söylenenler þöyle açýklanmaktadýr: “Kuvvetli el – Mýsýr’da behorlarýn öldüðü
beladýr. Pasukta söylendiði gibi: ‘[Paro, BeneYisrael’i] Ülkesinden kuvvetli elle [{basit anlamdan farklý bir bakýþla:} Tanrý’nýn Kuvvetli Eli’nin
açýða çýkmasý sonrasýnda] gönderecek’ (Þemot
6:1). [Ve Paro halký, behorlarýn ölümünden sonra
gönderdiðine göre, ‘Kuvvetli El’ ile kastedilen bu
beladýr.]. Büyük dehþet – denizin yarýlmasýdýr;
baþka bir görüþe göre ise Tora’nýn veriliþidir.”
Ýçin – Bu ve önceki pasuktaki “için” sözcükleri, p.
10’daki “Tanrý onu yüz yüze bilmiþti” ifadesine
baðlýdýr. Tanrý, Moþe’yi sayýlan tüm bu muhteþem
þeyler için Kendisi’ne yakýn olacaðý özel bir konuma getirmiþtir.
Böylece son pasuklarýn devrik olmayan bir cümle
halinde düzenlenmiþ þekli þöyledir: “Yisrael’de,
Tanrý’nýn – Tanrý’nýn, Mýsýr Ülkesi’nde, Paro’ya, tüm
tebaasýna ve tüm ülkesine karþý yapmak üzere onu
gönderdiði tüm iþaretler ve harikalar uðruna ve
Moþe’nin, tüm Yisrael’in gözleri önünde ortaya koyduðu kuvvetli elin tümü ve büyük dehþetin bütünü
uðruna – yüz yüze bilmiþ olduðu Moþe gibi bir
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Roþ Hodeþ Peraþasý 827

28:1-15

Roþ Hodeþ Peraþasý
Hafta içi bir güne rastlayan Roþ Hodeþ’te, 4 kiþi kaldýrýlýr. Birinci için 1-3 pasuklarý okunur. Ýkinci için
3. pasuðun baþýndan baþlanýr ve 5. pasuða kadar okunur. Üçüncü için 6-10, dördüncü için de 11-15
pasuklarý okunur. Ardýndan Hatsi-Kadiþ söylenir.
Þabat’a rastlayan Roþ Hodeþ’te, iki Sefer-Tora çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý yedi kiþi için normal olarak
okunduktan sonra, Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan Maftir için buradaki 9-15 pasuklarý okunur.
Eðer Roþ Hodeþ Nisan, Þabat gününe rastladýysa, üç Sefer-Tora çýkarýlýr. Haftanýn peraþasý, altý kiþi için
bölünür; ardýndan Kadiþ okunmaz. Sonrasýnda ikinci Sefer-Tora’dan, buradaki 9-15 pasuklarý okunur ve
Hatsi-Kadiþ söylenir. Ardýndan Maftir için, Paraþat Ahodeþ okunur (bkz. s. ).

Bamidbar 28:1-15

28

1

Tanrý Moþe’ye konuþup þöyle dedi: 2 “Bene-Yisrael’e talimat ver ve onlara þunlarý
söyle: Memnuniyetle kabul edeceðim Korbaným’ý, Yakýlan-korbaným’ýn içeriðini, Benim
Adýma vaktinde getirmeye özen gösterin.
3
Onlara söyle: Tanrý için getirmeniz gereken yakýlan-korban þudur: daimi bir
Ola-korbaný; her gün birer yaþýnda kusursuz iki [erkek] kuzu. 4 Ýlk kuzuyu sabahleyin,
ikinci kuzuyu da akþama doðru yap. 5 Ayrýca Minha olarak, 1/4 in elle ezilmiþ [zeytinin]
yaðýyla yoðrulmuþ 1/10 efa en iyi un [getir].
6
Daimi Ola-korbaný, Sinay daðýnda Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði þekilde
yapýlmýþ olan yakýlan-korban [ile aynýdýr]. 7 [Bu korbanýn] Nesehi, bir kuzu için 1/4 in
[þaraptýr. Bu] sert içkiyle Tanrý için yapýlan Neseh’i, kutsal [Mizbeah’ta] dök.
8
Ýkinci kuzuyu da akþama doðru yap. [Bu kuzuyu] Sabahki Minha ve Neseh’in aynýsýyla yapacaksýn [ve bu,] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-korban [olacak].
Þabat günü buradan baþlanýr.
9

Þabat gününde; [yukarýdakine ek olarak] birer yaþýnda iki kusursuz [erkek] kuzu;
Minha olarak, yaðla yoðrulmuþ 2/10 [efa] en iyi un ve Nesehini [getirin]. 10 Her Þabat’ýn
Ola-korbaný, [sadece] ait olduðu Þabat’ta, daimi Ola-korbaný ve Nesehi’ne ek olarak
[getirilecektir].
11
Roþ-Hodeþleriniz’de, Tanrý için Ola-korbaný olarak [hepsi] kusursuz [olmak üzere], iki
genç boða, bir koç ve birer yaþýnda yedi [erkek] kuzu getireceksiniz. 12 [Ayrýca] Her boða
için Minha olarak, yaðla yoðrulmuþ 3/10 [efa] en iyi un, tek koç için Minha olarak, yaðla
yoðrulmuþ 2/10 [efa] en iyi un, 13 her kuzu için Minha olarak, yaðla yoðrulmuþ 1/10’ar [efa]
en iyi un [getirilecek. Bunlarla] Tanrý’nýn memnuniyetle kabul edeceði bir yakýlan-Olakorbaný [yapýlacak].
14
Nesehleri ise, boða baþýna 1/2 in, koç için 1/3 in, kuzu baþýna da 1/4 in þarap
olacaktýr. Yýlýn aylarý için, her ayýn Ola-korbaný budur [ve sadece] ait olduðu ayda
[getirilecektir].
15
Ayrýca Tanrý’ya Hatat-korbaný olarak bir de teke [getirilecektir. Tüm bunlar] daimi
Ola-korbaný ve Nesehi’ne ek olarak [yapýlacaktýr].
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Tiþa Beav Peraþasý 829

4:25-37

Tiþa Beav Peraþasý
Tiþa BeAv sabahý bu peraþa okunur ve Tora’ya 3 kiþi çaðrýlýr. Birinci için p. 25-29, ikinci için 30-35 ve
üçüncü için de p. 36-40 okunur. Ardýndan Hatsi-Kadiþ söylenir.

Devarim 4:25-40

4

25

Ülke’de çocuk ve torun sahibi olup saðlam bir þekilde yerleþtiðiniz zaman yozlaþýp her
türlü þeyin suretinde heykeller yapacak, Tanrýn Aþem’in Gözü’nde kötü olaný yapýp O’nu
kýzdýracaksýnýz.
26
Size karþý bugün gökyüzünü ve yeryüzünü þahit gösteriyorum ki, [bu olduðu zaman,]
onu miras edinmek üzere oraya [doðru] Yarden’i geçmekte olduðunuz Ülke’nin üzerinden,
þüphesiz hýzla yok olacaksýnýz; üzerinde uzun süre kalamayacaksýnýz, zira kesinlikle imha
edileceksiniz.
27
Tanrý sizi halklarýn içine saçacak ve Tanrý’nýn sizi aralarýna güdeceði uluslarýn içinde
az sayýda insan kalacaksýnýz.
28
Orada insan ellerinin ürünü [olup,] görmeyen, duymayan, yemeyen ve koklamayan
ahþap ve taþ ilahlara hizmet edeceksiniz.
29
[Sonra] Oradan Tanrýn Aþem’i arayacaksýnýz – ve bulacaksýn, çünkü O’nu tüm
kalbinle ve tüm canýnla arayacaksýn.
30
Sýkýntýya düþtüðünde ve tüm bu [felaketler] seni bulunca, günlerin sonunda Tanrýn
Aþem’e kadar dönecek, O’na itaat edeceksin.
31
Çünkü Tanrýn Aþem, Merhametli Tanrý’dýr; seni býrakmayacak, seni yok etmeyecek
ve kendilerine yemin etmiþ olduðu atalarýnýn antlaþmasýný unutmayacaktýr.
32
Çünkü haydi, senden önceki, Tanrý’nýn yeryüzü üzerinde insaný yarattýðý günden
itibaren olmuþ eski zamanlarý ve gökyüzünün [bir] ucundan gökyüzünün [diðer] ucuna
kadar [olan her þeyi] araþtýr: Böylesi büyük bir þey olmuþ ya da benzeri duyulmuþ mu?
33
[Herhangi bir] Halk, senin duyduðun gibi, Tanrý’nýn ateþin içinden konuþan Sesi’ni
duyup hayatta kalmýþ mý?
34
Ya da Tanrý – Tanrýnýz Aþem’in Mýsýr’da gözlerinin önünde sizin için yaptýðý her þeye
benzer þekilde – gelip bir ulusu [baþka bir] ulusun içinden meydan okumalarla, iþaretlerle,
harikalarla, savaþla, Kuvvetli bir El’le, Uzanmýþ bir Kol’la ve dehþet salan büyük eylemlerle [çýkararak] Kendisi’ne almak üzere mucizeler göstermiþ mi?
35
Sana [kesin olarak] bilmen için gösterildi ki, Aþem – [sadece] O ‘Tanrý’dýr, O’ndan
baþkasý yoktur!
36
[Tanrý,] Seni terbiye etmek için, sana Gökler’den Sesi’ni duyurdu, yeryüzü üstünde
büyük Ateþi’ni gösterdi ve Sözleri’ni ateþin içinden duydun.
37
Ve [bunlarýn hepsi, Tanrý’nýn, senin] atalarýný sevmiþ olmasýnýn karþýlýðýdýr. [Bu
sayede, atanýn] Ardýndan [gelen] soyunu seçti ve seni önüne katýp Mýsýr’dan büyük
Kuvveti’yle çýkardý
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Tiþa Beav Peraþasý 831
38

4:38-40

– [ve bunu,] senden daha büyük ve güçlü uluslarý [senin] önünden sürmek, seni
getirip, onlarýn topraklarýný sana bugün [tanýk olduðun] gibi mülk olarak vermek üzere
[yaptý].
39
[Þunu] Bugün bil ve kalbine [sürekli olarak] tekrarla ki, Aþem – yukarýda, göklerde
ve aþaðýda, yerde [sadece] O ‘Tanrý’dýr; baþkasý yoktur!
40
[Tanrý’nýn,] Sana bugün emretmekte olduðum hükümlerini ve emirlerini gözet. [Bu]
Senin ve ardýndan [gelecek] çocuklarýnýn iyiliðine olacaktýr. Bu sayede Tanrýn Aþem’in
sana tüm zamanlar için vermekte olduðu topraðýn üzerinde uzun ömürlü olacaksýn.”
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Taanit Peraþasý 833

32:11-14 - 34:1-8

Taanit Peraþasý
Tiþa BeAv günü Minha duasýnda, Tsom Gedayla gününde de hem Þahrit hem de Minha dualarýnda bu
peraþa okunur.
Üç kiþi kaldýrýlýr. Ýlkine 32:11-14, ikincisine 34:1-3, üçüncüsüne de kalan kýsým okunur.
Ardýndan Hatsi-Kadiþ söylenir.

Þemot 32:11-14 / 34:1-10

32
11

Moþe, Tanrýsý Aþem’e yakardý: “Ey Aþem!” dedi. “Mýsýr Ülkesi’nden büyük bir güçle

ve zor kullanarak çýkardýðýn Halkýn’a karþý Öfkeni neden salýveresin?
12

Neden Mýsýr, ‘[Tanrý] Onlarý kötü niyetle – onlarý daðlarda öldürmek ve yeryüzün-

den tüketmek için çýkardý’ diyebilsin? Öfkenden dön ve Halkýn’a yönelik kötülükten
Kendini alýkoy!
13

“Kullarýn Avraam, Yitshak ve Yisrael’in uðruna! Onlara Kendi Adýna yemin ettiðini

hatýrýna getir! Onlara ‘Soyunuzu gökyüzünün yýldýzlarý kadar çoðaltacak, bahsettiðim bu
ülkeyi tümüyle soyunuza vereceðim ve [burayý] ebediyen miras alacaklar’ demiþtin!”
14

[Böylece] Aþem, Halký’na yapmaktan bahsettiði kötülükten Kendini alýkoydu.

34
1

Tanrý Moþe’ye “Kendine baþtakiler gibi iki taþ levha yont” dedi. “Bu levhalarýn

üzerine, kýrmýþ olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðým.
2

Sabaha hazýr ol. Sabahleyin Sinay daðýna çýkacak ve orada, daðýn tepesinde

Huzurumda hazýr duracaksýn.
3

Seninle baþka kimse çýkmayacak ve daðýn bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve

sýðýrlar bile o daðýn karþýsýnda otlamayacak.”
4

Baþtakiler gibi iki taþ levha yontan Moþe sabahleyin erken kalktý ve Tanrý’nýn

kendisine emrettiði gibi Sinay daðýna çýktý. Bu iki taþ levhayý da elinde götürdü.
5

Tanrý bir bulutla açýða çýktý ve orada onunla durdu. [Tanrý] “Aþem” Ýsmi ile seslendi.

6

Tanrý [Moþe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aþem; Aþem; Tanrý, Merhametli ve

Lütufkar, Öfkesini Geciktiren, Þefkat ve Doðrulukta Bol;
7

Þefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahý, Ýsyaný ve Hatayý Baðýþlayan ve

Temizleyen. [Fakat Tanrý, Teþuva yapmayanlarý] Temizlemez; babalarýn günahlarýný,
çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatýrda tutar”.
8

Moþe aceleyle baþýný eðip yere kapanmýþtý.
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Taanit Peraþasý 835
9

34:9-10

“Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam, Efendim; lütfen Efendim aramýzda

gitsin. Bu dik kafalý bir halksa [bile], günahlarýmýzý ve hatalarýmýzý affet; bizi Kendine
ait kýl!”.
10

[Tanrý] “Ýþte! Bir antlaþma mühürlüyorum:” dedi. “Dünyanýn hiçbir yerinde,

uluslarýn hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiþ ayrýcalýklarý senin tüm halkýn için
yapacaðým. Ve arasýnda bulunduðun bu halkýn tümü, senin uðruna yapmakta olduðum,
Tanrý’nýn Ýcraatý’ný – ki [son derece] heybetlidir – görecek!”
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Roþ Aþana’nýn Ýlk Günü 837

21:1-17

Roþ Aþana’nýn Ýlk Günü
Roþ Aþana’nýn ilk günü iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Ýlk Sefer-Tora’dan aþaðýdaki kýsým okunur.
Eðer Þabat ise yedi kiþi kaldýrýlýr.
Þabat deðilse beþ kiþi kaldýrýlýr.

21

1

Bereþit 21:1-34

Tanrý, söylediði üzere, Sara’yý hatýrýnda tuttu ve Tanrý Sara için [Avraam’a] vermiþ
olduðu sözü yerine getirdi.
2
Sara hamile kalýp, tam olarak Tanrý’nýn belirtmiþ olduðu vakitte, ileri yaþýna [ulaþmýþ
olan] Avraam’a bir oðul doðurdu.
3
Avraam, kendisine doðan – kendisine Sara’nýn doðurduðu – oðluna Yitshak adýný
verdi.
4
Avraam, oðlu Yitshak’ý, Tanrý’nýn kendisine emretmiþ olduðu üzere sekiz günlükken
sünnet etti.
5
Avraam, oðlu Yitshak doðduðunda 100 yaþýndaydý.
6
Sara “Tanrý bana neþe bahþetti” dedi. “Bunu duyan herkes benim için sevinecek”.
7
“Kim Avraam’a ‘Sara çocuklar emzirecek’ derdi?” dedi. “Ama iþte – ona ileri yaþýnda
bir oðul doðurdum!”.
8
Çocuk büyüdü ve sütten kesildi. Avraam, Yitshak’ýn sütten kesildiði gün büyük bir
þölen verdi.
9
Sara, Mýsýr’lý Agar’ýn, Avraam’a doðurmuþ olduðu oðlunun oynadýðýný gördü.
10
Avraam’a “Bu cariyeyi, oðluyla birlikte kov” dedi. “Bu cariyenin oðlu, mirasý oðlumla –
Yitshak’la – paylaþmayacak!”
11
Bu durum Avraam’ý çok dertlendirdi; çünkü oðluyla ilgiliydi.
12
Tanrý Avraam’a “Oðlun ve cariyen sebebiyle dertlenme” dedi. “Sara sana ne derse
onu dinle. Zira soyun, Yitshak yoluyla devam edecektir.
13
Ama cariyenin oðlunu da bir ulus haline getireceðim; çünkü o senin çocuðundur”.
14
Avraam sabah erken kalktý. Ekmek ve bir tulum su aldý ve Agar’a vererek onun
omzuna yerleþtirdi. Çocuðu ile birlikte onu gönderdi. [Agar] Gitti ve Beer Þeva Çölü’nde
amaçsýzca dolaþtý.
15
Tulumdaki su tükenince, çocuðu bir çalýlýðýn altýna yerleþtirdi.
16
Gitti ve bir ok atýmý uzaklýkta ona dönük olarak oturdu. “Çocuðun ölümünü
görmeyeyim” dedi; ona dönük olarak oturdu ve yüksek sesle aðladý.
17
Tanrý çocuðun aðlamasýný duydu. Tanrý’nýn meleði göklerden Agar’a seslendi ve
“Neyin var Agar?” dedi. “Korkma. Çünkü Tanrý, çocuðun sesini, bulunduðu duruma göre
duydu.
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21:18-34

18

Git ve çocuðu kaldýr. Onu elinle tut; çünkü onu büyük bir ulus haline getireceðim”.

19

Tanrý [Agar’ýn] gözlerini açtý ve [Agar] bir su kuyusu gördü. Gidip tulumu suyla

doldurdu ve çocuða içirdi.
20

Tanrý çocuðun yanýndaydý. [Çocuk] Büyüdü, çölde oturdu ve usta bir okçu oldu.

21

Paran Çölü’nde yerleþti ve annesi ona Mýsýr’dan bir eþ aldý.

22

O sýralarda, Avimeleh ve baþkomutaný Fikol, Avraam’a “Yaptýðýn her þeyde Tanrý

seninle” dedi.
23

“Þimdi; bana burada, ne bana, ne çocuklarýma, ne de torunlarýma gayridürüst

davranmayacaðýna dair, Tanrý adýna yemin et. Sana göstermiþ olduðum iyiliðin aynýsýný,
sen de, hem bana, hem de konuk olarak yaþadýðýn ülkeye göster”.
24

Avraam “Yemin edeceðim” dedi.

25

Avraam [sonra] Avimeleh’in hizmetkarlarýnýn zorla aldýklarý kuyularla ilgili olarak

Avimeleh’le sözlü tartýþmaya girdi.
26

Avimeleh “Böyle bir þeyi kimin yaptýðýný bilmiyorum” dedi. “Ne sen bana söyledin,

ne de bugüne kadar ben duydum”.
27

Avraam davar ve sýðýr alýp Avimeleh’e verdi ve ikisi bir antlaþma yaptýlar.

28

Avraam [sonra] davardan yedi koyun ayýrdý.

29

Avimeleh Avraam’a, “Ayýrdýðýn bu yedi koyun[un anlamý] nedir?” diye sordu.

30

[Avraam] “Bu kuyuyu benim kazdýðýma dair bir kanýt olmasý için bu yedi koyunu

elimden alacaksýn” diye cevapladý.
31

Bu yerin adý bu sebeple Beer-Þeva konuldu; çünkü ikisi burada ant içmiþlerdi.

32

[Böylece] Beer-Þeva’da antlaþma yaptýlar. Avimeleh, baþkomutaný Fikol ile birlikte

kalktý ve Peliþti ülkesine geri döndüler.
33

Avraam Beer-Þeva’da bir ýlgýn aðacý dikti ve orada Evrenin Efendisi Tanrý’yý Ýsmi’yle

çaðýrdý.
34

Avraam uzun bir süre Peliþti ülkesinde yaþadý.
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29:1-6

Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ýkinci Sefer-Tora açýlýr ve Maftir olarak aþaðýdaki kýsým okunur.

29

Bamidbar 29:1-6

1

“Yedinci ayda, ayýn biri sizin için kutsal bir bayram olacaktýr, hiçbir bayaðý melaha
yapmayýn. [Bu,] Sizin için kesik Þofar sesi [çalma] günü olacaktýr.
2
“Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek þekilde Ola-korbaný yapacaksýnýz: Bir
genç boða, bir koç, birer yaþýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
3
[Bunlarýn] Minhalarý, yaðla yoðrulmuþ en iyi undur – boða için 3/10 [efa], koç için
2/10 [efa] 4 ve yedi kuzu için, kuzu baþýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
5
“Ayrýca sizin için onarým saðlamak üzere Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getireceksiniz].
6
“[Tüm bunlar, Roþ-]Hodeþ’e ait Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý ve daimi Ola-korbaný
ile Minhasýndan ayrý olarak, kurallarýna göre Nesehleriyle birlikte, Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek bir yakýlan-korban [þeklinde gerçekleþtirilecektir].
Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.

ozel_perasa_ozel_perasa.qxd 18.06.2012 15:22 Page 19

842 Roþ Aþana’nýn Ýkinci Günü

1
2

3

4
5

6

7

8
9

10
11

12

ozel_perasa_ozel_perasa.qxd 18.06.2012 15:22 Page 20

Roþ Aþana’nýn Ýkinci Günü 843

22:1-12

Roþ Aþana’nýn Ýkinci Günü
Roþ Aþana’nýn ikinci günü iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Ýlk Sefer-Tora’dan aþaðýdaki kýsým okunur ve beþ kiþi kaldýrýlýr.

Bereþit 22:1-24

22
1

Bu olaylardan sonra Tanrý Avraam’ý sýnadý.
Ona “Avraam!” dedi.
“Efendim”

2

“Oðlunu, tek sevdiðini – Yitshak’ý – al ve Moriya bölgesine git. Onu Bana, [oradaki]

daðlardan sana söyleyeceðim birinin üzerinde, tamamen yakýlan korban olarak getir”.
3

Avraam sabah erken kalktý ve eþeðini eyerledi. Yanýna iki genç adamýný ve oðlu

Yitshak’ý aldý. Korbana uygun olarak odunlarý yardý ve kalkýp Tanrý’nýn kendisine söylemiþ
olduðu yere doðru yola çýktý.
4

Üçüncü günde Avraam gözlerini kaldýrdý ve söz konusu yeri uzaktan gördü.

5

Avraam, iki gence “Siz burada eþekle kalýn” dedi. “Ben ve genç [Yitshak] ise oraya

kadar gidecek, tapýnýp size döneceðiz”.
6

Avraam korban odunlarýný aldý ve oðlu Yitshak’ýn [omuzlarýnýn] üstüne yerleþtirdi.

Kendisi ise ateþi ve býçaðý aldý; ikisi birlikte gittiler.
7

Yitshak, babasý Avraam’a sordu:
“Baba”
“Efendim oðlum”
“Ateþ ve odunlar burada. Peki korbanlýk kuzu nerede?”

8

Avraam “Kendisi’ne korbanlýk kuzuyu Tanrý saðlayacaktýr, oðlum” dedi.

Ýkisi birlikte devam ettiler.
9

Tanrý’nýn kendisine söylemiþ olduðu yere geldiklerinde, Avraam mizbeahý inþa etti ve

odunlarý düzenledi. Oðlu Yitshak’ý baðladý ve onu, odunlarýn üzerine gelecek þekilde
mizbeahýn üstüne yerleþtirdi.
10

Avraam elini uzattý ve oðlunu boðazlamak üzere býçaðý aldý.

11

Tanrý’nýn meleði ona göklerden seslendi:
“Avraam! Avraam!”
“Efendim”

12

“Gence zarar verme. Ona hiçbir þey yapma. Çünkü þimdi, senin Tanrý’dan korkan

biri olduðunu biliyorum. Zira biricik oðlunu Ben’den esirgemedin”.
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13

22:13-24

Avraam sonra gözünü kaldýrdý ve boynuzlarýndan çalýlýklara takýlmýþ bir koç gördü.

Avraam gitti, koçu aldý ve oðlunun yerine tamamen-yakýlan-korban olarak onu sundu.
14

Avraam o yerin adýný A-do-nay Yire koydu. [Nitekim] Bugün de, “Tanrý daðda

görünecek” denir.
15

Tanrý’nýn meleði göklerden Avraam’a ikinci kez seslendi

16

ve [þöyle] dedi: “‘Kendi Adým’a yemin ediyorum’ diyor Tanrý; ‘bu þekilde davrandýðýn

ve biricik oðlunu esirgemediðin için,
17

seni kesinlikle mübarek kýlacaðým ve soyunu, göklerdeki yýldýzlar ve deniz kýyýsýnda-

ki kum gibi fazlasýyla çoðaltacaðým. Soyun, düþmanlarýnýn kapýsýný miras edinecek.
18

Dünyanýn tüm milletleri senin soyun sayesinde mübarek kýlýnacaklar – [hepsi] sýrf

Sesim’e itaat ettiðin için [olacak]!’ ”
19

Avraam gençlerine döndü ve kalkýp birlikte Beer-Þeva’ya gittiler. Avraam Beer-

Þeva’da kaldý.
20

Bu olaylarýn ardýndan Avraam’a þu mesaj geldi: “Milka da, kardeþin Nahor’a oðullar

doðurdu:
21

Behor oðlu Uts’u, kardeþi Buz’u, Aram’ýn babasý Kemuel’i,

22

Kesed’i, Hazo’yu, Pildaþ’ý, Yidlaf’ý ve Betuel’i.

23

Betuel’in bir kýzý oldu – Rivka”. Bu sekizini Milka, Avraam’ýn kardeþi Nahor’a

doðurdu.
24

[Nahor’un] Odalýðýnýn adý Reuma’ydý. O da, Tevah’ý, Gaham’ý, Tahaþ’ý ve Maaha’yý

doðurdu.
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29:1-6

Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ýkinci Sefer-Tora açýlýr ve Maftir olarak aþaðýdaki kýsým okunur.

Bamidbar 29:1-6

29

1

“Yedinci ayda, ayýn biri sizin için kutsal bir bayram olacaktýr, hiçbir bayaðý melaha yapmayýn. [Bu,] Sizin için kesik Þofar sesi [çalma] günü olacaktýr.
2
“Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek þekilde Ola-korbaný yapacaksýnýz: Bir
genç boða, bir koç, birer yaþýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
3
[Bunlarýn] Minhalarý, yaðla yoðrulmuþ en iyi undur – boða için 3/10 [efa], koç için
2/10 [efa] 4 ve yedi kuzu için, kuzu baþýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
5
“Ayrýca sizin için onarým saðlamak üzere Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getireceksiniz].
6
“[Tüm bunlar, Roþ-]Hodeþ’e ait Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý ve daimi Ola-korbaný
ile Minhasýndan ayrý olarak, kurallarýna göre Nesehleriyle birlikte, Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek bir yakýlan-korban [þeklinde gerçekleþtirilecektir].
Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
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16:1-15

Yom Kipur – Þahrit
Yom Kipur’da iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Ýlk Sefer-Tora’dan aþaðýdaki kýsým okunur.
Eðer Þabat ise yedi kiþi kaldýrýlýr.
Þabat deðilse beþ kiþi kaldýrýlýr.

Vayikra 16:1-34

16

1

Aaron’un, Tanrý’nýn Huzuru’na yaklaþtýklarýnda ölen iki oðlunun ölümünden
[hemen] sonra, Tanrý, Moþe’ye konuþtu.
2
Tanrý, Moþe’ye “Aðabeyin Aaron’a konuþ” dedi. “Ayýracýn iç kýsmýndaki [en] Kutsal’a,
sandýðýn üzerindeki kapaðýn önüne her vakit gelmesin – ki ölmesin; çünkü kapaðýn
üzerinde [sürekli olarak] bir bulutla belirginim.
3
“Aaron, [bu iç] Kutsal’a þu koþullarda girecektir: Hatat-korbaný olarak genç bir boða
ve Ola-korbaný olarak bir koçla birlikte [gelir].
4
Ketenden bir kutsiyet entarisi giymeli, bedeninin üzerinde keten bir don olmalýdýr.
[Beline] Keten bir kuþak sarmalý, [baþýna] keten bir sarýk dolamalýdýr. Bunlar kutsiyet giysileridir; [bu yüzden] onlarý bedenini mikveye daldýrdýktan sonra giyer.
5
“Bene-Yisrael toplumundan da [potansiyel bir] Hatat-korbaný olarak iki teke ve Olakorbaný olarak bir koç alýr.
6
“[Baþlangýç olarak] Aaron kendine ait Hatat-boðasýný yaklaþtýrýp kendisi ve [yakýn]
ailesi için onarým saðlar.
7
“Ýki tekeyi alýr ve onlarý Tanrý’nýn Huzuru’nda, Buluþma Çadýrý’nýn kapýsý civarýnda
tutar.
8
Aaron, bu iki teke için [bir sandýða] iki tane tombala taþý yerleþtirir – bir tombala taþý
‘Aþem Adýna’, diðer tombala taþý da ‘Azazel’e’ [ibaresini taþýyacaktýr].
9
“Aaron, [kurada] ‘Aþem Adýna’ [ibareli] tombala taþýnýn çýktýðý tekeyi yaklaþtýrýr ve
onu Hatat-korbaný olarak belirler.
10
[Kurada] ‘Azazel’e’ [ibareli] tombala taþýnýn çýktýðý teke ise, [daha sonra] üzerinde
onarým saðlanýp Azazel’e [doðru] çöle gönderilmek üzere, [þimdilik] canlý [halde]
Tanrý’nýn Huzuru’nda tutulacaktýr.
11
“Aaron kendine ait Hatat-boðasýný yaklaþtýrýr, kendisi ve [geniþ] ailesi için onarým
saðlar. [Ardýndan] Kendine ait Hatat-boðasýný keser.
12
“Mizbeah’ýn üzerinden, Tanrý’nýn Huzuru’ndan, bir kürek dolusu yanan kor ile, iki
avuç dolusu [iyice] inceltilmiþ rayiha tütsüsü alýr ve [her ikisini] ayýracýn iç yanýna getirir.
13
Tanrý’nýn Huzuru’nda [olduðu sýrada] tütsüyü ateþin üzerine yerleþtirir; [böylece]
tütsünün dumaný, Tanýklýk [Levhalarý’nýn] üzerindeki kapaðý örtecek ve [bu sayede]
ölmeyecektir.
14
“Boðanýn kanýndan [bir miktar] alýp, [iþaret] parmaðýyla kapaðýn doðudaki yüzüne
doðru [bir kez] serper. [Ardýndan] Kandan [bir miktarý, iþaret] parmaðýyla, kapaðýn önüne
doðru yedi kez serper.
15
“Halka ait Hatat-tekesini keser ve kanýný ayýracýn iç kýsmýna getirerek, kanýyla,
boðanýn kanýna yaptýðý þekilde yaparak, onu kapaðýn [hizasýnýn] üzerine ve kapaðýn önüne
doðru serper.
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16

16:16-29

[Bu þekilde,] Kutsal için, Bene-Yisrael’in tumalarý ve [buna baðlý] isyanlarý [da dahil

olmak üzere] her türlü hatalarý için onarým saðlayacaktýr.
[Tüm bu serpme iþlemlerinin] Aynýsýný, tumalarý içinde [bile] onlarla barýnan Buluþma
Çadýrý için de yapacaktýr.
17

“[Aaron’un] Kutsal’a giriþinden çýkýþýna kadar, Buluþma Çadýrý’nda hiç kimse olma-

malýdýr. [Bu iþlemlerle, Aaron] Kendisi, ailesi ve tüm Yisrael toplumu için onarým saðlayacaktýr.
18

“[Sonra Aaron,] Tanrý’nýn Huzuru’ndaki Mizbeah’a çýkar ve onun için [þu þekilde]

onarým saðlar: Boðanýn kanýndan ve tekenin kanýndan [biraz] alýr ve [bunlarýn
karýþýmýný], çevresi boyunca Mizbeah’ýn köþe çýkýntýlarýna sürer.
19

[Sonra, Mizbeah’ýn] Üzerine kandan [bir miktarý, iþaret] parmaðýyla yedi kez ser-

perek onu Bene-Yisrael’in tumalarýndan arýndýrýp kutsar.
20

“[En] Kutsal, Buluþma Çadýrý ve [Altýn] Mizbeah için onarýmý tamamladýktan sonra

canlý tekeyi yaklaþtýrýr.
21

“Aaron iki elini canlý tekenin baþýna dayar ve Bene-Yisrael’in tüm günahlarýný ve tüm

isyanlarý [da dâhil olmak üzere] tüm hatalarýný onun üzerinde itiraf ederek, bunlarý
tekenin baþýna yükler ve [tekeyi, bu amaçla] görevlendirilmiþ bir adamla çöle gönderir.
22

Bu teke [onlarýn] tüm günahlarýný ýssýz bir bölgeye taþýyacaktýr. [Bu kiþi] Tekeyi çölde

[kalacak þekilde] gönderir.
23

“[Daha ileri bir aþamada] Aaron Buluþma Çadýrý’na girecek, [çýkýnca,] Kutsal’a

gelirken giymiþ olduðu keten giysileri çýkarýp orada býrakacaktýr.
24

“[Ama önce, beyaz giysileri çýkarýr,] Bedenini kutsal bölgede mikveye daldýrýr ve [nor-

mal ibadet] giysilerini giyer. Çýkýp kendi Ola-korbanýný ve halkýn Ola-korbanýný gerçekleþtirir; [böylece] hem kendisi hem de halk için onarým saðlar.
25
26

Hatat-korbanýnýn en makbul kýsýmlarýný da Mizbeah’ta tüttürür.
“Tekeyi Azazel’e gönderen, giysilerini mikveye daldýrýr; bedenini de mikveye

daldýrdýktan sonra kampa gelebilir.
27

“Kanlarý Kutsal’da onarým saðlamak üzere [içeri] getirilen Hatat-boðasý ile Hatat-

tekesini [birisi] kampýn dýþýna çýkarýr. [Bunlarýn] Derilerini, etlerini ve [baðýrsaklarýndaki
yemek] artýklarýný ateþte yakarlar.
28

Onlarý yakan, giysilerini mikveye daldýrýr; bedenini de mikveye daldýrdýktan sonra

kampa gelebilir.
29

“[Tüm bunlar] Sizin için ebedi bir kanun olacaktýr. [Her yýl] Yedinci ayda, ayýn

10’unda oruç tutmalý, hiçbir melaha yapmamalýsýnýz – [bu kanun] hem doðuþtan Yahudi
hem de aranýza katýlan Ger [için ayný þekilde geçerlidir].
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16:30-34

30

Zira bu günde [Koen Gadol] sizi arýndýrmak üzere sizin için onarým saðlayacaktýr;
Tanrý’nýn Huzuru’nda tüm hatalarýnýzdan arýnacaksýnýz.
31
Bu sizin için iþten tamamen el çekmeyi gerektiren bir Þabat’týr; oruç tutmalýsýnýz.
[Bu,] Ebedi bir kanun[dur].
32
“[Her nesilde] Atasýnýn yerine Koen [Gadol] olmak üzere meshedilen veya yetkili
kýlýnan Koen onarým saðlayacaktýr. Bu keten giysileri – kutsiyet giysilerini – [sadece o] giyebilir.
33
Kodeþ Akodaþim’de onarým saðlayacak, Buluþma Çadýrý’nda ve [altýn] Mizbeah’ta
onarým saðlayacak, hem Koenler hem de tüm halk topluluðu için onarým saðlayacaktýr.
34
“Bu – yýlda bir [kez] Bene-Yisrael adýna tüm hatalarý için onarým saðlanmasý – sizin
için ebedi bir kanun olacaktýr.”
[Vakti geldiðinde, Aaron tüm bunlarý] Tanrý’nýn Moþe’ye emrettiði þekilde yaptý.

Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ýkinci Sefer-Tora açýlýr ve Maftir olarak aþaðýdaki kýsým okunur.

29

Bamidbar 29:7-11

7

“Bu yedinci ayýn onu da sizin için kutsal bir bayram olacaktýr. [Bu günde] Oruç tutmalý, hiçbir melaha yapmamalýsýnýz.
8
“Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek þekilde Ola-korbaný getireceksiniz: Genç
bir boða, bir koç, birer yaþýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] sizin için kusursuz olmalýdýr.
9
[Bunlarýn] Minhalarý yaðla yoðrulmuþ en iyi undur – boða için 3/10 [efa], tek koç için
2/10 [efa], 10 yedi kuzu için, kuzu baþýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
11
“[Ayrýca] Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar,] Onarýmlar [için getirilen] Hatat-korbanýndan ve daimi Ola-korbaný ile
Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve [onlarýn] Nesehleri.
Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
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18:1-21

Yom Kipur – Minha
Yom Kipur Minha duasýnda bir Sefer-Tora çýkarýlýr ve üç kiþi kaldýrýlarak aþaðýdaki kýsým okunur.

Vayikra 18:1-30

18

1

Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:
“Bene-Yisrael’e konuþ ve onlara söyle:
“Ben Tanrýnýz Aþem’im.
3
Ýçinde yaþamýþ olduðunuz Mýsýr Ülkesi’nin usullerini uygulamayýn. Sizi getirmekte
olduðum Kenaan Ülkesi’nin usullerini de uygulamayýn. [Her ikisinin] Geleneklerini takip
etmeyin.
4
[Aksine; Benim] Kanunlarým’ý uygulayýn ve [Benim] Hükümlerim’i gözetin ve onlarý
takip edin; Ben, Tanrýnýz Aþem’im.
5
Hükümlerim’i ve Kanunlarým’ý gözetmelisiniz; zira insan sadece onlarý uygulamasý
sayesinde [gerçekten] yaþayabilir – Ben Aþem’im.
6
“Hiçbiriniz, cinsel suç iþleyecek þekilde yakýn bir akrabanýza yaklaþmayýn. Ben
Aþem’im.
7
“Babana ve annene karþý cinsel suç iþleme. [Bir kadýn] Annense, onunla birlikte olamazsýn.
8
“Babanýn karýsýyla birlikte olamazsýn; bu, babana karþý bir cinsel suçtur.
9
“Ýster [sadece] babanýn kýzý, ister [sadece] annenin kýzý olsun – meþru ya da
gayrimeþru – kýz kardeþinle birlikte olamazsýn.
10
“Oðlunun kýzý ya da kýzýnýn kýzýyla birlikte olamazsýn; bu, kendine karþý bir cinsel suçtur.
11
“Babanýn karýsýnýn babandan doðmuþ kýzýyla birlikte olamazsýn. Kýz kardeþindir;
onunla cinsel suç iþlememelisin.
12
“Halanla birlikte olamazsýn; babanýn yakýnýdýr o.
13
“Teyzenle birlikte olamazsýn; çünkü annenin yakýnýdýr o.
14
“Amcana karþý cinsel suç iþleme. [Yani] Karýsýna yaklaþma; yengendir o.
15
“Gelininle birlikte olamazsýn. Oðlunun karýsýdýr o; onunla cinsel suç iþlememelisin.
16
“Kardeþinin karýsýyla birlikte olamazsýn; bu, kardeþine karþý cinsel bir suçtur.
17
“[Ýkisinden biriyle evliysen] Bir kadýn ve kýzý ile birlikte olamazsýn. [Karýnýn]
Oðlunun kýzýný ya da kýzýnýn kýzýný [kendine eþ olarak] alýp cinsel suç iþleme. [Bunlarýn
hepsi] Yakýndan iliþkilidirler; [ve böyle bir davranýþ,] ahlaksýzlýktýr.
18
“Bir kadýný, onunla birlikte olmak için, [evli olduðun] kýz kardeþinin üzerine, [karýn]
hayatta olduðu sürece [kendine eþ olarak] alýp ona rakip etme.
19
“Bir kadýna, temea olduðu ayrýlýk hali sýrasýnda, onunla birlikte olacak þekilde yaklaþma.
20
“Akranýnýn karýsýyla soy [üretmek] için [bile olsa,] cinsel iliþkiye girip kendini
murdar etme.
21
“Soyundan [hiçbirini] Moleh için [ateþten] geçirilmek üzere teslim etme ve [bu þekilde] Tanrýn’ýn Ýsmi’ni[n kutsiyetini] ihlal etme – Ben Aþem’im.
2
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22
23

18:22-30

“Bir erkekle, kadýnla yatar gibi yatma; iðrençliktir bu.
“Her türlü hayvanla cinsel iliþkiye girip kendini murdar etme. Bir kadýn da,

çiftleþmek üzere bir hayvanýn önünde durmamalýdýr; sapýklýktýr bu.
24

“Kendinizi bunlarýn herhangi biriyle murdar etmeyin; zira önünüzden kovmakta

olduðum uluslar tüm bunlarla murdar oldular;
25

Ülke de [bu yüzden] murdar oldu. Günahýnýn hesabýný çýkardým ve Ülke, sakinleri-

ni kustu.
26

“Ama siz – hem doðuþtan Yahudiler hem de aranýza katýlan Gerler – Hükümlerim’i

ve Kanunlarým’ý gözetmeli, bu iðrençliklerin hiçbirini yapmamalýsýnýz;
27

zira Ülke’nin sizden önceki insanlarý tüm bu iðrençlikleri yaptýlar ve Ülke murdar oldu.

28

[Dikkatli olun!] Onu murdar ediþinizle Ülke sizden önceki ulusu kustuðu gibi sizi de

kusmasýn!
29

“Ayrýca [bilin ki], bu iðrençliklerden herhangi birini yapan herhangi bir kiþi

[olduðunda, bunu] yapan canlar, halklarýndan kesilip atýlacaklardýr.
30

“Sizden önce uygulanan iðrenç geleneklerin uygulanmamasý için Nöbetim’i tutun ve

bunlarla murdar olmayýn – Ben, Tanrýnýz Aþem’im.
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22:26-33 - 23:1-12

Sukot’un Ýlk Günü
Sukot’un ilk günü iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Ýlk Sefer-Tora’dan aþaðýdaki kýsým okunur.
Eðer Þabat ise yedi kiþi kaldýrýlýr.
Þabat deðilse beþ kiþi kaldýrýlýr.
Diaspora’da Sukot’un ikinci günündeki okuma ilk gündekiyle aynýdýr.

22

Vayikra 22:26 – 23:44

26

Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi: 27 “Bir boða, koyun ya da keçi doðduðunda,
yedi gün boyunca annesinin altýnda olacak ve [sadece] sekizinci günden itibaren Tanrý
Adýna [Mizbeah’taki] ateþe uygun korban olarak kabul saðlayacaktýr.
28
“Ýster boða [cinsinden] isterse de küçükbaþ [olsun, diþi bir hayvaný] ve yavrusunu
ayný günde kesmeyin.
29
“Tanrý Adýna bir Toda-kesimi gerçekleþtireceðiniz zaman, [onu] kabul göreceðiniz
þekilde [yani þu niyetle] kesin:
30
O gün yenecektir ve ondan sabaha kadar [hiçbir þeyi] arta býrakmamalýsýnýz – Ben
Aþem’im.
31
“Emirlerimi gözetin ve onlarý uygulayýn – Ben, Aþem’im.
32
“Kutsal Ýsmim’i ihlal etmeyin; Bene-Yisrael’in arasýnda Kutsal kýlýnmalýyým – Ben, sizi
kutsal kýlan Aþem’im.
33
Sizi, size Tanrý olmak üzere Mýsýr Ülkesi’nden Çýkaran – Ben, Aþem’im.”

23

1

Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi: 2 “Bene-Yisrael’e konuþ ve onlara [þunlarý]
söyle: “Kutsal bayramlar olarak kutlayacaðýnýz Tanrý’ya ait [bazý] özel vakitler [vardýr.] Bu
özel Vakitlerim þunlardýr:
3
“[Öncelikle;] Altý gün boyunca iþ yapýlabilir; ancak yedinci gün iþten tamamen el
çekmeyi gerektiren bir Þabat’týr, kutsal bir bayramdýr; hiçbir melaha yapamazsýnýz. O [gün],
yaþadýðýnýz her yerde Tanrý Adýna Þabat’týr.
4
“[Uygun] Vakitlerinde kutsal bayramlar olarak kutlayacaðýnýz, Tanrý’ya ait özel vakitler þunlardýr:
5
“Ýlk ayda, ayýn on dördünde, öðleden sonra Tanrý Adýna Pesah-korbaný [yapýlmalýdýr].
6
“Ve bu ayýn on beþinci gününde Tanrý Adýna ‘Matsa Bayramý” [baþlayacaktýr. Bu günden itibaren] Yedi gün boyunca matsa yiyin.
7
Ýlk gün sizin için kutsal bir bayramdýr; hiçbir melehet avoda yapmayýn.
8
“Yedi gün boyunca Tanrý Adýna yakýlan-korbanlar getireceksiniz. Yedinci gün kutsal
bir bayramdýr; hiçbir melehet avoda yapmayýn.”
9
Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi: 10 “Bene-Yisrael’e konuþ ve onlara [þunlarý]
söyle: “Size vermekte olduðum Ülke’ye geleceðiniz ve hasadýný toplayacaðýnýz zaman,
hasadýnýzýn ilk omerini Koen’e getirmelisiniz.
11
[Koen,] Kabul görmeniz amacýyla bu omeri [Tenufa iþleminin özel hareketleriyle] sallayacak. Koen onu Yom Tov’un ertesinde sallayacaktýr.
12
“Omeri salladýðýnýz bu günde, ilk yýlýndaki kusursuz bir [erkek] kuzuyu Tanrý Adýna
Ola-korbaný yapýn.
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13

23:13-28

[Bu korbanýn] Minhasý, Tanrý Adýna bir yakýlan-korban olarak memnuniyetle kabul

edilecek þekilde, yaðla yoðrulmuþ 2/10 [efa] en kaliteli undur. Nesehi ise 1/4 in þaraptýr.
14

“Tam olarak bu güne kadar – Tanrýnýz’ýn Korbaný’ný getirene kadar – ekmek, kavrul-

muþ ya da taze [tahýl taneleri] yiyemezsiniz. [Bu,] Yaþadýðýnýz her yerde nesilleriniz boyunca [geçerli olan] ebedi bir kanundur.
15

“Yom Tov’un ertesinden, [yani] Tenufalýk omeri getirdiðiniz günden itibaren kendiniz

için yedi hafta sayýn – [bu yedi hafta] tam olmalýdýr.
16

Yedinci haftanýn [bitiminin] ertesi gününe – ellinci güne – kadar sayacaksýnýz. [Bu

ellinci günde] Tanrý Adýna yeni bir Minha-korbaný getirmelisiniz.
17

“[Þöyle ki;] Yaþadýðýnýz yerlerden [birinden] 2/10 [efa undan mamul] Tenufalýk iki

ekmek getireceksiniz. [Bunlar] En kaliteli undan olacak ve hamets [halde] piþirilecektir.
[Bu,] Tanrý Adýna ilk-tahýl[-Minhasý]dýr.
18

“Bu ekmeðe baðlý olarak, birer yaþýnda kusursuz yedi [erkek] kuzu, genç bir boða ve

iki koç getireceksiniz. [Bunlar] Minhalarý ve Nesehleri ile birlikte, Tanrý’nýn Önünde memnuniyetle kabul edilen birer yakýlan-korban – Tanrý Adýna birer Ola-korbaný olacaktýr.
19

“[Ayrýca] Bir tekeyi Hatat-korbaný, birer yaþýndaki iki kuzuyu da Þelamim-kesimi

[þeklinde] yapacaksýnýz.
20

Koen bunlarý – iki kuzuyu – ilk-tahýl ekmekleri ile birlikte Tanrý’nýn Huzuru’nda

Tenufa [iþleminin özel hareketleriyle] sallayacak. [Bu ekmek ve kuzular] ‘Tanrý Adýna kutsal’ [niteliðiyle] Koen’e ait olacaktýr.
21

“Tam olarak bu günde kutlama yapacaksýnýz. Sizin için kutsal bir bayramdýr; hiçbir

melehet avoda yapmayýn. [Bu,] Nesilleriniz boyunca, yaþadýðýnýz her yerde [geçerli olacak]
ebedi bir kanundur.
22

“Ülkenizin hasadýný topladýðýnýz sýrada, [ürününü] biçerken tarlanýn köþelerini

tüketme ve hasadýndan tane tane düþmüþ baþaklarý toplama. [Tüm] Bunlarý fakir ve Ger
için terk etmelisin; Ben, Tanrýnýz Aþem’im.”
23

Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:

24

“Bene-Yisrael’e [þöyle] konuþ:

“Yedinci ayda, ayýn biri, sizin için tatildir; kesik Þofar sesi ile anýmsama[nýn gerçekleþeceði]
kutsal bir bayramdýr.
25

Hiçbir melehet avoda yapmayýn ve Tanrý Adýna yakýlan-korbanlar getirin.”

26

Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:

27

“Ancak bu yedinci ayýn onunda – o [gün, günahlarýnýz için] Onarým Günü’dür – sizin

için kutsal bir bayram olacaktýr. Oruç tutun ve Tanrý Adýna yakýlan-korbanlar getirin.
28

Bu gün boyunca hiçbir melaha yapmayýn; zira o, Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda sizin

adýnýza onarým saðlayacak Onarým Günü’dür.
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23:29-44

“Çünkü bu gün boyunca oruç tutmayan herhangi bir kiþi, halkýndan kesilip

atýlacaktýr.
30

Ayný þekilde, bu gün boyunca herhangi bir melaha yapan herhangi bir kiþi [olursa],

o caný halkýnýn arasýndan yok edeceðim.
31

“[Bu gün boyunca] Hiçbir melaha yapmayýn; [bu,] nesilleriniz boyunca yaþadýðýnýz

her yerde [geçerli olan] ebedi bir kanundur.
32

O [gün] sizin için iþten tamamen el çekmeyi gerektiren bir Þabat’týr ve [bu gün

boyunca] oruç tutmalýsýnýz. Ayýn dokuzunda akþam vakti [baþlayýp, o] akþamdan [ertesi]
akþama kadar Þabatýnýz’ý uygulayýn.”
33

Tanrý, Moþe’ye konuþarak [þöyle] dedi:

34

“Bene-Yisrael’e [þöyle] konuþ:

“Bu yedinci ayýn on beþinci gününde, Tanrý Adýna yedi günlük ‘Çardak Bayramý’ [baþlayacaktýr].
35

Ýlk gün kutsal bir bayramdýr; hiçbir melehet avoda yapmayýn.

36

Yedi gün boyunca Tanrý Adýna yakýlan-korbanlar getirin.

“Sekizinci gün sizin için kutsal bir bayramdýr; Tanrý Adýna yakýlan-korbanlar getirin. O
[gün], imtina[ zamaný]dýr; hiçbir melehet avoda yapmayýn.
37

“Tanrý Adýna yakýlan-korbanlar getirmenizi gerektiren ve – her güne ait iþlem o gün

[yapýlacak þekilde] – Ola-korbanlarý ve [onlara eþlik eden] Minha-korbanlarý, [Þelamim]kesim[leri] ve [onlara eþlik eden] Nesehler [yaparak] kutsal bayramlar olarak kutlayacaðýnýz Tanrý’nýn Özel Vakitleri bunlardýr.
38

“[Bahsedilen bu korbanlar;] Tanrý’nýn Þabatlarý[’nda yapýlan korbanlar], Tanrý Adýna

verdiðiniz armaðanlarýnýz, genel vaatleriniz ve belirli baðýþlarýnýzýn haricinde [gerçekleþtirilir].
39

“Ancak, Ülke’nin ürününü hasat ettiðiniz dönemde, yedinci ayýn on beþinci gününde

[baþlayan bayramla ilgili bazý özel uygulamalar söz konusudur.] Tanrý’nýn Bayramý’ný yedi
gün boyunca kutlayýn. Ýlk gün tatildir ve sekizinci gün tatildir.
40

“Ýlk günde kendinize etrog aðacý meyvesi, hurma dalý, mersin aðacý dallarý ve dere

söðütleri alýp, Tanrýnýz Aþem’in Huzuru’nda yedi gün boyunca sevinç ifade edeceksiniz.
41

Onu yýlda yedi gün boyunca Tanrý Adýna bir bayram olarak kutlayýn; [bu,] nesil-

leriniz boyunca [geçerli olan] ebedi bir kanundur. Onu yedinci ayda kutlayacaksýnýz.
42

“[Bu] Yedi gün boyunca çardaklarda yaþayacaksýnýz. Yisrael’e mensup herkes çar-

daklarda yaþayacaktýr.
43

Bu sayede [tüm] nesilleriniz, Bene-Yisrael’i, Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðým zaman çar-

daklarda yaþattýðýmý bileceklerdir.
“Ben, Tanrýnýz Aþem’im.”
44

Moþe, Tanrý’nýn Özel Vakitleri [ile ilgili kurallarý] Bene-Yisrael’e aktardý.
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23:12-16

Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ýkinci Sefer-Tora açýlarak Maftir olarak aþaðýdaki kýsým okunur.

29

Bamidbar 29:12-16

12

“Yedinci ayýn on beþinci günü de sizin için kutsal bir bayramdýr; hiçbir bayaðý
melaha yapmayýn ve Tanrý Adýna yedi gün boyunca bayram yapýn.
13
“Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek yakýlan-korban [þeklinde] Ola-korbaný
getireceksiniz: on üç genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz olmalýdýr.
14
[Bunlarýn] Minhalarý, yaðla yoðrulmuþ en iyi undur – on üç boða için boða baþýna
3/10 [efa], iki koç için koç baþýna 2/10 [efa]
15
ve on dört kuzu için kuzu baþýna 1/10 [efa un kullanýlacaktýr].
16
“Ayrýca Hatat-korbaný olarak bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
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866 Sukot’un Ýkinci Günü
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Sukot’un Ýkinci Günü 867

29:17-19

Sukot’un Ýkinci Günü – Erets-Yisrael
Diaspora’da Sukot’un ikinci günü Yom Tov’dur ve ilk günkü okumanýn aynýsý yapýlýr.
Erets-Yisrael’de Sukot’un ikinci günü Hol Amoed’dir ve bir Sefer-Tora çýkarýlýr.
Dört kiþi çaðrýlýr ve kalkan her kiþiye aþaðýdaki kýsým bütünüyle okunur.
Baþka bir deyiþle aþaðýdaki kýsým toplam dört kez okunur.

29

Bamidbar 29:17-19

17

“Ýkinci gün, on iki genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
18
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
19
“Ayrýca Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
[onlarýn] Nesehleri.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
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868 Sukot’un Üçüncü Günü
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Sukot’un Üçüncü Günü 869

29:17-22

Sukot’un Üçüncü Günü
Sukot’un üçüncü günü bir Sefer-Tora çýkarýlýr ve toplam dört kiþi kaldýrýlýr.
Diaspora’da, kalkan ilk kiþi için ilk paragraf okunur. Ýkinci kiþi için ikinci paragraf okunur. Üçüncü için
ikinci paragraf tekrarlanýr ve dördüncü için iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya dört kez okunur.

29

Bamidbar 29:17-22

17

“Ýkinci gün, on iki genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
18
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
19
“Ayrýca Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
[onlarýn] Nesehleri.
20
“Üçüncü gün, on bir genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
21
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
22
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
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870 Sukot’un Dördüncü Günü
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Sukot’un Dördüncü Günü 871

29:20-25

Sukot’un Dördüncü Günü
Sukot’un dördüncü günü bir Sefer-Tora çýkarýlýr ve toplam dört kiþi kaldýrýlýr.
Diaspora’da, kalkan ilk kiþi için ilk paragraf okunur. Ýkinci kiþi için ikinci paragraf okunur. Üçüncü için
ikinci paragraf tekrarlanýr ve dördüncü için iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya dört kez okunur.

29

Bamidbar 29:20-25

20

“Üçüncü gün, on bir genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
21
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
22
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
23
“Dördüncü gün, on genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
24
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
25
“Ayrýca Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] –
ve Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
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872 Sukot’un Beþinci Günü
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Sukot’un Beþinci Günü 873

29:23-28

Sukot’un Beþinci Günü
Sukot’un beþinci günü bir Sefer-Tora çýkarýlýr ve toplam dört kiþi kaldýrýlýr.
Diaspora’da, kalkan ilk kiþi için ilk paragraf okunur. Ýkinci kiþi için ikinci paragraf okunur. Üçüncü için
ikinci paragraf tekrarlanýr ve dördüncü için iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya dört kez okunur.

29

Bamidbar 29:23-28

23

“Dördüncü gün, on genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
24
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
25
“Ayrýca Hatat-korbaný [olarak] bir teke [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] –
ve Nesehi.
26
“Beþinci gün, dokuz genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
27
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
28
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
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874 Sukot’un Altýncý Günü
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Sukot’un Altýncý Günü 875

29:26-31

Sukot’un Altýncý Günü
Sukot’un altýncý günü bir Sefer-Tora çýkarýlýr ve toplam dört kiþi kaldýrýlýr.
Diaspora’da, kalkan ilk kiþi için ilk paragraf okunur. Ýkinci kiþi için ikinci paragraf okunur.
Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanýr ve dördüncü için iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya dört kez okunur.

29

Bamidbar 29:26-31

26

“Beþinci gün, dokuz genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
27
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
28
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
29
“Altýncý gün, sekiz genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
30
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
31
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] –
ve [onun] Nesehleri.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
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876 Sukot’un Yedinci Günü
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Sukot’un Yedinci Günü 877

29:29-34

Sukot’un Yedinci Günü – Oþana Raba
Sukot’un yedinci günü bir Sefer-Tora çýkarýlýr ve toplam dört kiþi kaldýrýlýr.
Diaspora’da, kalkan ilk kiþi için ilk paragraf okunur. Ýkinci kiþi için ikinci paragraf okunur.
Üçüncü için ikinci paragraf tekrarlanýr ve dördüncü için iki paragraf bütünüyle okunur.
Erets-Yisrael’de ise sadece ikinci paragraf arka arkaya dört kez okunur.

29

Bamidbar 29:29-34

29

“Altýncý gün, sekiz genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
30
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
31
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] –
ve [onun] Nesehleri.
32
“Yedinci gün, yedi genç boða, iki koç, birer yaþýnda on dört [erkek] kuzu – [hepsi]
kusursuz.
33
Boðalar için, koçlar için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn]
sayýlarýna göre, kurallarýna uygun olarak [yapýlacaktýr].
34
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný [ile] Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] –
ve Nesehi.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
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878 Sukot - Þabat Hol Amoed
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Sukot - Þabat Hol Amoed 879

33:12-23 - 34:1-6

Sukot – Þabat Hol Amoed
Sukot’un ilk, üçüncü, beþinci veya altýncý günü Þabat’a rastlayabilir.
Eðer ilk gün Þabat’a rastlarsa okunacak kýsýmda bir deðiþiklik yoktur, ama beþ kiþi yerine yedi kiþi
kaldýrýlýr. Bkz. Sukot’un Ýlk Günü
Eðer üçüncü, beþinci veya altýncý gün Þabat’a rastlarsa iki Sefer-Tora çýkarýlýr ve ilkinden aþaðýdaki kýsým
okunarak yedi kiþi kaldýrýlýr.

33

Þemot 33:12-34:26

12

Moþe Tanrý’ya “[Halimi] Gör” dedi. “Sen bana ‘Bu halký [Erets-Yisrael’e] yükselt’
diyorsun. Ama Sen yanýmda kimi göndereceðini bildirmiþ bile deðilsin. Oysa bana Bizzat
‘Seni isminle tanýyorum; üstelik Gözüm’de beðeni de kazandýn’ demiþtin.
13
“Þimdi – eðer gerçekten Gözün’de beðeni kazandýysam; lütfen bana Yolun’u bildir ki
Seni [kelimenin tam anlamýyla] tanýyabileyim ve bu sayede Gözün’de beðeni kazanmayý
sürdürebileyim. Bu ulusun, Halkýn olduðunu tasdik et!”
14
[Tanrý] Cevap verdi: “Yüzüm gidecek ve [böylece] sana [Bizzat] yol göstereceðim.”
15
[Moþe] Ona “Eðer Yüzün gitmezse, bizi buradan çýkarma!” dedi.
16
“Aksi takdirde Gözün’de beðeni kazandýðým – benim ve Halkýn’ýn! – nasýl anlaþýlacak? Bizimle gitmenle deðil mi? [Böylece] Hem ben hem de Halkýn, yeryüzü üzerindeki
tüm halklardan farklý kýlýnmýþ olacaðýz!”
17
Tanrý, Moþe’ye “Söylediðin bu þeyi de yapacaðým; çünkü Gözüm’de beðeni kazandýn
ve seni isminle tanýyorum” dedi.
18
“Yalvarýyorum Bana Görkemin’inin görüntüsünü ver!” dedi [Moþe].
19
“Ben tüm Ýyiliðim’i senin önünden geçirecek, önünde ‘Aþem’ Ýsmi ile sesleneceðim.
[Yine de; bil ki] Kime acýmak istersem ona acýr, kime merhamet etmek istersem ona
merhamet ederim.”
20
[Tanrý sonra cevaben] “Yüzüm’ü göremezsin” dedi. “Çünkü insanoðlu Beni görüp de
yaþamýný sürdüremez”.
21
“Ýþte!” dedi Tanrý. “Yanýmda bir yer var. Kayalýðýn üzerinde durabileceksin.
22
Ve Görkemim geçtiði sýrada seni kayanýn çatlaðýna yerleþtireceðim ve geçiþim
tamamlanýncaya kadar Ayam’ý üzerine siper edeceðim.
23
Sonra Ayam’ý çekeceðim ve Arkam’ý göreceksin. Fakat Yüzüm görülmeyecektir.

34

1

Tanrý Moþe’ye “Kendine baþtakiler gibi iki taþ levha yont” dedi. “Bu levhalarýn üzerine, kýrmýþ olduðun ilk levhalarda olan sözleri yazacaðým.
2
Sabaha hazýr ol. Sabahleyin Sinay daðýna çýkacak ve orada, daðýn tepesinde
Huzurumda hazýr duracaksýn.
3
Seninle baþka kimse çýkmayacak ve daðýn bütününde kimse görülmeyecek. Davar ve
sýðýrlar bile o daðýn karþýsýnda otlamayacak.”
4
Baþtakiler gibi iki taþ levha yontan Moþe sabahleyin erken kalktý ve Tanrý’nýn kendisine emrettiði gibi Sinay daðýna çýktý. Bu iki taþ levhayý da elinde götürdü.
5
Tanrý bir bulutla açýða çýktý ve orada onunla durdu. [Tanrý] “Aþem” Ýsmi ile seslendi.
6
Tanrý [Moþe’nin] önünden geçti ve ilan etti: “Aþem; Aþem; Tanrý, Merhametli ve
Lütufkar, Öfkesini Geciktiren, Þefkat ve Doðrulukta Bol;
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880 Sukot - Þabat Hol Amoed
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Sukot - Þabat Hol Amoed 881

34:7-24

7

Þefkati binlerce [nesil] için Muhafaza Eden; Günahý, Ýsyaný ve Hatayý Baðýþlayan ve
Temizleyen. [Fakat Tanrý, Teþuva yapmayanlarý] Temizlemez; babalarýn günahlarýný, çocuklar ve torunlar, üçüncü ve dördüncü [nesiller] için hatýrda tutar”.
8
Moþe aceleyle baþýný eðip yere kapanmýþtý.
9
“Lütfen” dedi. “Eðer Gözün’de beðeni bulduysam, Efendim; lütfen Efendim aramýzda
gitsin. Bu dik kafalý bir halksa [bile], günahlarýmýzý ve hatalarýmýzý affet; bizi Kendine ait kýl!”.
10
[Tanrý] “Ýþte! Bir antlaþma mühürlüyorum:” dedi. “Dünyanýn hiçbir yerinde, uluslarýn hiçbiri için [hiçbir zaman] var edilmemiþ ayrýcalýklarý tüm halkýn için yapacaðým. Ve
arasýnda bulunduðun bu halkýn tümü, senin uðruna yapmakta olduðum, Tanrý’nýn
Ýcraatý’ný – ki [son derece] heybetlidir – görecek!
11
“Sana bugün emretmekte olduðum [konularý] dikkatlice koru. Önünden Emori,
Kenaani, Hiti, Perizi, Hivi ve Yevusi’yi sürüyorum.
12
Çok dikkatli ol! Sakýn üzerine gelmekte olduðun Ülke’nin oturanlarý ile antlaþma
yapma ki [bu antlaþma, senin] içinde ölümcül bir tuzak oluþturmasýn.
13
Aksine; onlarýn sunaklarýný tahrip etmeli, anýtlarýný parçalamalý ve aþeralarýný kesmelisiniz.
14
Çünkü baþka herhangi bir güce eðilmeyeceksin. Zira Tanrý’nýn Ýsmi “Ödün
Vermeyen”dir – ve O [gerçekten de] ödün vermeyen Tanrý’dýr.
15
“Sakýn Ülke’nin oturanlarý ile antlaþma yapma! [Aksi takdirde, onlar] Kendi tanrýlarýnýn peþi sýra çarpýkça davranýp tanrýlarý onuruna kesim yaptýklarýnda, [birisi] seni
çaðýrýr, sen de [sakýnca görmeyip] onun kurbanýndan yersin.
16
Sonrasýnda oðullarýný onun kýzlarýyla evlendirirsin. Nihayet, onun kýzlarý kendi tanrýlarýnýn peþi sýra çarpýkça davranýrlar, senin oðullarýný da tanrýlarýnýn ardýndan çarpýklýða
sürüklerler!
17
“Kendine dökme put yapma! 18 “Matsa bayramýný gözet. Ýlkbahar ayýnýn belirlenmiþ vaktinde yedi gün boyunca sana emrettiðim matsayý ye; çünkü Mýsýr’dan ilkbahar ayýnda çýkmýþtýn.
19
“Tüm rahim açanlar Benim’dir. Tüm sürülerinden sýðýr ve davarýn [rahim] açanlarýnýn erkeklerini [Bana] ayýrmalýsýn.
20
[Rahim] Açan eþeði bir kuzu karþýlýðýnda kurtar. Eðer kurtarmazsan, onun boynunu
vurmalýsýn. Tüm behor oðullarýný da kurtarmalýsýn. “Huzurum’da boþ elle görünmeyin.
21
“Altý gün çalýþ; ama Cumartesi günü iþi býrak – tarla sürümü ve hasattan elini çek.
22
“Þavuot bayramýný yýlýn ilk buðday hasadýyla, Hasat bayramýný da yýlýn dönüm
zamanýnda yap.
23
“Yýlda üç kez, tüm erkeklerin, Efendi’nin – Yisrael’in Tanrýsý Aþem’in – Huzuru’nda
görünmelidir.
24
Çünkü önünden uluslarý sürüp sýnýrlarýný geniþleteceðim. Yýlda üç kez Tanrý’nýn
Aþem’in Huzuru’nda görünmek üzere çýktýðýnda, kimse topraðýný arzulamayacaktýr.
25
“Hamets [halen] mevcutken, [Pesah-]korbaným’ý kesme. Pesah bayram korbaný, sabaha [kalacak þekilde Mizbeah dýþýnda] gecelememelidir.
26
“Topraðýnýn ilk turfandalarýný, Tanrýn Aþem’in Evi’ne getir.
“Eti, annesinin [sütü bile olsa,] sütle piþirme.”
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ýkinci Sefer-Tora açýlarak Maftir okunur.
Maftir parçasý için, bulunulan güne göre, bkz. Sukot’un Üçüncü Günü, Sukot’un Beþinci Günü veya
Sukot’un Altýncý Günü
Maftir’den sonra tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
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14:22-29 - 15:1-6

Þemini Hag Aatseret – Diaspora
Þemini Hag Aatseret bayramý Erets-Yisrael’de bir, Diaspora’da iki gün olarak kutlanýr.
Diaspora’daki ikinci gün ayný zamanda Simhat Tora’dýr.
Erets-Yisrael’de ise Simhat Tora ile Þemini Hag Aatseret ayný tek günde kutlanýr. Bu günde okunan
peraþalar için bkz. Simhat Tora
Diaspora’da Þemini Hag Aatseret’in ilk günü iki Sefer-Tora çýkarýlýr.
Ýlk Sefer-Tora’dan aþaðýdaki kýsým okunur.
Eðer Þabat ise 14:22’den baþlanýr ve yedi kiþi kaldýrýlýr.
Þabat deðilse 15:19’dan baþlanýr ve beþ kiþi kaldýrýlýr.

14

Devarim 14:22-16:17

22

Her yýl tarladan çýkan tüm tarým ürünlerinden [ikinci bir] maaser ayýr.
Buðdayýnýn, þarabýnýn ve yaðýnýn maaserlerini, sýðýrýnýn ve davarýnýn behorlarýný,
Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde ye. Bu sayede her
zaman Tanrýn Aþem’den çekinmeyi öðreneceksin.
24
Eðer yol senin için çok uzun olacaksa – [yani] Tanrýn Aþem seni mübarek kýlmasý
sebebiyle [bol miktarda olacak bu ürünleri], Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni yerleþtirmek üzere
seçeceði yer senden uzakta kalacaðý için [oraya kadar] taþýyamayacaksan –
25
[maaseri] paraya çevirebilirsin. Bu parayý elinde bir kesede topla ve Tanrýn Aþem’in
seçeceði yere git.
26
Bu parayý, canýn ne arzularsa ondan – sýðýrdan, davardan, þaraptan ya da sert içkiden – canýn ne çekerse ondan [satýn almak üzere] harcayabilirsin. [Bu aldýklarýný] Orada,
Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda ye ve neþelen – hem sen hem de ev halkýn.
27
Ama þehirlerindeki Levi [kabilesine mensup kiþileri] de [sahipsiz] býrakma; çünkü
senin yanýnda onun [Ülke’de bir] payý veya atasal arazisi yoktur.
28
Üç yýlýn bitiminde o yýla ait ürünlerinin tüm maaserlerini [iyeliðinden] çýkar ve
þehirlerinde [herkesin ulaþabileceði bir yere] yerleþtir.
29
Þehirlerindeki Levi (çünkü senin yanýnda onun [Ülke’de bir] payý ve atasal arazisi
yoktur), [ayrýca] Ger, yetim ve dul gelecek, [bunlarý] yiyip doyacaklar. Bu sayede Tanrýn
Aþem, yapacaðýn her iþte seni mübarek kýlacaktýr.
23

15

1

Yedi yýlýn bitiminde Þemita ilan etmelisin.
Þemita’dan kasýt þudur: Her alacaklý, akranýna vermiþ olduðu borçtan feragat etmeli,
akranýna ve kardeþine [bu konuda] baský yapmamalýdýr; zira Tanrý Adýna Þemita ilan edilmiþtir.
3
[Borç konusunda] Bir yabancýya baský yapabilirsin. Ama sana ait olup kardeþinin
yanýnda bulunan [borç üzerindeki] otoritenden feragat etmelisin.
4
Nihayet, aranda yoksul kalmayacak; çünkü Tanrýn Aþem’in sana miras edineceðin bir
mülk olarak vermekte olduðu Ülke’de, Aþem seni elbette mübarek kýlacaktýr.
5
Yeter ki sana emretmekte olduðum bu emri tümüyle titiz bir þekilde yerine getirmek
üzere Tanrýn Aþem’in Sözü’ne itaat et.
6
Zira Tanrýn Aþem, sana söylemiþ olduðu þekilde seni mübarek kýlmýþtýr. Birçok ulusa
borç vereceksin; ama sen borç al[ma ihtiyacý duy]mayacaksýn. Birçok ulusa hükmedeceksin; ama [kimse] sana hükmetmeyecek.
2
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7

15:7-21

Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu Ülken’de, þehirlerinden birinde [ya da] yanýn-

da, kardeþlerinden biri yoksul olursa, kalbini sertleþtirme ve elini yoksul kardeþinden
[yardýmý esirgeyecek þekilde] kapatma.
8

Aksine, elini ona kesinlikle açmalý, gereksinim duyduðu eksiðini [tamamlayacak]

kadarýný ona mutlaka borç vermelisin.
9

Dikkatli ol; sakýn kalbinde, “yedinci yýl yaklaþýyor; Þemita yýlý” þeklinde haince bir fikir

olmasýn. [Bu düþünceyle] Yoksul kardeþine kötü gözle bakýp ona vermezsen, Tanrý’ya
seninle ilgili þikayette bulunduðunda sana günah yazýlacaktýr.
10

[Bu yüzden] Ona mutlaka [borç] ver. [Dahasý,] Ona verirken kendini kötü hissetme;

çünkü bu konu sayesinde, Tanrýn Aþem seni tüm iþlerinde ve elini uzattýðýn her þeyde
mübarek kýlacaktýr.
11

Zira Ülke’nin içinde yoksul eksik olmayacaktýr. Bu nedenle sana þu þekilde emredi-

yorum: Ülken’de kardeþine, fakirine ve yoksuluna elini mutlaka açmalýsýn.
12

Ýbrani bir erkek kardeþin ya da Ýbrani bir kadýn sana satýldýðý takdirde, senin için altý

yýl çalýþacaktýr. Ancak yedinci yýlda onu yanýndan özgürlüðe göndermelisin.
13

Onu yanýndan özgürlüðe gönderdiðinde de boþ elle gönderemezsin.

14

Onu davarýndan, harman yerinden ve þarap mahzeninden [hediyelerle] cömertçe

donatmalý; Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýldýðý [bu mallarýndan] ona vermelisin.
15

Mýsýr Ülkesi’nde köle olduðunu ve Tanrýn Aþem’in seni oradan özgür kýldýðýný hatýr-

lamalýsýn. Sana bugün bu konuyu bu yüzden emrediyorum.
16

Eðer, seni ve ev halkýný sevdiði, yanýnda mutlu olduðu için sana “yanýndan ayrýlmak

istemiyorum” derse,
17

bir biz alýp onu kulaðýna ve kapýya geçir. [Bundan sonra] Senin kalýcý kölen olacaktýr.

[Ayrýlýrken hediye verme konusunda, Ýbrani] Cariyene de aynýsýný yapmalýsýn.
18

[Köleni] Yanýndan özgürlüðe yolladýðýnda [bu] gözünde zor olmasýn; çünkü [kölen]

altý yýl [boyunca] senin için ücretli bir iþçinin çalýþmasýnýn iki katý çalýþmýþ olacaktýr.
Tanrýn Aþem, yaptýðýn her þeyde seni mübarek kýlacaktýr.
Þabat deðilse buradan baþlanýr.
19

Sýðýrýnda ve davarýnda doðan tüm erkek behorlarý Tanrýn Aþem Adýna kutsiyete ayýr-

malýsýn. Sýðýrýnýn behoruyla çalýþma, davarýnýn behorunu kýrkma.
20

Her yýl [bu behor hayvanlarý] Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, Aþem’in seçeceði yerde

yiyeceksin – sen ve ev halkýn.
21

Eðer [böyle bir hayvanda] kusur olursa – topallýk, körlük veya [baþka bir] ciddi kusur

– onu Tanrýn Aþem Adýna [korban olarak] kesemezsin.
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22

Onu týpký geyik ve ceylan gibi, þehrinizde tame ve saf [kiþiler] bir arada yiyebilirsiniz.

23

Sadece, kanýný yeme; onu su [döker] gibi topraðýn üzerine dök.

16
1

Ýlkbahar ayýný gözet ve Tanrýn Aþem Adýna Pesah-korbaný yap; çünkü Tanrýn Aþem

seni Mýsýr’dan ilkbahar ayýnda çýkarmýþtý – gece vakti.
2

Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði yerde, Tanrýn Aþem Adýna Pesah-kor-

baný[nýn yanýnda, ayrýca] davar ve sýðýr kes.
3

[Pesah-korbaný] Ýle birlikte hamets yeme. Ona baðlý olarak, yedi gün boyunca matsa –

ýstýrap ekmeði – ye; çünkü Mýsýr Ülkesi’nden aceleyle çýkmýþtýn. [Bu sayede] Mýsýr Ülkesi’nden çýkýþ gününü hayatýnýn tüm günlerinde hatýrlayacaksýn.
4

Yedi gün boyunca iyeliðinde, tüm sýnýrlarýnda maya görülmemelidir. Ýlk gün arifesinde

kesmiþ olduðun [Pesah-korbanýna ait] etten [herhangi bir kýsým] sabaha [kalacak þekilde]
gecelememelidir.
5

Pesah-korbanýný Tanrýn Aþem’in sana vermekte olduðu þehirlerinden birinde kese-

mezsin.
6

Sadece Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçtiði yere [gidip], Pesah-korbanýný

akþamüstü orada kesmelisin. Mýsýr’dan çýkýþ vaktinde, yani güneþin batmasýyla birlikte,
7

[bu korbanýn etini] Tanrýn Aþem’in seçeceði yerde [doðrudan ateþte] piþirecek ve yiye-

ceksin. Sabah [olduðunda] dönüp çadýrlarýna gidebilirsin.
8

Altý gün boyunca matsa ye. Yedinci gün ise Tanrýn Aþem Adýna imtina[ zamaný]dýr;

melaha yapma.
9

[Sonra] Kendine yedi hafta say. Oraðýn olgun tahýlý [kesmeye] baþlamasýndan

[itibaren] yedi hafta saymaya baþla.
10

[Sayýmýn bitiminde] Tanrýn Aþem’in seni mübarek kýlýþýna orantýlý olarak, elinin

baðýþlamaya muktedir olduðu kadar vereceðin [armaðanla], Tanrýn Aþem Adýna Þavuot
bayramýný kutla.
11

Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda, Tanrýn Aþem’in, Ýsmi’ni barýndýrmak üzere seçeceði

yerde neþeleneceksin – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen, þehirlerindeki Levi ve arandaki Ger, yetim ve dul.
12

Mýsýr’da köle olduðunu hatýrlamalý, tüm bu hükümleri titizlikle yerine getirmelisin.

13

Harman yerin ve þarap mahzenine [ait ürünleri] topladýðýn dönemde, yedi gün

boyunca Sukot bayramýný kutla.
14

Bayramýnda neþelen – sen, oðlun ve kýzýn, kölen ve cariyen, þehirlerindeki Levi, Ger,

yetim ve dul.
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16:15-17 - 29:35-39

15

Aþem’in seçtiði yerde, Tanrýn Aþem Adýna yedi gün boyunca kutlama yapacaksýn; zira
Tanrýn Aþem seni tüm ürününde ve elinin tüm iþlerinde mübarek kýlacak ve sen, sadece
neþeli olacaksýn.
16
Tüm erkeklerin, yýlda üç kez, [yani] Matsa bayramýnda, Þavuot bayramýnda ve Sukot
bayramýnda, [Tanrý’nýn] seçeceði yerde Tanrýn Aþem’in Huzuru’nda görünmelidir. Ama
[bu vakitlerde kiþi,] Tanrý’nýn Huzuru’nda boþ elle görünmemeli,
17
herkes, Tanrýn Aþem’in sana vermiþ olduðu bereket doðrultusunda, [maddi] gücünün
verebileceði kadarýný [getirmelidir].
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ýkinci Sefer-Tora açýlarak Maftir olarak aþaðýdaki kýsým okunur.

29

Bamidbar 29:35-39

35

“Sekizinci gün sizin için bir imtina [zamaný] olacaktýr; hiçbir bayaðý melaha yapmayýn.
36
“Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek yakýlan-korban [þeklinde] Ola-korbaný
getireceksiniz: genç bir boða, bir koç, birer yaþýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
37
Boða için, koç için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna
göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
38

“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
39
“Bayramlarýnýzda, Ola-korbanlarýnýza, Minha-korbanlarýnýza, Nesehlerinize ve
Þelamim-korbanlarýnýza dair genel vaatleriniz ve belirli baðýþlarýnýzdan ayrý olarak bunlarý
yapacaksýnýz.”
Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
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33:1-18

Simhat Tora
Erets-Yisrael’de Þemini Hag Aatseret’in tek günü, Diaspora’da ise bu bayramýn ikinci günü ayný
zamanda Simhat Tora’dýr.
Simhat Tora’da üç Sefer-Tora çýkarýlýr.
Ýlk Sefer-Tora’dan aþaðýdaki kýsým okunur.
Bu günde sinagogda bulunan tüm erkekler, küçük çocuklar da dâhil olmak üzere Sefer-Tora’ya çaðrýlýr. Bu
amaçla, önce Vezot Aberaha peraþasýnda 33:1-26 okunur ve beþ kiþi kaldýrýlýr. Daha sonra 33:24-26,
sinagogda Tora’ya kalkmamýþ kimse kalmayana kadar tekrar tekrar okunur. Aþkenaz geleneði ise, Vezot
Aberaha peraþasýný 33:26’ya kadar sürekli baþtan baþlayarak okumak þeklindedir.

33

1

Devarim 33:1 – 34:12

Ve Tanrý’nýn adamý Moþe’nin, ölümünden önce Bene-Yisrael’e verdiði beraha budur.
[Þöyle] Dedi: “Aþem Sinay’dan geldi; onlara Seir’den ýþýdý, Paran daðýndan göründü
ve kutsiyetin on binlerinden [bir kýsmýyla] geldi. Saðýndan kanun ateþini [getirdi] onlara.
3
“Üstelik halklara sevgi gösterdi: Tüm kutsallarý Elinde! Onlar da Ayaðýna toplandýlar;
Sözlerini üstlendiler:
4
“‘Moþe’nin bize emrettiði Tora, Yaakov Cemaati’nin miraslýðýdýr’ [dediler].
5
“Yeþurun’da Kral oldu halkýn baþlarý toplandýðýnda, Yisrael’in kabileleri birlik
içindeyken. 6 Reuven yaþasýn ve ölmesin; bireyleri [hep] sayý [dâhilinde] olsun.”
7
Ve bu Yeuda’ya… Ve [Moþe] dedi: “Dinle ey Aþem, Yeuda’nýn sesini; ve halkýna getir
onu. Elleri savaþsýn onun için ve [Sen,] hasýmlarýna karþý yardýmcý ol [ona].
8
Ve Levi hakkýnda [þöyle] dedi: “Tumimin ve Urimin sadýk adamýna [yakýþýr] – ki onu
Masa’da denemiþ, Tartýþma Sularý’nda sýnamýþtýn.
9
“Babasý ve annesi için ‘Onu görmedim’ diyendir o! Kardeþini tanýmamýþ ve oðlunu
bilmemiþti; zira Deyiþin’i gözetmiþlerdi ve Antlaþman’ý muhafaza edeceklerdi.
10
“Öðretecekler kanunlarýný Yaakov’a ve Toran’ý Yisrael’e. Yerleþtirecekler Huzurun’a
tütsü ve Mizbeahýn’ýn üstüne tamamen [yakýlan korbanlarý].
11
“Mübarek kýl, ey Aþem, onun kuvvetini – ve ellerinin eylemine rýza göster. Bellerinden
ez [ona karþý] kalkanlarý ve ona nefret besleyenleri – [ki bir daha] kalkamasýnlar.”
12
Binyamin hakkýnda [þöyle] dedi: “Tanrý’nýn sevgilisi, güvenle barýnacaktýr O’nun
yanýnda. [Þehina] Gün boyu siper olur ona ve omuzlarý arasýnda barýnýr.”
13
Ve Yosef hakkýnda [þöyle] dedi: “Aþem’in mübarek kýldýðý [bir yer olsun] topraðý –
göklerin lezzetiyle, çiyle ve derinlerde yatan suyla,
14
güneþin [olgunlaþtýrdýðý] ürünlerin lezzetiyle ve aylarýn mahsulünün lezzetiyle,
15
kadim daðlarýn baþýyla ve ebedi tepelerin lezzetiyle, 16 toprak ve onu dolduranlarýn
lezzetiyle ve çalýlýkta Barýnan’ýn rýzasýyla.
“Gelsin [bu beraha] Yosef’in baþýna ve kardeþleri arasýnda seçkin olanýn tepesine.
17
“Behordur boðasý; görkemlidir ve reem boynuzlarýdýr boynuzlarý. Onlarla halklara
boynuz vuracak birlikte yeryüzünün uçlarýna – ve onlar, Efrayim’in on binleri ve
Menaþe’nin binleridir.”
18
Ve Zevulun hakkýnda [þöyle] dedi: “Neþelen Zevulun [sefere] çýktýðýnda; ve Yisahar
– çadýrlarýnda.
2
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19

“Halklarý daða çaðýracaklar; orada gerçek kesimler yapacaklar.
“Çünkü denizlerin bolluðuyla emzirilecekler – ve kumlarda gömülü definelerle.”
20
Ve Gad hakkýnda [þöyle] dedi: “Gad’ý geniþ kýlan [Tanrý] Mübarek’tir.
“Heybetli bir aslan gibi barýnýr – ve kol kopartýr; hem de kafa.
21
“Ýlk kýsmý kendisi için [uygun] gördü; nitekim orada [olacaktý] kanun koyucunun
gizli payý. Halkýn baþlarý [olarak] geldi; Tanrý[’nýn Gözü’nde] doðru olaný yaptý – ve
Yisrael’le hukukunu.”
22
Ve Dan hakkýnda [þöyle] dedi: “Dan, aslan yavrusudur; Baþan’dan sýçrayacaktýr.”
23
Ve Naftali hakkýnda [þöyle] dedi: “Naftali memnundur ve Tanrý’nýn bereketiyle
doludur. Denizi ve güneyi[ni] miras al!”
24
Ve Aþer hakkýnda [þöyle] dedi: “Oðullardan mübarektir Aþer. Kardeþlerinin sevgilisi
olacak ve yaða daldýracak ayaðýný
25
“Demir ve bakýrdýr sürgün; ve günlerin gibidir akanlarýn.
26
“Tanrý gibisi yoktur ey Yeþurun! Yardýmýndadýr Egemen Olan göklere – ve
Haþmeti’yle gök kubbelerine.
Buraya gelindikten sonra son üç pasuk, sinagogda herkesin Tora’ya kalkmasý tamamlanana kadar
sürekli tekrarlanýr.
Tekrarlar sona erdikten sonra, sýradaki pasuðun ilk sözcüðü olan Meona ile anýlan
“Hatan Meona – Meona Damadý” kalkar ve p. 27-29 onun için okunur.
27

[Orasýdýr] Kadim Tanrý’nýn meskeni; ve aþaðýdadýr dünyanýn kollarý.
Düþmaný [senin] önünden kovdu ve dedi: “Ýmha et!”
28
[Böylece] Yisrael, tahýl ve þýra diyarýnda güvenle, yalnýz barýnacak – Yaakov gibi.
Gökleri de çiy damlatacak.
29
Ne mutlu sana ey Yisrael! Kim senin gibidir, ey, yardým Kalkanýn ve gurur Kýlýcýn
olan Aþem tarafýndan kurtarýlan halk! Düþmanlarýn sana yalan söyleyecek, ama sen
onlarýn yükseklerini ayak altýna alacaksýn.
Hatan Meona’dan sonra, “Hatan Mesayem – Bitiren Damat” Sefer-Tora’ya kalkar ve peraþanýn en
baþýndan baþlanýr ve sonuna kadar okunur.

34

1

Moþe, Moav ovalarýndan, Yeriho’nun karþýsýndaki Nevo daðýna, [oradaki] uçurumun
baþýna çýktý. Tanrý ona Ülke’nin tümünü gösterdi: Dan’a kadar Gilad’ý,
2
tüm Naftali’yi, tüm Efrayim topraklarýný, Menaþe’yi ve tüm Yeuda topraklarýný –
Akdeniz’e kadar; 3 Negev’i, Ova’yý, “Hurma Þehri” Yeriho’nun vadisini – Tsoar’a kadar.
4
Tanrý ona [þöyle] dedi: “Avraam’a, Yitshak’a ve Yaakov’a ‘Onu soyuna vereceðim’
diyerek yemin etmiþ olduðum ülke budur. Onu sana gözlerinle [göreceðin þekilde] gösterdim; ancak oraya geçmeyeceksin.”
5
Tanrý’nýn kulu Moþe, Tanrý’nýn Sözü üzerine, orada, Moav Ülkesi’nde öldü.
6
[Tanrý] Onu Moav Ülkesi’ndeki ovada, Bet-Peor’un karþýsýnda gömdü. [Moþe’nin]
Mezarýný bu güne kadar kimse bilmedi.
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Moþe, öldüðünde 120 yaþýndaydý; gözü keskinliðini kaybetmemiþ, dinçliði [onu] terk

etmemiþti.
8

Bene-Yisrael Moþe için Moav ovalarýnda otuz gün aðladýlar.

Moþe’nin yasýnýn aðlama günleri sona erdi.
9

Yeoþua bin Nun bilgelik ruhuyla dolmuþtu, zira Moþe ellerini onun üstüne dayamýþtý.

Bene-Yisrael onu dinlediler ve Tanrý’nýn Moþe’ye emretmiþ olduðu þekilde yaptýlar.
10

Yisrael’de Moþe gibi bir peygamber daha çýkmadý. Tanrý onu yüz yüze bilmiþti –

11

Tanrý’nýn, Mýsýr Ülkesi’nde Paro’ya, tüm tebaasýna ve tüm ülkesine karþý yapmak

üzere onu gönderdiði tüm iþaretler ve harikalar için 12 ve Moþe’nin, tüm Yisrael’in gözleri
önünde ortaya koyduðu kuvvetli elin tümü için ve büyük dehþetin bütünü için.
Burada Hatsi-Kadiþ söylenir.
Tora’yý her yýl tekrar bitirmeye nail olmamýzý dileyen kýsa bir dua okunur.
Ýkinci Sefer-Tora açýlýr ve Tora’nýn yýllýk okuma döngüsünün baþlangýcý olarak Bereþit kitabýnýn ilk kýsmý
okunur. Bu kýsmýn okunmasý için “Hatan Mathil – Baþlayan Damat” Tora’ya kalkar. Berahayý
söylemeden önce “Besimana Tava” sözcükleri söylenir.

Bereþit 1:1 – 2:3

1
1

Baþlangýçta Tanrý gökleri ve yeryüzünü yarattý.

2

Yeryüzü þekilsiz ve boþtu, derinliklerin yüzeyinde karanlýk vardý; ancak Tanrý’nýn

Ruhu suyun yüzeyinde hareket halindeydi.
3

Tanrý “Iþýk olsun” dedi ve ýþýk varoldu. 4 Tanrý ýþýðýn iyi olduðunu gördü; Tanrý ýþýk ve

karanlýðý birbirinden ayýrdý.
5

Tanrý ýþýða “Gündüz” adýný verdi ve karanlýða “Gece” adýný verdi; akþam oldu ve sabah

oldu; bir gün.
6

Tanrý, “Suyun içinde bir gök olsun ve suyla suyu birbirinden ayýrsýn” dedi.

7

Tanrý [böylece] göðü yaptý ve göðün altýndaki suyla göðün üstündeki suyu birbirinden

ayýrdý; ve öyle kaldýlar.
8

Tanrý göðe “Gökyüzü” adýný verdi; akþam oldu ve sabah oldu; ikinci bir gün.

9

Tanrý “Gökyüzünün altýndaki sular bir yere biriksinler ve kara görünsün” dedi; öyle oldu.

10

Tanrý, kuru topraða “Yeryüzü” adýný verdi ve sularýn biriktiði yere “Denizler” adýný

verdi; Tanrý bunun iyi olduðunu gördü.
11

Tanrý “Yeryüzü bitki yeþertsin. Yeryüzü üzerinde, tohum üreten otlar ve kendi türüne

göre tohum içeren meyveler üreten meyve aðaçlarý olsun” dedi ve öyle oldu.
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Yeryüzü; bitkiler, kendi türlerinde tohum üreten otlar ve kendi türlerine göre tohum

içeren meyveler üreten aðaçlar çýkardý; Tanrý bunun iyi olduðunu gördü.
13

Akþam oldu ve sabah oldu; üçüncü bir gün.

14

Tanrý “Gökyüzü kubbesinde, gündüz ve geceyi birbirinden ayýrmak için ýþýk kay-

naklarý olsun” dedi. “Birer iþaret olacaklar; bayramlarý, günleri ve yýllarý belirleyeceklerdir.
15

Ayrýca gökyüzü kubbesinde, yeryüzünü aydýnlatmak için birer ýþýk kaynaðý olacak-

lardýr”; ve öyle oldu.
16

Tanrý [böylece] iki büyük ýþýk kaynaðýný – gündüzün etkin olmasý için büyük ýþýk

kaynaðýný, geceleyin etkin olmasý için de küçük ýþýk kaynaðýný – ve [ayrýca] yýldýzlarý yaptý.
17

Tanrý onlarý, yeryüzünü aydýnlatmalarý için gökyüzü kubbesine yerleþtirdi.

18

[Bunu ayrýca] Gündüz ve geceye egemen olmalarý ve ýþýkla karanlýðý birbirinden ayýr-

malarý için [yaptý]; Tanrý bunun iyi olduðunu gördü.
19
20

Akþam oldu ve sabah oldu; dördüncü bir gün.
Tanrý “Su, canlý sürüleriyle kaynasýn ve yeryüzü üzerinde uçucular, gökyüzü

kubbesinin yüzünde uçsunlar” dedi.
21

Tanrý [böylece] büyük deniz canavarlarýný, [ayrýca] sular içinde kaynaþan, sürünen

her bir canlý türünü ve kanatlý her bir uçucu canlý türünü yarattý; Tanrý bunun iyi
olduðunu gördü.
22

Tanrý onlarý “Verimli olun ve çoðalýn; denizlerin sularýný doldurun; uçucular da

yeryüzünde çoðalsýnlar” diyerek mübarek kýldý.
23

Akþam oldu ve sabah oldu; beþinci bir gün.

24

Tanrý “Yeryüzü her bir canlý türünü – her türde çiftlik hayvanýný, toprak hayvanýný

ve vahþi yeryüzü hayvanýný çýkarsýn” dedi; ve öyle oldu.
25

Tanrý [böylece] vahþi yeryüzü hayvaný türlerini, çiftlik hayvaný türlerini ve toprakta

hareket eden hayvan türlerini yaptý; Tanrý bunun iyi olduðunu gördü.
26

Tanrý “Görüntümüzde ve benzeyiþimizde insan yapalým. Denizin balýklarýna,

gökyüzünün kuþlarýna, çiftlik hayvanlarýna ve tüm yeryüzüne – ve yeryüzü üzerinde
hareket eden tüm toprak hayvanlarýna hükmetsin” dedi.
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27

Tanrý adamý Kendi görüntüsünde yarattý. Onu Tanrý’nýn görüntüsünde yarattý; onlarý
erkek ve diþi olarak yarattý.
28
Tanrý onlarý mübarek kýldý. Tanrý onlara “Verimli olun ve çoðalýn. Yeryüzünü doldurun ve onu ele geçirin. Denizin balýklarýna, gökyüzünün kuþlarýna ve yeryüzü üzerinde
hareket eden tüm hayvanlara hükmedin” dedi.
29
Tanrý “Ýþte – tüm yeryüzü üzerindeki tohum üreten her bitkiyi ve tohum üreten
meyveleri olan her aðacý size verdim; sizin için yiyecek olacaklardýr” dedi.
30
“Yeryüzünün tüm vahþi hayvanlarýna, gökyüzünün tüm kuþlarýna ve yaþayan bir cana
sahip olup yeryüzü üzerinde hareket eden her canlýya ise, yiyecek olarak tüm yeþil otlarý
[verdim]”; ve öyle oldu.
31
Tanrý yapmýþ olduðu her þeyi gördü; ve iþte – çok iyiydi. Akþam oldu ve sabah oldu;
altýncý gün.

2

1

Gökyüzü ve yeryüzü, ve onlarýn tüm öðeleri [böylece] tamamlandý.
Tanrý, yedinci günle, yapmýþ olduðu iþi tamamladý ve yedinci günde, yapmýþ olduðu
tüm iþini býraktý.
3
Tanrý yedinci günü mübarek kýldý ve onu kutsal ilan etti; çünkü Tanrý, yapmak üzere
yaratmýþ olduðu tüm iþini, bu günde býrakmýþtý.
2

Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
Ardýndan üçüncü Sefer-Tora açýlýr ve Maftir olarak aþaðýdaki kýsým okunur.

Bamidbar 29:35-39

29

35

“Sekizinci gün sizin için bir imtina [zamaný] olacaktýr; hiçbir bayaðý melaha yapmayýn.
“Tanrý Adýna, memnuniyetle kabul edilecek yakýlan-korban [þeklinde] Ola-korbaný
getireceksiniz: genç bir boða, bir koç, birer yaþýnda yedi [erkek] kuzu – [hepsi] kusursuz.
37
Boða için, koç için ve kuzular için Minhalarý ve Nesehleri, [hayvanlarýn] sayýlarýna
göre, kurala uygun olarak [yapýlacaktýr].
38
“Ayrýca bir Hatat-tekesi [getirilmelidir].
“[Tüm bunlar] Daimi Ola-korbaný ile Minhasýndan ayrý olarak [gerçekleþtirilecektir] – ve
Nesehi.
39
“Bayramlarýnýzda, Ola-korbanlarýnýza, Minha-korbanlarýnýza, Nesehlerinize ve
Þelamim-korbanlarýnýza dair genel vaatleriniz ve belirli baðýþlarýnýzdan ayrý olarak bunlarý
yapacaksýnýz.”
36

Burada tekrar Hatsi-Kadiþ söylenir.
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Aftara okumadan önce:
Baruh Ata A-do-nay, E-loenu Meleh AOlam,
Aþer Bahar BiNviim Tovim VeRatsa
BeDivreem ANeemarim BeEmet; Baruh Ata
A-do-nay, ABoher BaTora, UVMoþe Avdo,
UVYisrael
Amo,
UviNviee
AEmet
VaTSedek.
Ýyi peygamberler seçen ve onlarýn doðrulukla söylenen sözlerinden memnuniyet duyan Evrenin Kralý, Sen,
Tanrýmýz; Mübareksin; Tora’yý, Kulu Moþe’yi,Halký Yisrael’i ve gerçek ve dürüst peygamberleri seçen
Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Aftara okuduktan sonra:
Baruh Ata A-do-nay, E-loenu Meleh AOlam,
Tsur Kol AOlamim, TSadik BeHol ADorot,
AE-l Aneeman AOmer VeOse, AMdaber
UMkayem, ÞeKol Devarav Emet VaTSedek.
Neeman Ata U A-do-nay E-loenu,
VeNeemanim Devareha, VeDavar Ehad
MiDevareha Ahor Lo Yaþuv Rekam, Ki E-l
Meleh Neeman VeRahman Ata. Baruh Ata
A-do-nay, AE-l ANeeman BeHol Devarav.
Tüm dünyalarýn Kayasý, her nesilde Dürüst, Güvenilir Tanrý, Söyleyen ve Yapan, Konuþan ve [söylediklerini] Yerine Getiren, tüm Sözleri gerçek ve dürüst Olan, Evrenin Kralý, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Güvenilirsin Sen ey Tanrýmýz, Sözlerin de güvenilirdirler. Tek bir sözün bile yerine getirilmemiþ ve geri
alýnmýþ deðildir; çünkü Sen Tanrý, Güvenilir ve Mehametli Kral’sýn. Tüm Sözleri’yle Güvenilir Olan
Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Rahem Al TSiyon Ki Ý Bet Hayenu,
VeLaaluvat Nefeþ Toþia BiMera VeYamenu.
Baruh Ata A-do-nay, Mesameah TSiyon
BeVanea.
Samehenu A-do-nay E-loenu BeEliyau
ANavi Avdeha, UVMalhut Bet David
Meþiheha, BiMera Yavo VeYagel Libenu. Al
Kiso Lo Yeþev Zar, VeLo Yinhalu Od Aherim
Et Kevodo, Ki VeÞem Kodþeha Niþbata Lo,
Þelo Yihbe Nero Leolam Vaed. Baruh Ata Ado-nay, Magen David.
Tsiyon’a merhamet et – çünkü o bizim yaþam kaynaðýmýzdýr – ve küçük düþmüþ olaný [Yeruþalayim’i] hýzla
ve günümüzde kurtar. Tsiyon’u, çocuklarýyla neþelendiren Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
Bizi Kulun Peygamber Eliyau ve Meshedilmiþin David’in hanedanýyla sevindir ey Tanrýmýz. [Maþiah]
Hemen gelsin ve kalbimizi neþelendirsin. [Onun] Tahtýna hiçbir yabancý oturmasýn ve baþkalarý onun
onurunu miras almasýn; çünkü ona, ýþýðýnýn ebediyen sönmeyeceðine dair Kutsal Ýsmin’le yemin etmiþtin.
David’in Kalkaný, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
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Þabat gününde þu eklenir:
Al ATora, VeAl AAvoda, VeAl ANeviim,
VeAl Yom AÞabat AZe ÞeNatata Lanu A-donay E-loenu LiKduþa VeLiMnuha LeHavod
ULTifaret.
Al
AKol
A-do-nay
E-loenu Anahnu Modim Lah, Umvarehim
Otah, Yitbarah Þimha BeFi Kol Hay Tamid
Leolam Vaed. Baruh Ata A-do-nay, Mekadeþ
AÞabat.
Tora [okunuþu], dua, peygamberler[den bir bölümün – Aftara’nýn – okunuþu] için, ve Tanrýmýz – bize
kutsiyet ve dinlenme, onur ve güzellik için vermiþ olduðun bu Þabat için… Tüm bunlar için sana
þükranlarýmýzý sunuyoruz Tanrýmýz ve seni Mübarek ilan ediyoruz. Ýsmin sürekli olarak ve ebediyen tüm
yaþayanlarýn aðzýnda Mübarek ilan edilsin. Þabat’ý kutsayan, Sen, Tanrýmýz; Mübareksin.
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1:1-19

Aftarat Devarim
1

Hazon Yeþayau – Yeþayau 1:1–27
1

Yeþayau ben Amots’un, Yeuda krallarý Uziyau, Yotam, Ahaz [ve] Yehizkiyau[’nun]
dönemlerinde Yeuda [krallýðý] ve [baþkent] Yeruþalayim hakkýnda gördüðü [peygambersel]
vizyon: 2 Dinleyin ey gökler ve kulak ver ey yeryüzü, çünkü Tanrý konuþtu: Çocuklar
büyüttüm ve yücelttim, ama onlar Bana isyan ettiler.
3
Boða [bile] sahibini bilir ve eþek [bile] yemliðini [tanýr]; ama Yisrael bilme[k isteme]di,
halkým [olmasýna ve onun yardýmýnda olmama raðmen, o, kendisi için neyin gerçekten iyi
olduðunu anlamaya] yoðunlaþmadý.
4
Ah! Günahkâr ulus! Suçlarý aðýr halk! Kötüler soyu! Yýkýcý çocuklar! Tanrý’yý terk
ettiler, Yisrael’in Kutsalý’na nispet yaptýlar, [O’nu dinlemeyi reddedercesine] arkalarýna
[dönüp geri] çekildiler.
5
Neyin yüzünden darbe yediniz [diye düþünmüyor, bunu görmezden gelip] daha da
yoldan sapmýþlýk ekliyorsunuz. [Oysa aldýðýnýz cezalar yüzünden] Her baþ hastalýklý her
kalp ýstýraplý!
6
Ayaktan baþa kadar saðlam yeri kalmadý; kesik, bere, [cerahat ve kan] akýntýlý yara
[dolu. Üzerlerine tedavi edici bir toz] serpilmedi, [bir bandajla] sarýlmadý ve yaðla
yumuþatýlmadý. [Günahlarýnýz nedeniyle darbe üstüne darbe aldýnýz; ama buna raðmen
tavrýnýzý düzeltmiyor, günah iþlemeye devam ediyorsunuz!]
7
Ülkeniz ýssýz, þehirleriniz ateþte yakýlmýþ, topraðýnýz ise – karþýnýzda, yabancýlar yiyor
onu[n ürünlerini]; yabancýlar alaþaðý etmiþ gibi ýssýz.
8
Tsiyon-kýzý [=Yeruþalayim, baðý bekleyen nöbetçinin, baðbozumu sonrasýnda býrakýp
gittiði,] baðdaki bir çardak gibi [ýssýz] kaldý – kabak tarlasýndaki [boþ] bir baraka gibi,
kuþatma altýndaki bir þehir gibi. 9 Topluluklarýn Efendisi bizi az bir kalýntý [olarak arta]
býrakmýþ olmasaydý Sedom gibi olur, Amora’ya benzerdik.
10
Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin ey Sedom [halkýnýn uygulamalarýný benimsemiþ] yöneticiler! Tanrýmýz’ýn Torasý’ný dinleyin ey Amora [sakinlerini kendilerine örnek almýþ] halk!
11
“Bolca [yaptýðýnýz korban] kesimlerinize Benim ne [ihtiyacým var]!”, diyor Tanrý;
“[Korbanlarýn temel amacý teþuva yapan birinin piþmanlýkla günahýný itiraf etmesine vesile
olmak deðil mi? Teþuva yapmaksýzýn getirdiðiniz korbanlardan Bana ne!] Býktým koçlar[la
yaptýðýnýz] Ola-korbanlarýnýzdan ve besili hayvanlarýn içyaðlarýndan. Boðalarýn, kuzularýn
ve tekelerin kanlarýný arzulamýyorum [zira günahkârlarýn, formalite icabý yaptýðý korbanlar
Benim Gözüm’de iðrençtir].
12
Huzurum’da görünmeye geldiðinizde [size þunu soracaðým: Kalbiniz Bana sadýk
olmadýktan sonra,] elinizden bunu – gelip Avlularým’a ayak basmanýzý – kim rica etti [sizden]?!
13
Artýk deðersiz Minha-korbanlarý getirmeyi kesin. Ýðrenç bir dumandýr o[ndan ayrýlýp
yakýlan kýsým] Benim için. [Roþ-]Hodeþ, Þabat, toplanma çaðrýsý [yapýlan bayramlar…
Ýçinizdeki putperestlik] günah[ý] ile [bu özel günlerde Huzurum’da gerçekleþtirdiðiniz]
toplantýya tahammül edemeyeceðim [çünkü bu ikisinin bir arada olmasý çeliþkidir.
14
Roþ-]Hodeþlerinizden ve bayramlarýnýzdan nefret etti Ruhum; Benim için birer külfet
halini aldý, taþýmaktan yoruldum.
15
Elinizi [dua etmek üzere] açacaðýnýz zaman Gözlerim’i sizden kaçýracaðým. Dualarýnýzý
arttýrsanýz bile dinlemeyeceðim; [çünkü] elleriniz [döktüðünüz] kanlarla dolu.
16
“Yýkanýn, paklanýn, ettiklerinizin kötülüðünü Gözlerim’in önünden kaldýrýn, kötülük
yapmaktan vazgeçin.
17
Ýyilik yapmayý öðrenin, adaleti [tecelli ettirmek için davalarý iyice] araþtýrýn, haksýzlýða
uðrayaný[n davasýný] düze çýkarýn, yetimin davasýný elinize alýn, dulun mücadelesini verin.”
18
“Hadi gelin birlikte muhakeme edelim” diyor Tanrý. “Günahlarýnýz kýpkýzýl olsa bile, kar
gibi beyazlayacak; kýrmýzböceði gibi kýrmýzý olsa bile yün gibi olacak.
19
Eðer yanaþýr ve itaat ederseniz Ülke’nin iyiliðini yiyeceksiniz.
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1:20-27

20

Ve eðer reddedip isyan ederseniz, kýlýca yem olacaksýnýz; çünkü Tanrý’nýn Aðzý
konuþtu.”
21
Sadýk þehir nasýl bir fahiþeye dönüþtü! Adaletle dolu [þehrim] – dürüstlük barýnýrdý
orada. Ama þimdi katiller.
22
Gümüþün cürufa dönüþtü, þarabýn su katýlmýþ [halde].
23
Yöneticilerin yoldan çýkmýþlar ve hýrsýzlarýn ahbaplarý [haline gelmiþler]. Hepsi
rüþvet seviyor ve kayýrmalar peþinde [koþuyor]. Yetimin davasýný ele almazlar, dulun
mücadelesi onlara gelmez.
24
Bu yüzden – Yisrael’in Kahramaný, Topluluklarýn Tanrýsý Efendi’nin sözü – Ah!
[Cezaya hazýrlanýn. Böylece] Kendim’i karþýtlarýmdan rahatlatacaðým ve düþmanlarýmdan
intikamýmý alacaðým.
25
Elim’i senin üzerine [seni cezalandýrmak için tekrar tekrar] geri çevirecek, [seni] kül
suyu[yla temizler] gibi cürufundan arýtacak ve [saf gümüþüne karýþmýþ] tüm yabancý
alaþýmlarýný [yani içindeki günahkârlarýný senin içinden] ayýracaðým.
26
Yargýçlarýný eskiden olduðu þekilde geri getireceðim – ve danýþmanlarýný baþta olduðu
gibi. Bunun ardýndan sana dürüstlük kenti, sadýk þehir diye hitap edilecek.
27
Tsiyon, [düþmanlarýn elinden, içinde tecelli ettirilecek] adalet sayesinde kurtulacak
– [ona geri] dönenleri [veya teþuva yapanlar] ise, [gösterecekleri] doðruluk sayesinde.
*
“Telat DeFuranuta – Keder/Felaket Üçlüsü” olarak bilinen Aftaralar’ýn sonuncusu olan bu
Aftara daima Tiþa BeAv’dan önceki Þabat günü okunur. Rabi Mendel Hirsch’in iþaret ettiði
üzere, peygamber Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþý için deðil, buna yol açan sebepler nedeniyle yakýnmaktadýr. Bu “yýllýk ders”, ulusal Tiþa BeAv mateminin sadece geçmiþteki bir olay
olmadýðýný, günümüz için de son derece güncel olduðunu vurgulamaktadýr. EretsYisrael’in, Kutsal Þehir Yeruþalayim’in ve Bet-Amikdaþ’ýn yýkýmýyla yaþanan acýlar ve büyük
kayýp için inleyip sýzlanmak yeterli deðildir. Bu matem, bizim günümüzdeki duygularýmýzýn,
düþüncelerimizin ve eylemlerimizin üzerinde samimi bir tetkike baþlamak için bir vesile
olarak deðerlendirilmelidir. Atalarýmýzý binlerce yýl önce – hem de bir deðil, iki kez –
sürgüne gönderen o tavýr ve davranýþlarý ortadan kaldýrmak için neler yaptýk? Tanrý ibadetine olan yaklaþýmýmýzý bir yaþam tarzý, göreve adanmýþ bir yaþam haline getirmek için ne
þekilde geliþtirdik? Acaba aðzýmýzdan çýkan sözlerle yaptýðýmýz ibadet, peygamberin tanýmladýðý korbanlar gibi sadece formalite icabý yerine getirilen, ama hiçbir zaman özümsenmeyen, hiçbir zaman kalpten çýkmayýp sadece bir dudak sporu olmaktan öteye gitmeyen
birer külfet mi, deðil mi? Ve yine Rabi Hirsch’in dile getirdiði gibi: “Acaba Yahudi yaþantýmýz, Tanrý’nýn Bet-Amikdaþý’nýn aramýzda tekrar inþa edilmesi için deðerli bir ortam yaratacak kadar Yahudi ruhuyla derinlemesine bezenmiþ, Yahudi tarzý düþünceyle, Yahudilik
bilgisiyle, Tora’nýn her þeyi kapsayan ve derin içeriði konusundaki bilgiyle týka basa dolu
hale geldi mi? Acaba Yisrael ile Tanrýsý arasýndaki körfez, her zamankinden daha geniþ bir
þekilde esniyor deðil mi?”
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40:1-21

Aftarat Vaethanan
40

1

Nahamu – Yeþayau 40:1–26

“Avutun [ey peygamberler; teselli kehanetleriyle] avutun halkýmý” diyor Tanrýnýz.
“Yeruþalayim’in [ve oradan sürülen Yisrael’in] kalbine hitap edip ona seslenin [ve
deyin] ki [sürgün] süresi doldu; zira suçu af buldu, çünkü tüm günahlarýna karþýlýk [cezasýný] Tanrý’nýn Eli’nden [iki sürgün þeklinde] çift kat aldý.
3
“Çölde bir ses sesleniyor: Aþem’in yolunu açýn; Tanrýmýz için bozkýrda bir yol düzleyin!
4
Her çukur yükselsin, her dað ve tepe alçalsýn. Yamuk [yol] düzlüðe, engebeli [arazi]
ovaya dönüþsün.
5
Tanrý’nýn Görkemi açýða çýkacak ve tüm bedenler birlikte görecekler – çünkü
Tanrý’nýn Aðzý konuþtu.”
6
Bir ses [Tanrý’nýn Sesi, peygambere] “Seslen!” diyor. “Ne sesleneyim?” diyor [peygamber ve Tanrý’dan cevap alýyor:] “Tüm bedenler çimendir ve tüm baðlýlýðý kýr çiçeði gibidir.
7
Çimen kurur, çiçek solar Tanrý’nýn Nefesi ona doðru esince; gerçekten, çimendir halk.
8
Çimen kurur, çiçek solar; ama Tanrýmýz’ýn Sözü ebediyen ayaktadýr.
9
“Yüksek bir daða çýk ey Tsiyon’un müjdecisi. Sesini kuvvetle yükselt ey Yeruþalayim’in
müjdecisi. Yükselt, korkma; Yeuda þehirlerine söyle: Ýþte Tanrýnýz!
10
Ýþte, Efendi Aþem [düþmanlara karþý] kuvvetle gelecek, Kolu O’nun Adýna hükmedecek [onlara]. Ýþte, [tsadikler için öngördüðü] ödülü yanýnda, ücreti önündedir.
11
Bir çoban gibi otlatacak sürüsünü, Kolu’yla bir araya toplayýp kuzularý baðrýnda taþýyacak, yavrularý güdecek.
12
“Suyu kim yumruðuyla ölçtü? Gökleri [kim] karýþla hazýrladý? Yeryüzünün tozunu
[kim] ölçekle ölçtü? [Kim] Tarttý daðlarý tartýyla ve tepeleri teraziyle?
13
Tanrý’nýn Ruhu’nu kim yönlendirdi ve [Tanrý,] tasarýsýný [hangi] insana bildirdi?
14
[Tanrý] Kime danýþtý da [bu kiþi] O’na anlayýþ kattý, O’na adalet yolunu öðretti ve
anlayýþ yolunu bildirdi?
15
“Ýþte; [Tanrý’yý tanýmayý reddeden] uluslar bir kova[nýn altýn]dan [damlayan tek bir]
acý damla gibi ve terazi [kefesindeki] maden tozu gibi [etkisiz] sayýlýrlar. Ýþte; adalar [rüzgârla] savrulan ince [birer toz zerresi] gibidir [O’nun Gözü’nde].
16
Lübnan[’ýn tüm sedirleri bile Mizbeah’ý] yakmaya yetmez; [tüm] hayvanlarý da Olakorbanýna yetmez!
17
“Tüm uluslar yokmuþ gibidir O’nun karþýsýnda; hiçlik ve boþluk sayýlýrlar O’nun için.
18
Kime benzetebilirsiniz Tanrý’yý? Ve hangi benzeyiþi mukayese edebilirsiniz O’na?
19
Bir ustanýn döktüðü, altýn kuyumcusunun [onu kaplamak üzere üzerine altýn] yaydýðý, gümüþ kuyumcusunun [yerinden oynamamasý için] gümüþ zincirler [yaptýðý] bir
heykel[le] mi [mukayese edeceksiniz Tanrý’yý?
20
Put yapýmýna altýn ve gümüþ baðýþý] adama gücü olmayan [bir fakir,] çürümeyecek
bir aðaç seçerek, çökmeyecek bir heykel yapmak üzere kendisine becerikli bir usta arar.
[Böyle bir heykele mi benzeteceksiniz Tanrý’yý?!
21
Sadece mantýk yürüterek bile] Bilemez misiniz? [Yok, eðer bunu yapamýyorsanýz,
Tanrý’yý arayýp bulmuþ birinden] Dinleyemez misiniz? [Ve her þey bir yana] Size [nesiller
boyu aktarýlagelmiþ bilgiler doðrultusunda] en baþtan söylenmiþ deðil mi? [Hâlâ]
Anlayamadýnýz mý yeryüzünün temellerini [Kimin yarattýðýný?]
2
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40:22-26

22

Dünya[nýn etrafýný her yönden] çeviren [göklerde] Oturan [O’dur ve dünyanýn]
Sakinleri çekirgeler gibidir [O’nun Gözü’nde. O’dur] gökyüzünü ince [bir perde] gibi
yayan ve barýnmaya uygun kýlmak için onu bir çadýr gibi geren.
23
[O’dur] Hükümdarlarý birer hiçe çeviren; yeryüzünün yargýçlarýný birer boþluða benzer hale getiren.
24
[Bunlar öyle bir duruma gelir ki] Hiç dikilmemiþ, hatta hiç ekilmemiþ [gibi olurlar];
hatta [eski konumlarýndan söküldükten sonra] topraktaki kütükleri bile köksüz [kalýr ve
bir daha eski yüksek konumlarýna ulaþamazlar]. Nefesini onlara doðru verir ve kururlar;
bir fýrtýna taþýr onlarý anýz [taþýr] gibi.
25
“Beni kime benzeteceksiniz ki onunla eþit olayým? – diyor Kutsal [Tanrý].
26
“Gözlerinizi yüceliklere kaldýrýn ve görün. Kim yarattý bunlarý? [Tüm bu yýldýz]
Topluluklarýný, sayýsýyla çýkaran[dýr O!] Kudretinin bolluðuyla ve gücünün kuvvetiyle [kaç
tane yýldýz olduðunu bilir ve] her birini [kendisine uygun] ismiyle çaðýrýr; biri [bile] eksik
kalmaz!”
*
Tiþa BeAv ve Roþ Aþana arasýndaki yedi Aftara, “Þiva DeNehamata – Teselli Yedilisi” olarak
adlandýrýlýr: Bu Aftaralar I. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýndan sonra halka teselli ve ümit veren
kehanetler içerir ve hepsi de, içerdikleri kehanetlerin yarýsý acýyý, diðer yarýsý da teselliyi
anlatan Yeþayau kitabýnýn son bölümlerinden alýnmýþtýr. Þiva Asar BeTamuz ve Tiþa BeAv
arasýndaki üç matem Aftarasý gibi bunlar da haftanýn Peraþasý ile ortak konulara sahip
deðildir. Ýlginç olan, Ki Tetse haftasýnda okunan Aftara’nýn yýl içinde daha önce Noah
[=“teselli”] haftasýnda da okunmuþ olmasýdýr.
Midraþ (Pesikta Rabati 30:30) Tanrý’nýn, Yeruþalayim’i avutmak üzere Avraam Avinu’yu
elçisi olarak atayacaðýný belirtir. Ancak Yeruþalayim teselli bulmayý reddedecektir. Bunun
üzerine Tanrý, Yitshak’ý gönderecek ama yine sonuç alamayacaktýr. Sonra gönderilecek
olan Yaakov ve Moþe de bir þeyi deðiþtiremeyecektir. Yeruþalayim’in elçilerle teselli bulmayacaðýný görünce Tanrý þehri bu kez Bizzat teselli edecektir.
Teselli Aftaralarý’nýn ilk dördünün açýlýþ cümleleri bu Midraþ’a dayanak oluþturur.
Vaethanan Aftarasý’nda ilk pasuk “Avutun [ey Avraam, Yitshak, Yaakov ve Moþe];] avutun
halkýmý. Yeruþalayim’in kalbine hitap edin…” demektedir. Ekev Aftarasý’nda buna bir nevi
cevap vardýr: “Tsiyon ‘Tanrý beni terk etti’ diyor, ‘ve Efendim unuttu beni’” Elçiler Tanrý’ya Ree
Aftarasý’nýn ilk cümlesiyle rapor vermektedirler: “Istýraplý, fýrtýnayla savrulmuþ [Yeruþalayim]
teselli bulmadý…” Bunun üzerine Tanrý, Þofetim Aftarasý’nýn ilk cümlesiyle konuyu Bizzat
ele almaktadýr: “Benim! Benim sizi avutacak olan…”
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49:14-26 - 50:1-2

Aftarat Ekev
49

Vatomer Tsiyon – Yeþayau 49:14–51:3

14

Tsiyon “Tanrý beni terk etti” diyor, “ve Efendim unuttu beni”.
[Yanýlýyor…] Unutur mu bir kadýn bebeðini, rahminin çocuðunu merhametten [men
edecek kadar?! Evet; belki bazen] böyleleri bile unutur; ama Ben seni [hiçbir zaman]
unutmayacaðým!
16
Ýþte, Ayalar[ým]’a hakkettim seni; [yýkýk] surlarýn hep karþýmdadýr [birer hatýra olarak].
17
Çocuklarýn acele edecekler [sana geri dönerken]; seni yýkanlar ve harap edenler
[ise] senden çýkacaklar.
18
Gözlerini etrafa kaldýrýp gör; [çocuklarýnýn] hepsi toplanýp sana geldiler. Yemin ediyorum – Tanrý’nýn Sözü – ki hepsini ziynet eþyasý gibi takýnacaksýn, onlarý birer gelin gibi
[süs olarak] baðlayacaksýn.
19
Yýkýntýlarýn, ýssýz yerlerin ve harap olmuþ topraklarýn [senin için bir endiþe ve ýstýrap
sebebi olmasýn]; zira þimdi [bunlarýn hepsi, kalabalýk nedeniyle] oturmak için çok dar
kalacak, seni yutanlar ise uzaklaþacaklar.
20
Yoksun kaldýðýn çocuklarýn [Yisrael’in], kulaklarýna [gelecek þekilde birbirlerine]
“Bu yer bana dar; benim için biraz öteye git de oturayým” diyece[ði günler gelece]k.
21
[Ve sen] Ýçinden “Bunlarý bana kim doðurdu?” diyeceksin, “üstelik ben [çocuklarýmdan] yoksun yapayalnýzdým; [çocuklarý] sürülmüþ ve avare [olan biriydim]. Öyleyse
bunlarý kim büyüttü? Ýþte, ben yalnýz kalmýþtým; bunlar nerede[ydiler]?”
22
Þöyle diyor Tanrý Aþem: Ýþte; Elim’i uluslara kaldýracaðým, halklara doðru yükselteceðim
sancaðýmý. Oðullarýný giysilerinin eteðinde getirecekler ve kýzlarýn omuz üstünde taþýnacak.
23
Krallar dadýlarýn olacak ve prensesleri sütannelerin. Sana doðru, yere kapanacaklar
ve ayaðýnýn tozunu yalayacaklar. Ve bileceksin ki Ben, Beni özlemle bekleyenleri utandýrmayacak olan Aþem’im.
24
[Diyorsunuz ki] “Kudretli [bir savaþçý olan Esav’ýn elinden, elde ettiði] ganimet
alýnabilir mi? Tsadik [Yaakov’un] tutsaklýktan kaçmasý mümkün mü?”
25
[Bu endiþeye yer yok!] Çünkü þöyle diyor Tanrý: Kudretlinin esirleri bile [elinden]
alýnacak, zorbanýn ganimeti [bile] kaçacaktýr. Seninle kavga edenlerle Ben kavga edeceðim ve çocuklarýný Ben kurtaracaðým.
26
Sana hakaret edenleri[n] etlerini [yýrtýcý hayvanlara] yedireceðim ve [kuþlar,]
onlarýn kanlarýyla, tatlý þarap [içmiþ] gibi sarhoþ olacaklar. Tüm bedenler bilecek ki Ben,
seni kurtaran Aþem, seni özgür kýlan ‘Yaakov’un Kahramaný’yým.
15

50

1

Þöyle diyor Tanrý: “Hani [yanýmdan] uzaklaþtýrdýðým annenizin [=ulusunuzun]
boþanma belgesi? [Var mý böyle bir þey?] Veya kimmiþ [borç karþýlýðýnda] sizi kendisine sattýðým alacaklým? [Var mý böyle biri? Yok! Ama] Ýþte; suçlarýnýz karþýlýðýnda satýldýnýz ve
isyanlarýnýz nedeniyle [yanýmdan] uzaklaþtýrýldý anneniz. [Ama eðer teþuva yaparsanýz Ben
de sizi elbette geri kabul edeceðim.]
2
Geldiðimde neden kimse yoktu? [Neden, sizi teþuvaya] Çaðýrdým [da] cevap veren
olmadý? Elim [sizi] kurtarmaktan [aciz kalacak kadar] kýsaldý mý ki? Bende kurtaracak
kuvvet yok mu? Ýþte; [sadece bir] çýkýþmamla denizi kuruturum, nehirleri çöle çeviririm;
kokuþur balýklarý susuzluktan ve ölürler susamýþlýktan.
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50:3-11 - 51:1-3

3

Gökyüzüne koyuluk giydiririm, çuvalý giysileri haline getiririm.”
Efendim Aþem, yorguna [yani Tanrý’nýn Sözü’ne susamýþ kiþiye] Söz [öðretmeyi ve bunu]
zamana uygun [bir þekilde yapmayý] bilmem için bana [tecrübeli öðretmenlere özgü] bir
öðretim dili verdi. Uyandýrýr [beni] her sabah; kulaðýmý uyandýrýr [mesajýný] dinlemem için
[bir öðretmenin] öðrenciler[i uyandýrmasý] gibi. 5 Efendim Aþem kulaðýmý açtý ve ben, [beni
görevlendirdiðinde O’na] karþý gelmedim, [O’nun Sözü’nü, hedefine ulaþtýrmaktan
kaçýnýp] geriye çekilmedim. 6 [Aksine, gerektiðinde] Bedenimi dayakçýlara verdim ve
yanaklarýmý [sakal] yolanlara. Yüzümü gizlemedim aþaðýlamalardan ve tükürükten.
7
Çünkü Efendim Aþem bana yardým eder; bu yüzden aþaðýlama[lardan etkilen]medim.
Bu yüzden [Tanrý’nýn Sözleri ne kadar aðýr olursa olsun, onlarý iletirken] yüzümü çakmak
taþý gibi [sert ve etkilenmez] kýldým. Utan[dýrýl]mayacaðýmý biliyordum.
8
Beni haklý Kýlan yakýndadýr. Kim benle tartýþacak? [Haydi] Birlikte boy ölçüþelim.
Kimmiþ davalým? Yaklaþsýn bana. 9 Ýþte, Efendim Aþem bana yardým edecek, kimdir beni
haksýz çýkaracak? Ýþte; hepsi bir bez parçasý gibi yýpranacaktýr, güve yiyecektir onlarý.
10
Aranýzdan kim Tanrý korkusuna sahiptir, kulunun sözünü dinler? Karanlýklarda
yürüyor[sa] ve aydýnlýðý yok[sa bile] Aþem’in Ýsmi’ne güvensin ve Tanrýsý’na yaslansýn.
11
[Ama] Ýþte, [biliyorum ki neredeyse] hepiniz [Tanrý’nýn öfkesinin] ateþ[ini] tutuþturan, kývýlcýmlara sarýnmýþ [kiþilersiniz]. Ateþinizin alevinde gidin ve yaktýðýnýz kývýlcýmlarda. [Bunun sert karþýlýðý geldiðinde bilin ki bu rastlantý deðildir; Bizzat Benim] Elimden
gelmiþ [olacak] bu baþýnýza ve [sonunda] ýstýrap içinde [ölüme] yatacaksýnýz.
4

51

1

Dinleyin beni ey dürüstlük peþinde olanlar, Tanrý’yý arayanlar. Yontulup çýkarýldýðýnýz
kayaya bakýn ve kazýlýp çýkarýldýðýnýz çukurun deliðine. 2 Babanýz Avraam’a bakýn ve sizi dünyaya
getiren Sara’ya. Çünkü bir [baþýna olduðu zaman] çaðýrdým onu; mübarek kýldým ve çoðalttým onu. [Ve siz de uluslar arasýnda tek baþýnýza olmanýza raðmen, size de aynýsýný yapacaðým.]
3
Çünkü Tanrý Tsiyon’u avuttu, tüm yýkýntýlarýný teselli etti. Çölünü Eden gibi yaptý ve
bozkýrýný Tanrý’nýn Bahçesi gibi. Neþe ve mutluluk bulunacak onda, þükran ve þarký sesi…
*
Aftara, Yeþayau kitabýndan, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i insanlýða Kendi elçisi olarak seçmekle
onurlandýrmasýný ifade eden “milletler üzerinde bir ýþýk” tanýmýný içeren kýsýmdan alýnmýþtýr.
Ancak Bene-Yisrael, günahlarý sebebiyle manevi düzeylerinde büyük kayba uðramýþlar, diðer
halklarýn arasýna sürülmüþler ve bu arada, “acaba her þey bitti mi?”, “acaba kaderimiz tarihte
bir sayfa olarak kalmak mý?” gibi sorularla baþ baþa kalmýþlardýr. Aftara, Tsiyon’un, yani
Yeruþalayim’in bir aðýtýyla baþlamaktadýr. Yeruþalayim, sürgünün, Tanrý’nýn, Þehri’ni terk ettiðine
dair bir kanýt olduðu ve Sinay’daki antlaþmanýn iptal olduðu konularýnda endiþe etmektedir.
Tanrý bu aðýta, sevgi ve duyguyla, Yeruþalayim’in bir gün tekrar þu anda dünyaya daðýlmýþ
durumda olan çocuklarýyla süsleneceði konusunda garanti vererek cevap verir. Tanrý, sözlerine devam ederek, sürgünün Bene-Yisrael ve Tanrý arasýndaki baðý koparamayacaðýný vurgular. Yeþayau, Bene-Yisrael’in aðzýndan konuþarak, tüm darbe ve aþaðýlamalara raðmen ümitsizlik içinde olmadýðýný söyler; zira Tanrý’nýn, Halký’nýn yok olmasýna izin vermeyeceðini ve
kurtuluþun bir gün geleceðini bilmektedir. Bu sebeple tüm Bene-Yisrael’e seslenerek, Avraam
ve Sara’nýn çocuklarý olduðunu hatýrlatýr ve Tanrý’nýn onlarý teselli edeceðini müjdeler. Aftara,
Tanah’taki en etkili lirik ifadelerden birisi ile sona erer ve çölün Eden’e, aðýtlarýn da neþeli
þarkýlara dönüþeceði konusunda garanti verir.
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Aftarat Ree 915

54:11-17 - 55:1-5

Aftarat Ree
Roþ-Hodeþ Elul Ree peraþasýnýn okunduðu Þabat’a rastladýðý zaman bazý cemaatler
Roþ-Hodeþ aftarasýný okurlar. Ýstanbul geleneði böyle deðildir ve aþaðýdaki aftara okunur.

54

Aniya Soara – Yeþayau 54:11–55:5

11

Istýraplý, fýrtýnayla savrulmuþ [Yeruþalayim ve Yisrael] teselli bulmadý. Ýþte Ben
[senin] taþ zeminini deðerli taþlarla kaplayacaðým ve temellerini safirden yapacaðým.
12
Pencerelerini yakuta, kapýlarýný lâla ve tüm sýnýrlarýný deðerli taþlara çevireceðim.
13
Tüm çocuklarýn [o kadar bilge olacaklar ki Bizzat] Tanrý’nýn öðrencileri [mertebesine ulaþacaklar], büyük [olacak] çocuklarýnýn barýþý.
14
[Yapacaðýn] Dürüstlük sayesinde saðlamlaþacaksýn. [Sana yönelik] Zulümden uzaklaþacaksýn, çünkü korkmayacaksýn; ve korkudan [uzaklaþacaksýn], çünkü sana yaklaþmayacak.
15
Ýþte, sana karþý bir araya gelecekler, ama Benden kaynaklanmayacak bu. Kimin senle
çekiþmesi olursa, senin yüzünden düþecek.
16
Ýþte! Ben yarattým kömür ateþini körükleyerek iþi için silah üreten ustayý. Ve Ben
yarattým zarar veren tahripçiyi.
17
Sana karþý keskinleþtirilen hiçbir silah baþarýlý olmayacak ve seninle [boy ölçüþmek
üzere] yargýya kalkan tüm dilleri haksýz çýkaracaksýn. Tanrý’nýn kullarýnýn mirasý budur ve
dürüstlükleri Ben’dendir – Tanrý’nýn Sözü.

55

1

Hey tüm susamýþlar! Suya [– Tora’ya –] gelin! Parasý olmayanlar [bile], gelin satýn alýn
ve yiyin. Gelin parasýz ve ücretsiz satýn alýn þarap ve sütü. [Tanrý’nýn Sözü’ne susamýþ olanlar, hiçbir karþýlýk gerekmezsizin peygambere gidip dinlesin.]
2
Ekmek olmayan þeye neden para harcayasýnýz ve çabanýzý, doyurmayan þeye? Beni
dikkatle dinleyin ve iyi [olaný] yiyin, ruhunuz bolluktan keyif alsýn.
3
Kulaðýnýzý verin ve bana gelin. Dinleyin ve ruhunuz canlansýn. Sizinle ebedi bir antlaþma yapacaðým ey David’in sadýk takipçileri.
4
Ýþte, [David’i] uluslar için þahit tayin ettim, uluslarýn lideri ve amiri [yaptým onu].
5
Ýþte, tanýmadýðýn ulusu çaðýracaksýn ve seni tanýmayan ulus sana koþacak Tanrýn
Aþem uðruna, Yisrael’in Kutsalý’na; çünkü seni görkemli kýldý.
*
Peygamber Yeþayau, Maþiah dönemiyle ilgili lirik kehanetinde, para biriminin dürüstlük,
savunmanýn Tanrý’ya güven olduðu ve gereksinimlerin Tanrý’nýn Sözü’ne uymakla
edinildiði bir dünyadan bahsetmektedir. Bu dönemde Bene-Yisrael’in lideri, Kral David’in
soyundan gelen birisi olacaktýr ve diðer tüm uluslar, onun bu statüsünü kabullenecektir.
Çünkü meydana gelecek tüm olaylar sonunda, bütün uluslar Tanrý’nýn Bene-Yisrael’e vermiþ olduðu sözü tuttuðuna þahit olacaklar ve O’nun Halký’ný yücelttiðini göreceklerdir.
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Aftarat Þofetim 917

51:12-23 - 52:1-4

Aftarat Þofetim
51

Anohi Anohi – Yeþayau 51:12–52:12

12

“Benim! Benim sizi avutacak olan. Kimsin sen [ey Yisrael, bir düþün. Tsadiklerin
kýzýsýn sen! Öyleyse neden] korkuyorsun [er ya da geç] ölecek [olan] faniden, [bu
dünyaya, sonunda kuruyup giden bir] çimen [gibi] yerleþtirilen insanoðlundan?
13
[Neden] Unuttun seni yapan, gökleri seren ve yeryüzünü temelli kýlan Tanrý’yý da
sürekli, gün boyunca baskýcý [düþmanlarýn] gazabýndan korkuyorsun [o seni] imha etmeye
hazýrlanýrken? Hem, nerede ki baskýcýnýn gazabý?
14
[Sürgünde] Göçebe [haldeki Yisrael’in] serbest kalmasý hýzlý olacak. [Sürgünde olduðu
zamanlarda bile tamamen] imha [olacak þekilde] ölmeyecek, ekmeði de eksik olmayacak.
15
Ben, Tanrýn Aþem, [gerektiðinde, Yisrael’in geçmesi için yaptýðým gibi] denizi
yararým, [gerektiðinde de, Mýsýrlýlar’ýn üstüne kapanmasý için yaptýðým gibi emrederim ve]
dalgalarý gürler – Topluluklarýn Efendisi’dir O. [Öyleyse neden Bana güvenmiyorsun?
16
Seni yýldýzlara ve topraðýn tozuna benzetmiþtim. Yýldýzlarýn mekâný olan] Gökleri
dikmek için, [topraðýn tozunun mekâný olan] yeryüzüne temel saðlamak için, Tsiyon’a
“Halkýmsýn sen!” demek [ve bunu, sana olan bu yakýnlýðýmý görecek olan diðer herkese de
dedirtmek] için. Sözlerim’i senin [peygamberlerinin] aðzýna yerleþtirdim ve Elim’in gölgesiyle örttüm seni.
17
Uyan! Uyan, kalk, ey Gazabý’nýn kadehini Aþem’in Eli’nden içmiþ olan Yeruþalayim!
Zehir kadehinin posasýný [bile] içtin kuruttun!
18
Ona rehberlik edecek kimsesi yok doðurduðu tüm o çocuklar içinde; ve yok bir elinden tutaný, büyüttüðü tüm o çocuklar içinde.
19
Bu iki [felaket] geldi baþýna, kim [senin için baþýný anlayýþla] sallayacak? Talan ve
yýkým; kýtlýk ve kýlýç. Kim[le – bunu yaþamýþ baþka hangi halký örnek göstererek –] avutayým seni?
20
Çocuklarýn [açlýk ve susuzluktan] dermansýz kaldýlar, her sokaðýn baþýna serildiler
að[a yakalanmýþ] yaban öküzü gibi. Aþem’in gazabýyla, Tanrýn’ýn sert çýkýþmasýyla dolular.
21
Bu yüzden þunu dinle þimdi [sen] ýstýraplý, sarhoþ – ama þaraptan deðil – [kadýn;
Yeruþalayim].
22
Þöyle diyor Efendin Aþem ve Halký’nýn davasýný ele alan Tanrýn: Ýþte, alýyorum elinden zehir kadehini, gazabýmýn kadehinin [dibindeki] posasýný. Onu bir daha içmeyeceksin.
23
Onu, sana “Eðil de geçelim” diyen – ve bu nedenle bedenini topraðýn zemini gibi,
geçenler için bir sokak gibi yaptýðýn – iþkencecilerinin eline yerleþtireceðim.

52

1

Uyan! Uyan! Kuvvetini kuþan ey Tsiyon! Ýhtiþam giysilerini giyin ey Yeruþalayim,
Kutsal þehir! Çünkü sana karþý sünnetsiz ve tame [düþmanlar] bir daha hiç gelmeyecek.
2
Silkin tozdan, [yerden] kalk [ve koltuða] otur Yeruþalayim. Kendini boyunduruk
baðlarýndan serbest kýl ey tutsak Tsiyon-kýzý.
3
Çünkü þöyle diyor Tanrý: Karþýlýksýz satýldýnýz[; sizi düþmanlarýnýzýn eline onlardan
karþýlýk almadan teslim ettim. Bu yüzden] kurtulacaksýnýz, ama parayla deðil.
4
Çünkü þöyle diyor Tanrý: Mýsýr[’a] indi halkým ilk olarak, orada geçici bir süre yaþamak için. [Dolayýsýyla onlara zor zamanlarýnda kapýlarýný açan Mýsýrlýlar’a bir þükran borcu
vardý ve kölelikle bunu fazlasýyla ödedi. Ama] Asur ona nedensiz yere zorbalýk etti.
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Aftarat Þofetim 919

52:5-12

5

Ve þimdi; [Edom – Roma – sürgününde] Benim burada neyim var? [Neden çocuklarýmý hâlâ sürgünde tutuyorum?] – Tanrý’nýn [gelecekteki kurtuluþ zamanýnda söyleyeceði] Sözü – halkým karþýlýk olmaksýzýn alýndý. [Düþmanýn] Hükümdarlarý kendilerini
övüyorlar – Tanrý’nýn Sözü – ve sürekli, gün boyu, Ýsmim aþaðýlanýyor.
6
Bu yüzden, [kurtuluþ gerçekleþeceði zaman] bilecek halkým Ýsmim’i; bu yüzden [iþte]
o gün [bilecekler] ki Benim O konuþan. Ýþte buradayým.
7
Ne kadar hoþ, daðlarýn üstünde müjdecinin ayaklarý! Barýþ duyuruyor, iyi haberler
veriyor, kurtuluþu duyuruyor, Tsiyon’a diyor: “Tanrýn Kral oldu[ðunu herkese gösterdi]!”
8
[Ýþte] Gözcülerinin sesi! Seslerini yükselttiler. Birlikte neþeli þarkýlar söyleyecekler,
zira çýplak gözleriyle [kesin bir þekilde] görecekler Tanrý’nýn Tsiyon’a dönüþünü.
9
[Aðzýnýzý] Açýn birlikte þarký söyleyin ey Yeruþalayim’in yýkýntýlarý; çünkü avuttu
Tanrý halkýný, kurtardý Yeruþalayim’i.
10
Açýða çýkardý Tanrý kutsal Kolu’nu tüm uluslarýn gözleri önünde ve dünyanýn tüm
uçlarý gördüler Tanrýmýz’ýn kurtarýþýný.
11
Çekilin! Çekilin! Çýkýn oradan! [Sürgünde kalmayýn.] Tame [þeylere] dokunmayýn.
[Hangi þehirdeyseniz] Çýkýn onun içinden. Kendinizi paklayýn ey Tanrý’nýn teçhizatýný
taþýyanlar.
12
Çünkü telaþla olmayacak çýkýþýnýz ve kaçarak gidecek deðilsiniz; zira önünüzden
giden Aþem’dir; arkanýzý koruyan da [yine] Yisrael’in Tanrýsý’dýr.
*
Peygamber kehanetinde, aðýr acý tasvirleri ile Tanrý’nýn vermiþ olduðu sözü yerine
getirmesinden kaynaklanan mutluluðu belirten lirik hatýrlatmalar arasýnda gidip gelir. Zira
bu, Bene-Yisrael’in tarihinin küçük bir prototipidir: Durum ne kadar güç olursa olsun,
ümit daima mevcuttur. Maþiah’ýn her an gelebileceði, Yahudi inancýnýn en temel prensiplerindendir ve bu sebeple sürgün ve acýlar arasýnda dolaþýlýrken bile, daima Tanrý’nýn,
“Anohi Anohi U Menahemhem – Benim! Benim sizi avutacak olan” sözlerinin hatýrda tutulmasý gerekir. Tanrý’nýn Yeruþalayim’e neþeyle, “Uyan! Uyan! Kuvvetini kuþan ey Tsiyon!
Ýhtiþam giysilerini giyin ey Yeruþalayim, Kutsal þehir!” sözleriyle sesleneceði gün mutlaka gelecektir. Sürgün, özellikle hiçbir yarýnýn olmadýðý zaman en acý þeklindedir. Fakat Tanrý’nýn
daima bizleri hatýrda tuttuðunu ve dönüþümüzü yakýnlaþtýracaðýný düþündüðümüz zaman
durum çok farklý bir hal alýr. Bu tipteki kehanetler, düþmanlarýnýn kendilerini yok etmek
istedikleri zamanlarda Bene-Yisrael’i güçlü kýlmýþtýr. Bene-Yisrael’in devamlý varlýðý her
zaman, Tanrý’nýn yakýnda olduðu ve kurtuluþu getirerek, barýþ, müjde ve kurtuluþ bayraklarýný çekeceði gerçeðiyle parlamýþtýr.
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Aftarat Ki Tetse 921

54:1-10

Aftarat Ki Tetse
54

Roni Akara – Yeþayau 54:1-10

1

“Þarký söyle ey sen, doðurmamýþ, kýsýr [kadýn]! Aðzýný þarkýyla aç ve sevinç çýðlýklarý
at ey sen hiç doðum sancýsý çekmemiþ olan! Çünkü terk edilmiþ kadýnýn [=Yeruþalayim’in]
çocuklarý, evlenmiþ kadýnýn [=diðer yerlerin] çocuklarýndan daha kalabalýktýr” dedi Tanrý.
2
“Çadýr yerlerini geniþlet ve barýnaklarýnýn ayýraç perdelerini ger; tereddüt etme!
Ýplerini uzat ve [çadýr] kazýklarýný kuvvetlendir.
3
Çünkü saða ve sola doðru süratle yayýlacaksýn; soyun uluslar üzerinde hâkimiyet kuracak ve ýssýz þehirleri bayýndýr hale getirecek.
4
Korkma; çünkü utandýrýlmayacaksýn. Kendini aþaðýlanmýþ hissetme; çünkü küçük
düþürülmeyeceksin. Aksine; gençliðinin utancýný unutacak, dul halindeki alçaltýlmýþlýðýný
bir daha hatýrlamayacaksýn.
5
Çünkü kocan, seni Yaratan’dýr; Topluluklarýn Efendisi’dir Ýsmi. Kurtarýcýn, Yisrael’in
Kutsalý’dýr; ‘Tüm Yeryüzünün Tanrýsý’ olarak adlandýrýlacaktýr.
6
Çünkü Tanrý seni terk edilmiþ ve melankolik bir kadýn[ý; eski bir eþi geriye çaðýrýr] gibi
çaðýrdý. [Zira bir erkeðin] Gençliðinde [evlenmiþ olduðu] bir kadýn [o erkek tarafýndan]
reddedilebilir mi?” dedi Tanrý.
7
“Seni kýsacýk bir an için býraktým; ancak büyük bir merhametle geri toplayacaðým.
8
Yüzüm’ü senden, þiddetle köpüren bir öfke sebebiyle bir an için gizledim; ancak sana
ebedi bir þefkatle merhamet edeceðim” dedi Kurtarýcýn Tanrý.
9
“Zira bu benim için Noah’ýn Sularý [Tufan] gibidir: Týpký Noah Sularý’nýn, bir daha
yeryüzünden geçmeyeceðine yemin ettiðim gibi, ayný þekilde bir daha sana öfkeyle
köpürmeyeceðime ve seni paylamayacaðýma yemin ettim.
10
Çünkü daðlar yerlerinden oynayabilir, tepeler sarsýlabilir – ama þefkatim senden
ayrýlmayacak ve barýþ antlaþmam sarsýlmayacak” dedi sana merhamet eden Tanrý.
*
Peygamber, iki kez çocuklarýndan yoksun býrakýlmýþ, kendisiyle alay eden çocuklu komþularýný imrenerek seyreden kýsýr bir kadýn gibi oturan ve bir daha hiçbir zaman mutluluðu
ve geliþmeyi yaþayamayacaðý endiþesini taþýyan Yeruþalayim’e seslenmektedir. Yalnýzlýðý
yüzünden büzülen Anne Yeruþalayim’e Tanrý, sýnýrlarýný ve evlerini olabildiðince
geniþletmesi gerekeceðini, zira aksi takdirde, kendisine beklemeyeceði kadar yüksek miktarda teselli ve þükran getirecek çocuklar ordusuna yetecek kadar barýnma yeri bulamayacaðýný söyler. Yeruþalayim sadece bir süre için geçici kýzgýnlýk yüzünden ayrýldýðý fakat
kendisine dönmek için can atan kocasýný bekleyen bir eþe benzetilmektedir. Bekleyiþ,
devam ettiði sürece acý verecek, fakat sona erip meyve veren bir hayata tekrar baþlandýðýnda, sadece kýsa bir süreç olarak anýlarda kalacaktýr. Tanrý’nýn Sevgisi belki bir süre
için örtülüdür; fakat daðlardan ve tepelerden daha fazla dayanýklý ve kadimdir.
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Aftarat Ki Tavo 923

60:1-17

Aftarat Ki Tavo
Kumi Ori – Yeþayau 60:1-22

60

1

“Kalk, ýþýk ver; çünkü Iþýðýn geldi ve Tanrý’nýn Görkemi senin üzerine ýþýyor!
Çünkü iþte; karanlýk yeryüzünü örtecek ve yoðun sis uluslarý – ama senin üstüne Tanrý
ýþýyacak ve Görkemi senin üzerinde görülecek.
3
Uluslar senin ýþýðýnla yürüyecekler ve krallar senin ýþýmanýn parlaklýðýyla!
4
Gözlerini etrafa kaldýr ve gör: Hepsi toplanýp sana geldiler. Oðullarýn uzaktan gelecekler ve kýzlarýn, [kola alýnan bir bebeðin bedenin yan tarafýnda taþýnmasý gibi, krallarýn]
yan tarafýnda yetiþtirilecekler.
5
O zaman göreceksin ve yüzün aydýnlanacak; [ani gelen sevinçle] korkmuþ[sun gibi
heyecandan kalbin küt küt atacak] ve [mutluluktan] kalbin geniþleyecek; çünkü batýnýn
bol [zenginliði] senin üzerine çevrilecek, uluslarýn serveti sana gelecek.
6
Develer sürüsü saracak seni, Midyan’ýn ve Efa’nýn genç develeri. Þeva’dakilerin hepsi
gelecek. Altýn ve [tütsülük] günlük taþýyacaklar ve Tanrý’nýn övgülerini müjdeleyecekler.
7
Tüm Kedar davarý sana toplanacak, Nevayot’un koçlarý hizmet edecek sana.
Mizbeahým’a çýkacaklar [Benim tarafýmdan] memnuniyetle kabul edilmek üzere; ve
Ýhtiþam Evim’i [getirilen tüm bu zenginlikle] görkemli kýlacaðým.
8
[Sürgünden gelenler hakkýnda soracaklar:] “Kim bu, bulut gibi, kümeslerine [uçan]
güvercinler gibi uçanlar?”
9
Çünkü Beni ümitle bekleyecekler adalar [sakinleri]; ve Tarþiþ gemileri ilk [olacaklar],
Tanrýn Aþem’in Ýsmi uðruna, seni görkemli kýlan Yisrael’in Kutsal’ý uðruna, senin çocuklarýný – gümüþleri ve altýnlarý yanlarýnda [olmak üzere] – uzaklardan getirmek için.
10
Yabancýlar inþa edecek surlarýný ve krallarý hizmet edecek sana; zira [her ne kadar]
seni öfkemle cezalandýrdý[ysa]m [da], sana rýzamla merhamet edeceðim.
11
[Senin] Kapýlarýný sürekli açýk tutacaklar, gündüz ve gece kapanmayacak [kapýlarýn]
– sana uluslarýn servetini getirmeleri için; ve [esir] götürülen krallarýný.
12
Çünkü sana [ey Yeruþalayim] hizmet etmeyecek bir ulus veya krallýk yok olacaktýr;
uluslar harap olacaklar [yani egemenliklerini kaybedecekler].
13
Levanon’un görkemi sana gelecek, servi, köknar, çam – hep birlikte – Kutsal
Mekâným’ýn yerini süslemek için; ve Ayaklarým’ýn yerini onurlandýracaðým.
14
Sürünerek gelecekler sana, sana eziyet edenlerin çocuklarý. Seni taciz edenlerin
hepsi ayaklarýna eðilecek. Ve seni “Tanrý’nýn Þehri, Yisrael’in Kutsalý’nýn Tsiyon’u” olarak
adlandýracaklar.
15
Kimsenin geçmediði, terk edilmiþ ve nefret edilmiþ [bir yer] iken, seni ebedi bir gurur
haline getireceðim, tüm nesillerin neþesi [yapacaðým].
16
Uluslarýn sütünü emeceksin ve krallarýn göðsünden emzirileceksin. Ve bileceksin ki
Ben, seni kurtaran Aþem, seni özgür kýlan ‘Yaakov’un Kahramaný’yým.
17
Bakýrýn yerine altýn koyacaðým, demirin yerine gümüþ koyacaðým – ahþabýn yerine bakýr
ve taþlarýn yerine demir. Komutanlarýný barýþ için koyacaðým ve amirlerini dürüstlük için.
2
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Aftarat Ki Tavo 925

60:18-22

18

Þiddet duyulmayacak bir daha ülkende, talan ve yýkým [olmayacak] sýnýrlarýnda.
Surlarýný ‘Kurtuluþ’ olarak adlandýracaksýn; ve kapýlarýný ‘Övgü’.
19
Gündüz artýk sana güneþ ýþýk olmayacak, ve ayýn ýþýltýsý sana ýþýk vermeyecek; sana
Aþem ebedi ýþýk olacak; Tanrýn [ýþýk olacak sana] – görkemin için.
20
Güneþin bir daha batmayacak ve ayýn küçülmeyecek; çünkü sana Aþem ebedi ýþýk
olacak ve yas günlerin tamamlanacak.
21
Ve halkýn tümüyle tsadik [olacak], ülkeyi ebediyen miras alacaklar; [Kendi Elimle]
diktiðim bir dal, Ellerim’in eseri[dir Yisrael] – gururlanmak için.
22
En küçüðü bin olacak ve en genci muazzam bir ulus [haline gelecek]. Ben – Aþem –
[kurtuluþu,] vaktinde çabuklaþtýracaðým.
*
Yedi teselli Aftarasý’nýn sonuncusu yaklaþtýkça, geleceðe yönelik kehanetler gittikçe daha
heybetli ve göz alýcý öðeler içermektedirler. Peygamber Yeþayau yine Yeruþalayim’e seslenmekte, Tanrý’nýn, Onuru’nu göstereceði zamanýn çok yakýn olduðunu belirtmekte ve gözlerini kaldýrarak kendisine dönmekte olan çocuklarýna bakmasýný söylemektedir.
Yeryüzündeki tüm uluslar, Bir ve Tek Tanrý’nýn var olduðunu, Tanrý’nýn her þeyiyle doðru
ve sözüne sadýk olduðunu ve yeryüzündeki elçisi olarak Bene-Yisrael’i seçtiðini anlamaya
baþlayacaklardýr. Kehanetin en can alýcý noktasý ise, bunun en son kurtuluþ olacaðýdýr:
“Güneþin bir daha batmayacak ve ayýn küçülmeyecek; çünkü sana Aþem ebedi ýþýk olacak ve yas
günlerin tamamlanacak.”

aftaralar_aftaralar.qxd 18.06.2012 15:30 Page 29

926 Aftarat Nitsavim

h

10

th

11

t

1
2

c

d

3
4

s

5

v

6

u

z

7

j

8

9

y
h

10

th
ch

11
12

aftaralar_aftaralar.qxd 18.06.2012 15:30 Page 30

Aftarat Nitsavim 927

61:10-11 - 62:1-12

Aftarat Nitsavim
Sos Asis – Yeþayau 61:10 – 63:9

61

10

“Büyük bir neþe duyacaðým Aþem’den, ruhum coþacak Tanrým’la, çünkü bana kurtuluþ giysilerini giydirdi, dürüstlük kaftanýyla sardý beni. Koenler’e özgü bir görkemle
donanan bir damat gibi ve ziynetini takan bir gelin gibi.
11
Zira týpký yeryüzünün bitkilerini üretmesi gibi, týpký bir bahçenin tohumlarýný
yeþertmesi gibi, ayný þekilde Efendim Aþem de, tüm uluslarýn karþýsýnda [benim için]
dürüstlük ve övgü yeþertecek.

62

1

Tsiyon uðruna, sessiz kalmayacaðým; ve Yeruþalayim uðruna, sakin durmayacaðým! Ta
ki dürüstlüðü bir ýþýmayla yayýlana ve kurtuluþu bir meþale gibi yanana kadar.
2
Uluslar senin dürüstlüðünü görecekler ve tüm krallar onurunu; sana yeni bir isim
verilecek, Tanrý’nýn Aðzý tarafýndan telaffuz edilecek.
3
Bir görkem tacý haline geleceksin Aþem’in Eli’nde ve bir krallýk sarýðý [olacaksýn]
Tanrýn’ýn Avucu’nda.
4
Artýk senin hakkýnda “terk edilmiþ” denmeyecek ve ülken hakkýnda da “ýssýz” denmeyecek. Aksine, “Arzum ona [yöneliktir]” adý verilecek sana ve ülkene “bayýndýr”
[denecek]. Çünkü Tanrý seni arzuluyor; ve ülken bayýndýr olacak.
5
Bir gencin bir bakireyle evlenmesi gibi seni bayýndýr edecekler çocuklarýn; ve bir
damadýn gelini için duyduðu neþeyle neþelenecek Tanrýn senin için.
6
Surlarýna, ey Yeruþalayim, nöbetçiler diktim. Gün boyu ve gecenin bütününde – hiç
sessiz durmayacaklar. [Siz,] Tanrý’yý zikredenler, sakýn susmayýn 7 ve O’na da suskunluk
[fýrsatý] vermeyin; ta ki Yeruþalayim’i tesis edene ve yeryüzünde bir övgü [hedefi] haline
getirene kadar.
8
Yemin etti Tanrý Sað Eli’yle ve Kuvvetli Kolu’yla [ve dedi]: “Bir daha tahýlýný düþmanlarýna yiyecek olarak verirsem! Ve bir daha yabancýlar, üzerinde çabaladýðýn þýraný
içerlerse!
9
Aksine, onu hasat edenler yiyecek [tahýlý] ve [üzümü] bir araya toplayanlar içecekler
[þýrasýný] Kutsal Avlularým’da.”
10
Geçin, geçin kapýlardan, halkýn yolunu açýn. Düzleyin, düzleyin yolu, taþlardan
arýndýrýn; sancak açýn halklarýn üstünde.
11
Ýþte; Tanrý duyurdu dünyanýn ucuna: Tsiyon-kýzýna söyleyin: “Ýþte kurtuluþun geliyor;
iþte, [tsadikler için öngördüðü] ödülü yanýnda, ücreti önünde.”
12
Onlarý “Kutsiyet Halký; Tanrý’nýn Kurtardýklarý” diye adlandýracaklar ve sana
“Aranýlan; terk edilmemiþ þehir” denecek.
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Aftarat Nitsavim 929

63:1-9

63

1

Kim bu Edom’dan, [oranýn önemli þehirlerinden olan] Botsra’dan gelen, [kandan]
kýzýla boyanmýþ giysilerle? O ki giyimiyle ihtiþamlýdýr, büyük kuvvetiyle ilerler [neden giysileri
böyle kirlenmiþ?] “Benim” [diyor Tanrý,] “dürüstlükle konuþurum; kurtarma [yollarým] boldur.”
2
Neden giyimine kýzýl [bulaþmýþ; neden] giysilerin þarap teknesinde [üzüm] presleyen
[birininkiler] gibi?
3
“Þarap presinde [üzüm] presledim tek baþýma ve halklardan tek kiþi yok yanýmda.
Ezdim onlarý hiddetimle ve çiðnedim onlarý gazabýmla. Yaþam kanlarý sýçradý giysilerime ve
tüm elbisemi kirlettim.
4
Zira intikam günü kalbimde ve kurtarýþlarýmýn yýlý [artýk] geldi.
5
[Kurtuluþ için Yisrael’in liyakati var mý diye] Baktým, ama [buna] yardýmcý [olacak bir
liyakatleri] yoktu. Þaþýrmýþtým, ama [Yisrael’i kurtuluþ için] destekleyecek [bir liyakatleri
gerçekten] yoktu. [Bu yüzden, ‘Madem onlarýn liyakati yok, o zaman] Ben Kendi Kolum’la
kurtaracaðým’ [dedim. ‘Yisrael’i günahlarý için cezalandýrmak için onu düþmanlarýnýn eline
teslim etmiþtim. Ama onlar benim öngördüðüm cezayý fazlasýyla aþarak zulmettiler
Yisrael’e. Ýþte onlara bu nedenle olan] gazabým – o destekleyecek Beni, [Yisrael’in
intikamýný almam için.’
6
Böyle diyerek] Ezdim [o düþman] halklarý hiddetimle ve sarhoþ ettim gazabýmla. Yere
indirdim kuvvetlerini.”
7
Tanrý’nýn iyiliklerini zikredeceðim, Tanrý’nýn övgülerini [dile getireceðim,] Tanrý’nýn
bize bahþettiði her þeye ve Yisrael Ailesi’ne merhametiyle bahþettiði bol iyiliðine yaraþýr
þekilde ve iyiliklerinin bolluðu doðrultusunda.
8
[Tanrý Yisrael’i Mýsýr’dan çýkardýðýnda] “Yalnýz onlardýr Halkým; [güvenimi] boþa
çýkarmayacak çocuklar” demiþ ve onlarýn Kurtarýcýsý olmuþtu.
9
[Onlarýn] Tüm sýkýntýlarý O’nun için de sýkýntý oldu ve Huzuru’ndaki melek kurtardý
onlarý [O’nu temsilen]. Sevgisiyle ve acýmasýyla O özgür kýldý onlarý. Kaldýrýp taþýdý onlarý
dünyanýn tüm yýllarý boyunca.
*
Teselli Aftaralarý’nýn yedinci ve sonuncusu kurtuluþ zamanýndan ve sürgün yýllarýyla onun
son sancýlarýndan bahsetmektedir. Tanrý “Tsiyon uðruna, sessiz kalmayacaðým” demektedir.
Targum Yonatan bunu bir uyarý olarak açýklar: Yisrael dünyaya saçýlmýþ halde olduðu sürece
dünyanýn genelinde de hiçbir zaman sükûnet olmayacaktýr. Tarih bunu, týpký kehanetin
devamýnýn belirttiði þekilde doðrulamaktadýr. Aftara’nýn kapanýþ kýsmý Tanrý’yý mecazi
olarak, cepheden dönen bir Savaþçý olarak betimlemektedir. Giysileri, mevcut sürgünü
baþlatan Roma Ýmparatorluðu’nun atasý ve Esav’ýn soyu olan Edom’un kanýyla lekelenmiþtir.
Aftara, Tanrý’nýn Yisrael’e sürgünde de eþlik ettiðini belirten ilham verici sözlerle sona
ermektedir: “[Onlarýn] Tüm sýkýntýlarý O’nun için de sýkýntý oldu”. Baþka bir deyiþle Yisrael,
hiçbir zaman tamamen terk edilmiþ olmadýðýný bilmektedir: Tanrý gözlemektedir ve her ne
kadar Yüzü’nü gizlediði için Yisrael bazý zamanlarda büyük acýlar çekiyorsa da, düþmanlarýn onu tamamen yok etmesine Tanrý izin vermeyecektir. Yisrael’in sürgününün bir
köþesinde durum dayanýlmaz bir hal aldýðý zaman, Tanrý baþka bir yerde çýkýþ yolunu hazýrlamaktadýr ve Maþiah Dönemi’ne doðru olan yolculukta bir aþama daha ileri giderlerken,
O da Yisrael’in sýkýntýlarýna ortaktýr.
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Aftarat Vayeleh 931

14:2-10 - 7:18

Aftarat Vayeleh
Aþaðýdaki Aftara, Roþ-Aþana ile Yom Kipur arasýna rastlayan Þabat günü okunur.
Bu Þabat günü, bu Aftara’nýn adýyla Þabat Þuva [veya Teþuva günlerinde olunmasý nedeniyle
Þabat Teþuva] olarak adlandýrýlýr.
Bazý yýllarda haftanýn peraþasý Vayeleh olmasýna raðmen, çoðu yýlda bu Þabat gününe Aazinu peraþasý
rastlar. Nitsavim ve Vayeleh peraþalarýnýn birlikte okunduðu Þabat gününde bu deðil Nitsavim
peraþasýnýn Aftarasý okunur. Buradaki Aftara ise bir sonraki hafta Aazinu peraþasýndan sonra okunur.
Þuva Aftarasý’nda hangi paragraflarýn okunduðu konusunda farklý cemaatler arasýnda farklý gelenekler
vardýr. Aþaðýdaki, Ýstanbul [ve genel olarak Sefarad] geleneðini yansýtmaktadýr.

14

Þuva – Oþea 14:2-10 / Miha 7:18-20

2

Tanrýn Aþem’e kadar dön ey Yisrael, çünkü suçun yüzünden tökezledin.
[Sizden öyle büyük korbanlar istiyor deðilim.] Yanýnýza [sadece samimi itiraf] sözler[i]
alýn ve Tanrý’ya dönün [yeter. Duanýzda] Ona deyin: “Her suçu affet ve [suçun yerine, az
sayýda da olsa] iyi [davranýþlarýmýzý] al; [hatalarýmýzýn onarýmý için korban olarak
getirmemiz gereken] boðalarý, dudaklarýmýz[dan çýkacak samimi itiraflar]la ödeyelim.
4
Asur kurtarmayacak bizi. [Mýsýrlýlar’ýn belki yardým olarak göndereceði] Ata binmeyeceðiz [ve savaþlarda fiziksel kuvvete güvenmeyeceðiz]. Ve bir daha elimizin ürünlerine ‘tanrýmýz’ demeyeceðiz. [Sadece Sana güveneceðiz, çünkü biliyoruz] Ki [yalnýzca]
Sen’de merhamet bulur yetim.” 5 [Yisrael böyle diyeceði zaman] Asiliklerini tedavi edeceðim, onlarý gönülden seveceðim; çünkü hiddetim onlarýn üzerinden dönecek [ve geriye
sadece onlara duyduðum o ilk sevgi kalacak].
6
Yisrael için çiy gibi olacaðým [ve çiyin hiçbir zaman eksik olmamasý gibi, Yisrael’e olan
sevgim de kesintisiz olacak]; gül gibi açacaklar ve köklerini Levanon[’un görkemli
aðaçlarýnýn kökleri] gibi salacak.
7 Taze dallarý [ile simgelenen gençleri] ilerleyecek ve görkemi, [yapraklarý yýl boyu taze
kalan] zeytin [aðacýnýnki] gibi, kokusu da Levanon[’un gür ormanlarýnýn ferahlýk veren
kokusu] gibi olacak. 8 [Bet-Amikdaþ’ýn] Gölgesinde oturanlar geri dönecekler, [ölüleri]
tahýl[ýn insanlara yaþam vermesi gibi] canlanacaklar, asma gibi çiçek açacaklar; [isminin]
zikri Levanon’un [övgüyle zikredilen] þarabý gibi [olacak].
9 [Geçmiþte putperestliðe batan on kabilenin liderliðini yapan] Efrayim “Benim putlarla ne iþim var?” [diyecek ve] Ben [ona þefkatle] cevap verip ona bakacaðým. [Daima yeþil
olan] Taze bir servi gibiyim Ben. [Yüceliklerde olmama raðmen, baþý köküne doðru
bükülebilen esnek bir servi dalý gibi, sana yardým etmek için Gözlerim’i yeryüzüne indireceðim.] Ben’den elde edilecek [her türlü baþarý] meyven.
10
Kim bilge[yse] bunlarý anlasýn. [Kim] Anlayýþ sahibi[yse] bilsin onlarý. Doðrudur
Tanrý’nýn Yollarý. Dürüstler onlarda [hiçbir sorun olmaksýzýn] yürür, isyankârlar ise [kötü
eðilimlerini takip etmeyi tercih ettikleri için, sanki engeller varmýþ gibi] onlarda tökezler
[ve cezalandýrýlýr].
3

7

18

Kim, ey Tanrý, Senin gibidir? Suçu affeden ve isyaný [görmemiþ gibi üstünden] geçen
– Kendi Payý [olduðunu söylediði Yisrael’in, Maþiah Dönemi öncesindeki sancýlý çaðdan]
arta kalanlarý uðruna. [Her ne kadar günahlar karþýsýnda öfkeli bir tavýr gösterirse de]
Hiddetini sonsuza kadar [faal] tutmaz, çünkü iyiliði arzulayandýr O.
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Aftarat Vayeleh 933

7:19-20

19

Dönüp bize merhamet edecek, suçlarýmýzý [bizim için birer aðýr ceza sebebi olmamalarý için] zapt edecek ve [Yisrael’in] tüm hatalarýný denizin derinliklerine savuracaktýr.
20
Yaakov’a gerçeði bahþet [ve ona vermiþ olduðun sözü gerçekleþtir. Bu,] Avraam’a,
baðlýlýðý [için vereceðin karþýlýk olacaktýr] – kadim günlerde atalarýmýza yemin etmiþ
olduðun gibi.
*
Bir kez daha bu haftanýn Aftarasý, Peraþa’yla deðil, yýl içindeki okunuþ zamanýyla ilgilidir.
Aftara iki bölümden oluþmaktadýr. Bu bölümler, on iki peygamberin isimleriyle anýlan on
iki kýsa kitaptan ikisi olan Oþea ve Yoel’den alýnmýþtýr. Genel olarak bakýldýðýnda, her
Aftara, Tanah’ýn “Neviim – Peygamberler” kýsmýnýn sadece bir kitabýndan yapýlan alýntýlardan oluþmasýna raðmen, bu Aftara bir istisnadýr. Böylece farklý zamanlarda yaþamýþ farklý
peygamberler tarafýndan söylenmiþ ve kaydedilmiþ olan sözler, tek bir Aftara’yý oluþturmaktadýr.
* * *
Her ne kadar, Aftara’nýn uzunluðu konusunda cemaatten cemaate farklýlýklar varsa da,
Oþea’dan alýnan dokuz pasukluk bölüm tüm cemaatler tarafýndan okunur. Bu bölümde,
peygamber sevgi dolu bir teþuva çaðrýsýyla, Bene-Yisrael’in ciddi olarak günah iþlemiþ
olmalarýna karþýn, içinde var olan kývýlcýmýn daima iyi ve saf olarak kalacaðýný belirtir.
Hiçbir zaman ümitsiz bir þekilde kötü olmamýþ, sadece zaaflarý sebebiyle günaha
düþmüþtür. Teþuva için gerekli potansiyel her zaman vardýr ve Tanrý daima kabul ve af
etmeye hazýr beklemektedir.
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Aftarat Aazinu 935

22:1-28

Aftarat Aazinu
Aazinu peraþasý Roþ Aþana ile Yom Kipur arasýndaki Þabat gününe rastlarsa,
Vayeleh peraþasýna ait aftara (Þuva) okunur. Yoksa Aazinu peraþasýna ait aftara aþaðýdakidir.

22

1

Vaydaber David – Þemuel II 22:1-51

David, Tanrý’nýn onu tüm düþmanlarýnýn avucundan, ve [özellikle] Þaul’un avucundan [tamamen] kurtardýðý gün, Tanrý Adýna bu þarkýnýn sözlerini söyledi:
2
Ve [þöyle] dedi:
Aþem, Kayam, Hisarým ve Benim Kurtarýcým;
3
Ýçine sýðýndýðým Kayam’dýr Tanrý, Kalkaným, Kurtuluþ Boynuzum [=Gücüm], Kalem,
Sýðýnaðým, Kurtarýcým. Beni zorbalýktan kurtarýrsýn.
4
Tanrý’ya “Methedilen” [diye] seslenirim; ve düþmanýmdan kurtarýlýrým.
5
Çünkü ölüm dalgalarý beni sardý, imansýzlarýn selleri beni korkuttu, 6 mezar sancýlarý
beni kuþattý, ölüm tuzaklarý karþýladý beni.
7
Sýkýntýdayken Aþem’e seslendim ve Tanrým’ý çaðýrdým. Meskeni’nden duydu sesimi,
yakarým Kulaklarý’na [ulaþtý].
8
Yer sarsýlýp gümbürdedi. Göklerin temelleri sallandý. [Tanrý] Öfkelendiðinde
sarsýldýlar.
9
Burnu’ndan duman yükseldi, Aðzý’ndan tüketen bir ateþ [çýktý], korlar O’ndan [çýkýp]
alevlendi.
10
Gökleri eðip indi; Ayaklarý’nýn altýnda [karanlýk ve yoðun bir] sisle.
11
Bir Keruva binip uçtu; rüzgarýn kanatlarý üzerinde görüldü.
12
Çevresindeki karanlýðý çardaklar haline getirdi – su kütlelerini, göklerin bulutlarýný.
13
Önündeki parýltýdan, ateþ korlarý alevleniyordu.
14
Göklerden gürledi Tanrý, Sesi’ni yükseltti Yüce [Yaratýcý].
15
Oklar gönderip onlarý daðýttý; þimþek [çaktýrdý] ve onlarý allak bullak etti.
16
Denizin yataðý görüldü, yeryüzünün temelleri açýða çýktý, Aþem, Burnu’nun nefesinin
rüzgarýyla [sertçe] çýkýþtýðýnda.
17
Göklerden [yardýmýný] gönderip beni aldý, azgýn sulardan çekip çýkardý.
18
Güçlü düþmanýmdan kurtardý beni; ve benden nefret edenlerden – çünkü benden
kuvvetliydiler.
19
Felaket günümde karþýma çýkmýþlardý; ama Aþem, benim dayanaðým oldu.
20
Beni [sýkýntýdan kurtarýp] geniþ alana çýkardý. Beni kurtardý, çünkü beni arzulamýþtý.
21
Tanrý beni, dürüstlüðüme göre ödüllendirdi; bana ellerimin temizliðine göre karþýlýk
verdi.
22
Zira Aþem’in yollarýný gözetmiþ, Tanrým’dan [ayrýlarak] kötülük etmemiþtim.
23
Çünkü tüm Kanunlarý [sürekli] karþýmdadýr; ve Hükümleri – [bir tanesinden bile]
ayrýlmam.
24
O’na karþý samimiydim ve günahýma karþý kendimi korudum.
25
Tanrý bana dürüstlüðüm doðrultusunda karþýlýk verdi; Gözleri’nin önündeki temizliðime göre. 26 Sadýða sadýkça, samimi kiþiye samimice davranýrsýn.
27
Temize karþý temizsin; ama dalavereciye karþý da kurnazlýk edersin.
28
Zavallý halký kurtarýrsýn. Gözlerin, [onlarý] alçaltmak üzere kibirlilerin üzerindedir.
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22:29-51

29

Çünkü Sensin kandilim Aþem. Aþem karanlýðýmý aydýnlatýr.
Zira Senin sayende bir bölüðü ezerim; Tanrým sayesinde sur aþarým.
31
Tanrý – Yolu mükemmeldir; Aþem’in Sözü [kusursuzca parlatýlmýþ bir gümüþ gibi]
pürüzsüzdür. Kendisine sýðýnan herkese kalkandýr.
32
Aþem dýþýnda kim Tanrýdýr? Tanrýmýz haricinde kim [daima yaslanýlabilecek bir] Kaya’dýr?
33
Beni güçle donatan Tanrý; beni yolumda kusursuzca sýçrattý [ve hiçbir engele takýlmadým].
34
Ayaklarýmý diþi geyik [ayaklarý] gibi [hafif ve hýzlý] hale getirdi; beni yüksek konumumda dimdik tuttu.
35
Ellerimi savaþ için eðitti; [bu sayede] kollarým, pirinç bir yayý [bile] gerebilir [hale geldi].
36
Bana kurtuluþ kalkanýný verdin; bana tenezzülün beni büyük yaptý.
37
Adýmýmý altýmda geniþlettin; ayak bileklerim burkulmadý.
38
Düþmanlarýmý kovalayýp yok ettim; onlarý tüketmeden geri dönmedim.
39
Onlarý tükettim ve kalkamayacaklarý þekilde ezdim; ayaklarýmýn altýnda düþtüler.
40
Beni savaþ için kuvvetle donattýn. Karþýtlarýma altýmda diz çöktürttün.
41
Düþmanlarýmýn [kaçýp] bana enselerini dönmelerini saðladýn; benden nefret edenleri kesip attýn.
42
[Kendilerini kurtarmalarý için baþkalarýna] Baþvurdular; ama kurtaran olmadý.
Tanrý’ya [baþvurdular]; ama onlara cevap vermedi.
43
Onlarý yerin tozu gibi un ufak ettim; sokaklarýn çamuru gibi ufaladým, çiðnedim.
44
Beni halkýmýn didiþmelerinden kurtardýn; uluslarýn baþý [olmam için] beni korudun.
Tanýmadýðým halk[lar bile] bana kulluk ediyor[lar].
45
Yabancýlar bana dalkavukluk ediyor; kulaklarý [beni] duyduðu [anda] bana itaat ediyorlar.
46
Yabancýlar yýpranýyorlar ve kendilerini kapattýklarý yerlerden sendeleyerek [çýkýyorlar].
47
Aþem yaþýyor; Kayam Mübarek’tir. Yücelsin kurtuluþumun Kayasý Tanrý!
48
Bana intikamlar bahþeden Tanrý! Uluslarý altýma indiren,
49
beni düþmanlarým[ýn arasýn]dan [selametle] çýkaran ve karþýtlarýma üstün kýlan!
Zorba kiþiden kurtarýrsýn beni.
50
Bunun için, Sana uluslar içinde þükranlarýmý sunacak, Ýsmin’e þarký söyleyeceðim.
51
[Seçmiþ olduðu] Kralýnýn kurtuluþlarý için bir Kule [olan], mesh edilmiþine þefkat
gösteren – David’e ve ebediyen [onun] soyuna.
*
Yaygýn olarak “Þirat David – David’in Þarkýsý” olarak bilinen bu aftara, Tanah’ta iki kez
kaydedilme özelliðine sahip ender bölümlerdendir. Þarký bir kez [buradaki gibi] Þemuel II
Perek 22’de, ikinci kez de Teilim Perek 18’de yer almaktadýr.
30

Abravanel, Þemuel kitabýna yapmýþ olduðu açýklamalarda, David’in bu þarkýyý gençlik yýllarýnda, halen sorunlar ve talihsizliklere sýkýca dolanmýþ olduðu dönemde yazmýþ olduðuna dair görüþ belirtir. David bu þarkýyý, hayatýnda meydana gelebilecek her türlü felakete
iþaret edecek, her þeyi içeren bir ilahi olarak yazmýþtýr. Yaþamý boyunca, David bu ilahiyi
sürekli yanýnda tutmuþ, kiþisel kurtuluþ yaþamýþ olduðu her vesilede söylemiþtir.
Þarkýnýn orijinal versiyonu aftarada okuduðumuz, Þemuel kitabýndaki þeklidir. Teilim kitabýndaki versiyon, David’in, yaþlýlýk döneminde bazý rötuþlar yapmýþ olduðu son halidir ve
orijinal versiyona göre hafif farklar içerir. Yapmýþ olduðu ince deðiþiklikler sonucunda
þarkýnýn son hali, kiþisel zafer için söylenmiþ muzafferane bir þarký olmaktan çýkmýþtýr.
Onun yerine David, kiþisel duygularýný Bene-Yisrael’e, sýkýntý zamanlarýnda bir dua ve
teselli aracý olarak hediye etmiþtir. Hem yapayalnýz halde düþünceye dalan, hem Yaratýcýsý
ile özel bir iliþki arayan, hem de kederli içini ateþli bir dua þeklinde Tanrý’nýn önünde dökmek
isteyen kiþiler, þarkýnýn içinde, duygularýnýn derinliklerini ifade edecek kusursuz sözcükleri
bulabilirler.
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20:18-33

Aftarat Erev Roþ-Hodeþ
Bu Aftara, Roþ-Hodeþ arifesine rastlayan Þabat günlerinde okunur.

20

18

Mahar Hodeþ – Þemuel I 20:18–42

Yeonatan [can dostu David’e] “Yarýn [Roþ] Hodeþ; [ziyafetteki] yerin[in boþ olduðu]
göze çarpýnca [yokluðunun] farkýna varýlacak” dedi.
19
“Üç gün boyunca [uzaklaþabildiðin kadar kýra] in ve o gün saklanmýþ olduðun yere
geldiðinde, iþaret taþýnýn yanýnda otur.
20
[Üçüncü gün] Ben sanki bir hedefe niþan alýyormuþ gibi, [bulunduðun yerden baþka
bir] yana doðru üç ok atacaðým.
21
Ve sonra hizmetkarýmý ‘Git oklarý bul’ diyerek göndereceðim. Eðer hizmetkara açýk
bir þekilde ‘Ýþte – oklar senden gerideler; al onlarý’ dersem, o zaman gelirsin. Çünkü
Yaþayan Tanrý Adýna; güvendesin ve [endiþelenecek] bir þey yok demektir.
22
Fakat gence þöyle dersem: ‘Ýþte – oklar senden daha ötedeler’; o zaman git – çünkü
Tanrý seni göndermiþ demektir.
23
Senle aramýzda konuþtuðumuz konuya gelince; iþte – Tanrý senle aramýzda ebediyen
[tanýktýr]”.
24
David kýrda gizlendi. [Roþ] Hodeþ geldiðinde, kral [Þaul] yemek için ziyafete oturdu.
25
Kral her zamanki yerinde, duvarýn dibindeki yerde oturuyordu. Yeonatan [yer vermek
üzere] kalktý ve Avner, Þaul’un yanýna oturdu. David’in yeri[nin boþ olduðu] fark edildi.
26
Fakat Þaul o gün hiçbir þey konuþmadý. [David’e olan nefreti sebebiyle]
“Beklenmedik bir þey olmuþtur; saf deðildir [diye yemeðe gelmemiþtir. Anlaþýlan henüz
mikveye dalýp] arýnmadý” diye düþünmüþtü.
27
[Roþ] Hodeþ’in ertesi günü – [aydaki] ikinci gün – David’in yeri[nin yine boþ
olduðu] fark edilince, Þaul, oðlu Yeonatan’a “Yiþay’ýn oðlu [David] neden dün de bugün
de yemeðe gelmedi?” diye sordu.
28
Yeonatan, Þaul’a “David, Bet-Lehem’e kadar [gitmek için] benden izin istedi” diye
cevap verdi.
29
“[Bana] ‘Lütfen gitmeme izin ver; çünkü þehirde ailevi bir korban kesimi olacak.
Kardeþim bunun için [gelmemi] emretti. Þimdi – eðer gözünde beðeni kazandýysam, lütfen
kaçamak yapýp kardeþlerimi göreyim’ dedi. Kralýn sofrasýna o yüzden gelmedi”.
30
Þaul’un öfkesi Yeonatan’a karþý alevlendi. Ona “Yoldan çýkmýþ asi kadýnýn oðlu!”
dedi. “Hem kendi utancýn hem de annenin çýplaklýðýnýn utancý pahasýna [bana karþýlýk]
Yiþay’ýn oðlunu tercih ettiðini bilmiyor muyum sanki!
31
[Þunu bil] Ki Yiþay’ýn oðlu toprak üzerinde yaþadýðý sürece, ne sen güvende olacaksýn ne de krallýðýn! Þimdi – [birilerini] gönder ve onu bana getir; çünkü ölümü hak ediyor”.
32
Yeonatan, babasý Þaul’a cevap verip, ona “Neden ölsün? Ne yaptý ki?!” dedi.
33
Þaul onu vurmak amacýyla, [Yeonatan’ýn] üzerine bir mýzrak savurdu. Yeonatan
böylece, David’i öldürme kararýnýn, babasý için artýk kesin olduðunu anlamýþ oldu.
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Yeni Ay, Yisrael’i ve David hanedanýný simgeler. Ayýn yansýttýðý ýþýk 15 gün boyunca büyür
ve dolunay haline gelir. Sonraki 15 gün boyunca da küçülerek sonunda yok olur. Benzer
þekilde, Avraam’dan Þelomo’ya kadar 15 nesil olmuþtu. Bu süre zarfýnda Bene-Yisrael
manevi ve fiziksel olarak büyümüþtü. Daha sonra 15 nesil boyunca bir düþüþ yaþandý ve I.
Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlmasý ve Babil sürgünü ile monarþi sona erdi. Fakat gökyüzü sürekli
karanlýk kalmaz; ay mutlaka tekrar doðar. Bu sebeple, ileride bir kurtuluþ zamaný gelecek,
David hanedaný tekrar kraliyetin baþýna geçecektir. Her ay okuduðumuz “Birkat Alevana
– Ay Berahasý” sýrasýnda “David Meleh Yisrael Hay VeKayam – Yisrael Kralý David yaþamaktadýr ve ayaktadýr” sözlerini söylememizin sebebi budur.
Yeonatan’ýn David’i kurtarma planýný tanýmlayan konuþmanýn “Yarýn Roþ Hodeþ” sözleriyle
açýlmasýnda kehanetsel bir yan söz konusudur. Gerçekten de David için bir Yeni Ay vardýr.
Ve David için doðacak Yeni Ay, ayný zamanda Bene-Yisrael’in de yeniden doðuþunu
iþaretleyecektir.
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20:34-42

34

Yeonatan masanýn baþýndan, tüten bir öfkeyle kalktý ve ayýn ikinci gününde hiç
yemek yemedi; çünkü hem David için üzülmüþtü, hem de babasý onu [“Yoldan çýkmýþ asi
kadýnýn oðlu!” nitelemesiyle] aþaðýlamýþtý.
35
Sabah olduðunda Yeonatan David’le buluþmak üzere kýra çýktý; yanýnda da genç bir
hizmetkar vardý.
36
Hizmetkarýna “Koþ!” dedi. “Benim attýðým oklarý buluver”. Hizmetkar koþtu ve
[Yeonatan] oku onu geçecek þekilde attý.
37
Hizmetkar Yeonatan’ýn attýðý okun [gideceðini düþündüðü] yere ulaþtýðýnda,
Yeonatan, hizmetkarýn ardýndan seslenerek “Ok senden daha ötede deðil mi?” dedi.
38
Yeonatan, hizmetkarýn arkasýndan “Çabuk fýrla! Yerinde durma!” diye seslendi.
Yeonatan’ýn hizmetkarý oklarý topladý ve efendisine geldi.
39
Hizmetkar hiçbir þeyden haberdar deðildi; konuyu sadece Yeonatan ve David biliyorlardý.
40
Yeonatan teçhizatýný hizmetkarýna verip, ona “Git [bunlarý] þehre götür” dedi.
41
Hizmetkar gitti ve David, güneydeki [saklandýðý] yerden kalktý, yüz üstü kapanarak
üç kez eðildi. Ýki dost öpüþüp aðlaþtýlar. [Özellikle] David [normalden] çok aðladý [çünkü
artýk Þaul’dan korkmasý ve sürekli kaçmasý gerektiðini biliyordu].
42
Yeonatan [fazla vakit kaybetmesini istemediði için] David’e “Selamete git” dedi.
“Bizim – ikimizin ‘Tanrý seninle aramýzda ve çocuklarýmla çocuklarýn arasýnda [tanýk]
olsun’ diyerek ettiðimiz yemin ebedi olacaktýr!”
***
Hahamlarýmýz, saf olan ve hiçbir bencil niyete dayanmayan sevginin ebedi olacaðýný
öðretirler. “Hangi sevgi belirli bir amaca dayanmýyordu? – David ve Yeonatan arasýndaki
sevgi” (Miþna – Pirke Avot 5:19). Aftara bu eþsiz sevgiyi belki de en iyi gösteren örneklerden birini anlatmaktadýr.
Normal þartlarda David ve Yeonatan kadar birbirlerine rakip olmalarýný bekleyeceðimiz iki
kiþi daha düþünülemez. Yeonatan bir prens, Yisrael kralý olan babasý Þaul’un doðal
halefiydi. Halk tarafýndan çok sevilen, statü sahibi, ayrýca Tanrý’ya baðlý biri olarak, kral
olmaya oldukça uygundu ve halk için bir gurur kaynaðý olmasý iþten deðildi. Diðer yandan
David onun rakibiydi ve nereden bakýlýrsa bakýlsýn, peygamber Þemuel’in onu meshetmesi
sonucunda, Yeonatan’ýn almasý gereken tahtý ele geçirecek bir yabancýydý. Kral Þaul bu
durum karþýsýnda büyük bir öfke duyuyordu; öyle ki, David’den kesin olarak kurtulmaya
karar verecek kadar nefretinin esiri olmuþtu. Tüm bunlara karþýn, David ve Yeonatan,
birbirlerini çok seven iki gerçek dosttu. Aftaranýn anlatýmýnda Yeonatan’ýn, kiþisel çýkarlarýný – hem de babasýnýn büyük öfkesi pahasýna tamamen gözardý ettiðini görmekteyiz.
Yeonatan bununla kalmamakta, David’in yaþamýný kurtarmak için bir plan bile yapmýþtýr.
Yüzeysel bir bakýþla, Roþ Hodeþ arifesinde okunacak Aftara olarak bu parçanýn seçilmiþ
olmasýnýn sebebi, “Yarýn Roþ Hodeþ” sözleriyle baþlamasýdýr. Fakat daha derin bir sebep de
vardýr.
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66:1-9

Aftarat Roþ-Hodeþ
Bu Aftara, Roþ-Hodeþ’e rastlayan Þabat günlerinde okunur.

66

1

Aþamayim Kisi – Yeþayau 66:1–24

Tanrý þöyle dedi: “Gökler tahtým, yeryüzü ise ayak taburemdir. Benim için nasýl bir ev
inþa edebilirsiniz? Neresi Benim dinlenme yerim olabilir ki?
2
Üstelik tüm bunlarý Elim yaptý; tüm bunlar [bu sayede] var oldular” diyor Tanrý.
“Þuna [=sadece þu özellikteki kiþiye] dikkatle bakacaðým: Yoksul ve kýrýk ruhlu [olmasýna
karþýn, yine de isyan etmeyip] Sözüm karþýsýnda [saygýyla] titreyene.
3
[Bunun dýþýndakiler] Ýster [korban olarak] boða kessin, ister adam öldürsün; ister
kuzu korban etsin, ister bir köpeðin boynunu kýrsýn; ister un sunusu getirsin, ister domuz
kaný; ister [Tanrý’nýn Ýsmi’ni] zikretmek amacýyla tütsü malzemesi getirsin, ister bir putu
mübarek kýlsýn [Benim için hepsi bir. Ne de olsa, iki uç noktayý temsil eden bu çiftlerin “iyi
uçtakileri” bile, bunlarý Benim emirlerim olduðu için yapýlýyor deðil]. Zira onlar bile [sýrf]
yollarýný [bu þekilde] seçtiler [ve kendilerini bu þekilde iyi hissediyorlar diye bu þekilde
davranýyorlar. “Kötü uçtakileri” ise, açýklamama bile gerek yok; zira onlarýn] ruhlarý,
iðrençliklerinden [zaten fazlasýyla] memnun!
4
[Onlar bu þekilde Ben’le nasýl alay ettilerse] Ben de onlarla alay etmeyi seçecek,
korkularýný [baþlarýna] getireceðim. Çünkü onlarý çaðýrmýþtým, ama cevap veren olmadý;
konuþmuþtum, ama dinlemediler. Gözüm’de kötü olan þeyleri [yani “yapma” dediðim
þeyleri] yaptýlar; [“yap” þeklindeki emirlerimi beðenmeyerek, kendilerine yeni þeyler
üretip] arzulamadýðým þeyleri [yapmayý] seçtiler”.
5
[Tanrý’nýn] Sözü karþýsýnda [saygýyla] titreyenler! Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin: Sizden
nefret eden ve sizi dýþlayan kardeþleriniz, [yaptýklarý, içten olmayan korbanlara bakýp]
“Tanrý, benim [itibarlý] ismim sayesinde onurlandýrýlýyor” dediler. Fakat [gerçeði hep
birlikte] göreceðiz: Sizin sevinçli olacaðýnýz zamanlarda, onlar utanacaklar.
6
Þehirden [=Yeruþalayim’den, bir] kargaþa sesi – Ehal’den bir ses [geliyor];
Düþmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi!
7
[“Kargaþa sesi” þunlarý ifade ediyor: Son Kurtuluþ’tan bir süre önce, bazý Yahudiler
Yeruþalayim’e yerleþmeye baþlayacaklar. Baþka bir deyiþle, bir anneye benzetilen
Yeruþalayim] Henüz acý çekmeden, doðuracak; [böylece] doðum sancýlarý [ile temsil
edilen, Kurtuluþ’tan önceki Gog ve Magog savaþý] henüz gelmeden, bir erkek çocuk
doðurmuþ olacak [ve Yeruþalayim’in az da olsa belirli ve savaþabilecek bir Yahudi nüfusu olacak.
8
Bir süre sonra gerçek doðum – Kurtuluþ – vakti gelecek ve asýl sancýlar, yani Gog ve
Magog savaþý baþlayacak. Bu eþi görülmemiþ savaþla ilgili olarak] Kim böyle bir þeyi duydu?
Kim böyle þeyler gördü? [denecek.] Yeryüzü bir günde sancýlanýr mý? [diyecekler; zira
savaþ bir anda tüm dünyaya yayýlacak] Bir ulus bir kerede doðar mý? [diyecekler; zira tüm
sürgünler hemen geriye gelecekler. Nasýl oldu da] Tsiyon doðum sancýsý çektiði anda,
çocuklarýný doðurdu!
9
[Bu sorulara cevaben: “Bir kadýný] Doðum anýna kadar getireceðim de doðum yaptýrtmayacak mýyým?” diyecek Tanrý[; dolayýsýyla sancýlar olunca, mutlaka doðum da olacak, sürgünler geriye gelecektir]; “Ben ki Doðurtan’ým; [bazýlarý için baþlamýþ olan doðumu, diðerleri için yarýda] durduracak mýyým?” dedi Tanrýn[; bu yüzden sadece
Yeruþalayim’de yerleþmiþ olanlarla yetinilmeyecek; sancýlar tüm Yahudiler’i etkisi altýna
alacak ve sonunda hepsi kurtulacak].
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10

66:10-23

[“Ehal’den gelen ses” þunu ifade ediyor:] Yeruþalayim ile sevinin, onunla neþelenin
ey tüm sevenleri! Onunla keyif içinde mutlu olun, ey onun için tüm yas tutanlar!
11
Böylece, [týpký bir annenin bebeðini emzirmesi gibi] onun teselli veren göðsünden
emzirilip doyacak; [doyduktan sonra bile] emip onun onurunun bolluðundan keyif
alacaksýnýz.
12
Çünkü Tanrý þöyle dedi: “Ýþte – [sizi emzirip doyurmasý için] barýþý bir nehir gibi,
[sonrasýnda keyif almanýz için putperest] uluslarýn servetini coþkun bir ýrmak gibi ona
[=Yeruþalayim’e] yöneltiyorum. Böylelikle emzirileceksiniz, omuzda taþýnacak [=sürgünden gelecek] ve kucakta hoplatýlacaksýnýz.
13
[Öldü sandýðý ve hakkýnda yas tuttuðu] Annesinin [bizzat gelip] teselli ettiði bir
adam gibi, Ben sizleri teselli edeceðim [çünkü sizi terk ettiðimi düþünüp yas tutmuþtunuz.
Ayný þekilde, hakkýnda yas tuttuðunuz] Yeruþalayim’de teselli bulacaksýnýz”.
14
[Þimdiye kadar sadece inanýyordunuz; fakat þimdi gözlerinizle] Göreceksiniz ve [bu
sayede] kalbiniz neþelenecek, kemikleriniz çimenler gibi yeþerecek. Tanrý’nýn Eli, sadýk
hizmetkarlarý; öfkesi de düþmanlarý tarafýndan tanýnacak.
15
Çünkü iþte – [“Düþmanlarýna hak ettiklerini ödeyen Tanrý’nýn Sesi” þunu ifade
ediyor: Gog ve Magog kamplarýna yönelik] Öfkesini gazabýyla, tekdirini ateþin alevleriyle
ödemek için, Tanrý ateþ içinde, [O’nun savaþ] arabalarý da fýrtýna gibi gelecek.
16
Çünkü Tanrý ateþle cezalandýracak ve Kýlýcý tüm vücutlarý [biçecek]; Tanrý’nýn
[vurduðu kiþilerin] cesetleri çok olacak.
17
Ortada bulunan [bir putperestlik simgesi] için bahçelere [gitmek üzere] kendilerini
takdis edip temizleyenler; domuz etini, tiksinti veren canlýlarý ve fareleri yiyenler – [hepsi]
birlikte yok olacaklar” diyor Tanrý.
18
“Ben onlarýn yaptýklarýný ve düþüncelerini [biliyorum]. Tüm uluslarý ve lisanlarý [bu
büyük savaþla] bir araya toplama [vakti] geliyor; gelecekler ve Onurum’u görecekler.
19
[Gog ve Magog savaþý sýrasýnda, onlara büyük belalar göndererek] Onlar için bir
iþaret belirleyeceðim. Aralarýndan kurtulabilen bazýlarýný [bu savaþta yer almamýþ,
dolayýsýyla] Namýmý duymamýþ, Onurum’a þahit olmamýþ uluslara, Tarþiþ, Pul ve Lud’a
(yay ustalarýna), Tuval ve Yavan’a, uzak adalara göndereceðim ve uluslar arasýnda
Onurum’u anlatacaklar.
20
Tüm uluslar, Tanrý’ya birer sunu olarak, [Bene-Yisrael’in] tüm kardeþlerini [=daha
önce gelmemiþ olan tüm Yahudiler’i], neþeli danslar eþliðinde Yeruþalayim’deki Kutsal
Daðým’a getirecekler – atlarda, savaþ arabalarýnda, [üstü kapalý] yük arabalarýnda, katýrlarda” dedi Tanrý; “týpký Bene-Yisrael’in, sunularýný Tanrý’nýn Evi’ne saf kaplarla getirdikleri gibi.
21
[Gittikleri yerlerde hatalý bir yaþam sürmüþ olsalar bile, Koen ve Leviler, bu özelliklerini yitirmeyecekler ve] Onlarýn arasýndan da Koenler ve Leviler seçeceðim” dedi Tanrý.
22
“Çünkü týpký yaptýðým yeni gökler ve yeni yeryüzünün önümde duruyor olmalarý
gibi” diyor Tanrý, “soyunuz ve isminiz de sürekli olacaktýr
23
Bir [Roþ] Hodeþ’ten diðerine ve bir Þabat’tan diðerine, tüm insanlar, Huzurum’da
eðilmek üzere gelecekler” dedi Tanrý.
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24

23

Hahamlarýmýz, saf olan ve hiçbir bencil niyete dayanmayan sevginin ebedi olacaðýný
öðretirler. “Hangi sevgi belirli bir amaca dayanmýyordu? – David ve Yeonatan arasýndaki
sevgi” (Miþna – Pirke Avot 5:19). Aftara bu eþsiz sevgiyi belki de en iyi gösteren örneklerden
birini anlatmaktadýr.
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66:24-23

24

“Çýkýp, bana karþý isyan eden kiþilerin cesetlerini görecekler. Çünkü [onlarý kemiren]
kurtlar ölmeyecek, [onlarý yakan] ateþ sönmeyecektir ve [bu cesetler] tüm insan ýrký için
tiksindirici bir görüntü oluþturacaklardýr”.
23

Bir [Roþ] Hodeþ’ten diðerine ve bir Þabat’tan diðerine, tüm insanlar, Huzurum’da eðilmek
üzere gelecekler” dedi Tanrý.

***
Aftara, heyecan verici Yeþayau kitabýnýn son paragrafýdýr. Roþ Hodeþ’e rastlayan Þabat
gününde okunmasýnýn sebebi, sondan bir önceki pasukta, her Þabat ve Roþ Hodeþ’te
Tanrý’ya gösterilecek saygýyý tanýmlamasýdýr. Bu pasuk, paragrafýn bitiminde tekrarlanýr.
Aftara, Bene-Yisrael’e ümit ve teselli vermektedir. Peygamber Yeþayau, hem birbirlerine
hem de Bene-Yisrael’e karþý yapacaklarý zirve niteliðindeki Gog ve Magog savaþýnýn
ardýndan, dünya uluslarýnýn baþarýsýzlýða uðrayacaðýna dair kehanette bulunmaktadýr. Bu
savaþ, Son Kurtuluþ’tan hemen önce gerçekleþecektir. Yeþayau, dünya uluslarýnýn yenilgisinin ardýndan, tüm dünyanýn Tanrý’nýn ve O’nun Ulusu’nun büyüklüðünü kabul
edeceðinden bahsetmektedir. Fakat tüm bunlar arasýnda Yisrael Ulusu için de sert dersler
söz konusudur.
Aftara tüm evrenin Tanrý’nýn tahtý ve ayak taburesi olduðundan bahisle baþlar. Yahudi
Ulusu’nun, Tanrý’nýn Onuru’nu içinde tutabilecek bir Tapýnak yapabileceði akýl alýr þey
midir? Olmadýðýna göre, bu Tapýnaðýn amacý elbette – kendisine verilebilecek her türlü
onurdan yüksekte olan – Tanrý’yý onurlandýrmak deðil, O’na yönelik hizmetimizde bir araç
olmasýdýr. Tanrý’yý içten olmayan anlamsýz ritüellerle memnun etme peþinde olan insanlar,
baþkalarýný öldüren ya da sakat býrakan, uygun olmayan hayvanlarý kurban eden ve kabul
edilmez kanlarýný mizbeah üzerinde sunan kiþilere benzetilmektedir. Tanrý bu günahkarlýðý
elbette karþýlýksýz býrakmayacaktýr. Fakat her þey bununla kalmayacaktýr. Tanrý’ya sadýk
kalanlar da takdir edilecek ve mucizevi bir þekilde ödüllendirileceklerdir. Yisrael’in
yeniden doðuþu, tüm bir halkýn tek bir günde, hem de nispeten sancýsýz bir þekilde doðuþu
gibi olaðanüstü olacaktýr. Tanrý, Halký’na yeniden hayat vermeye karar vermiþse, baþka
türlüsü düþünülebilir mi zaten?
Böylelikle Yeruþalayim’e sadýk kalmýþ, yüzyýllar boyu onun için yas tutmuþ olanlar, onun
tekrar canlanýþýna þahit olup neþeleneceklerdir. Berahalar onlara bollukla akarken,
Tanrý’nýn gazabýný döktüðü düþmanlarý, eþi benzeri görülmemiþ bir yenilgiyle karþýlaþacaklardýr. Bundan kurtulabilenler ise, Tanrý’nýn Büyüklüðü’nü dünyanýn en uç köþelerine
kadar taþýyýp ilan edecekler; bu süreç içinde, uzun ve zorlu sürgün boyunca çeþitli yerlere
daðýlmýþ ve dönmeleri artýk imkansýz olarak addedilen Yahudiler de ülkelerine geri geleceklerdir.
Sonrasýnda hepsi gelip Bet-Amikdaþ’ý kuracak ve artýk ebedi olacak olan bu Tapýnak’ta,
Tanrý’ya yönelik sadýk ve adanmýþ hizmetlerini gerçekleþtireceklerdir. Bu þekilde tarih
amacýna ulaþmýþ, Tanrý’ya baðlý kalanlar da ödüllendirilmiþ olacaktýr.

aftaralar_aftaralar.qxd 18.06.2012 15:30 Page 51

948 Aftarat Tiþa BeAv - Þahrit

13

dh


sh 14

zy

15-16

uy



zh

17

jh

18



yh 19

f

20

û

tf



21
22

cf

23

df

t
c

2

3

d
s

1



4

v

5

aftaralar_aftaralar.qxd 18.06.2012 15:30 Page 52

Aftarat Tiþa BeAv - Þahrit 949

8:13-23 - 9:1-5

Aftarat Tiþa BeAv – Þahrit
Asof Asifem – Yirmeyau 8:13 – 9:23

8

13

Onlarý tamamen tüketeceðim – Tanrý’nýn Sözü. Asmada üzüm yok [olacak] ve incir
[aðacýnda] incir yok [hale gelecek]. Yaprak kuruyacak. [Onlara karþý düþmanlarý getireceðim, çünkü] Onlara [kanun ve hükümler] verdim, ama ihlal ettiler onlarý.
14
“Niçin [öylece] oturuyoruz?” [diye soracaklar o zaman kýrdakiler,] “Toplanýn da
surlu þehirlere gidelim ve [baþýmýza gelecekleri] orada sessizce [kabullenelim]. Çünkü
Tanrýmýz Aþem bizi sessiz[liðe mahkûm] kýlýp bize [çok acý olan] mazý suyu içirdi [=acý bir
þekilde cezalandýrdý]; çünkü Tanrý’ya karþý kabahat iþledik [ve günahlarýmýz nedeniyle tüm
bunlara layýk olduðumuza göre þikâyet etmeye hakkýmýz yok; sessiz kalmalýyýz].
15
Barýþý [ve huzuru] bekliyoruz [özlemle], ama iyi yok… Tedavi zamanýný [bekliyoruz],
ama iþte – [onun yerine korku dolu bir] titreme…
16
[Kuzey sýnýrýndaki] Dan’dan duyuldu [düþmanýn] atlarýnýn solumalarý, kahramanlarýnýn nara seslerinden titredi ülke. Gelip ülkeyi içindekilerle birlikte yediler, þehri ve
içinde oturanlarý [imha ettiler].
17
Ýþte, size karþý, sihir fýsýltýlarýnýn iþe yaramayacaðý yýlanlar, engerekler [tatlý dille yatýþmayacak çok azýlý düþmanlar] gönderiyorum; sizi sokacaklar – Tanrý’nýn Sözü.
18
Istýraba karþý kendimi tutayým [dedim; ama yapamýyorum, çünkü Yisrael’i bekleyen
çok aðýr felaketleri gördükçe] kalbimde hasta oluyorum.
19
Ýþte; halkýmýn kýzýnýn çýðlýðýnýn sesi uzak bir diyardan [sürgünden duyuluyor]: “Aþem
Tsiyon’da deðil mi? [Ülke’nin] Kralý orada deðil mi?” [diyor]. Neden Beni putlarýyla,
yabancýlarýn saçmalýklarýyla kýzdýrdýlar?
20
Hasat geçti, yaz sona erdi; ama biz [hâlâ] kurtarýlmadýk.
21
Halkýmýn kýzýnýn yýkýmý nedeniyle paramparça oldum. Karardým, þaþkýnlýk kavradý beni.
22
[Ýlaç özelliði olan pelesengin bol olduðu] Gilad’da pelesenk mi yok? [Tüm dertlerin
devasý Tora mý yok?] Doktor mu yok orada? [Tora bilgeleri yok mu orada?] Öyleyse
halkýmýn kýzýna neden tedavi gelmedi? [Neden bu bilgeler halký doðru yola sevk etmeyi ve
böylece tüm bu felaketi önlemeyi baþaramadý?]
23
Keþke baþým [tümüyle] su, gözüm gözyaþý pýnarý olsaydý da halkýmýn kýzýnýn [kýlýçla
ölmüþ] cesetleri için gece-gündüz aðlayabilseydim.

9

1

Keþke biri beni çölde [gelip giden] yolcular için bir hana yerleþtirseydi de halkýmý terk
edip onlarýn yanýndan gitseydim. Çünkü [neredeyse] hepsi zani; bir hainler sürüsü.
2
[Ýnsanlarý uzaktan öldürmek için] Yaylarý [olarak kullandýklarý] dillerini, yalan
[oklarý atmak üzere] germiþler. Ülkede güçlendiler[se de bu,] sadakat için deðil. Aksine,
[sürekli bir] kötülükten [diðer bir] kötülüðe geçiyorlar ve Beni tanýmýyorlar – Tanrý’nýn Sözü.
3
Her biriniz akranýnýzdan sakýnýn ve hiçbir kardeþe güvenmeyin; çünkü her kardeþ
hilekârca davranýyor ve her akran dedikoducu [þekilde] dolaþýyor.
4
Birbirleriyle alay ediyorlar ve gerçeði konuþmuyorlar. Dillerine yalan söylemeyi alýþtýrmýþlar, suç iþlemek için çabalýyorlar.
5
Ýkametin hilenin içinde; Beni tanýmayý hileyle reddediyorlar – Tanrý’nýn Sözü.
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6

9:6-20

Bu nedenle; þöyle diyor Topluluklarýn Efendisi: Ýþte, onlarý [ýstýraplarla] ergitip
[onlarýn özüne yabancý olan karýþýmlardan] arýtacaðým; çünkü [onu tamamen baþýboþ
býrakýp, tamamen yok olmasýna izin vermek gibi bir þeyi] nasýl yaparým halkýmýn kýzýna?
[Bu yüzden, onlarý, günahlarý nedeniyle dönülmez noktayý geçmeden önce sertçe cezalandýracaðým.]
7
Gergin yaydaki ok gibidir dilleri, hilekârlýk konuþuyor. Aðzýyla akranýna barýþçý
konuþuyor, ama içinde tuzaðýný kuruyor.
8
Bunlar için onlarý cezalandýrmayayým mý? – Tanrý’nýn Sözü – Böylesi bir ulustan
ruhum intikam almasýn mý?
9
Daðlar için [sesimi] bir aðlama ve inleme[yle] yükselteceðim ve çölün çayýrý için bir
aðýt. Çünkü ýssýzlaþtýlar geçen kimse olmayýnca ve duymadýlar sürü sesi. Göklerin kuþlarýndan hayvanlara kadar [hepsi] göçüp gittiler.
10
Yeruþalayim’i çakallarýn barýnaðý yýkýntýlar haline getireceðim ve Yeuda þehirlerini
ýssýz, oturandan yoksun kýlacaðým.
11
Kimdir bilge kiþi? Anlasýn bunu. [Kimdir] Tanrý’nýn Aðzý’nýn kendisine konuþtuðu
[kiþi]? Açýklasýn [bunu]: Neden yok oldu ülke; [neden] geçeni olmayan bir çöl gibi
ýssýzlaþtý?
12
Tanrý söyledi: Önlerine sunmuþ olduðum Toram’ý terk etmeleri nedeniyle! Sözüm’ü
dinlemediler ve onu takip etmediler.
13
[Bunun yerine] Kendi kalplerinin uygun gördüðü þekilde yürüdüler ve babalarýnýn
kendilerine öðrettiði Baal putlarýnýn peþinden [gittiler].
14
Bu yüzden, þöyle diyor Yisrael’in Tanrýsý, Topluluklarýn Efendisi: Ýþte, onlara pelin
yedireceðim, mazý suyu içireceðim onlara.
15
Onlarý ne kendilerinin ne de babalarýnýn tanýdýðý uluslarýn arasýna saçacaðým.
Arkalarýndan kýlýcý göndereceðim, ta ki onlarý[n büyük kýsmýný] yok edene kadar.
16
Þöyle diyor Topluluklarýn Efendisi: [Gelmek üzere olan felakete] Odaklanýn; aðýt
yakan kadýnlarý [þimdiden] çaðýrýn gelsinler; [bu konuda] usta kadýnlara [ulaklar] gönderin gelsinler.
17
Acele etsinler ve bizim için bir inleme [sesi] yükseltsinler, [böylece] gözlerimiz yaþ
döksün ve göz kapaklarýmýz su akýtsýn.
18
Zira bir inleme sesi duyuluyor Tsiyon’dan. “Nasýl talan edildik! Son derece utanç
duyuyoruz, çünkü [Tsiyon’da hep baþarýlý olacaðýmýzý düþünürken] ülke[mizi] terk ettik,
çünkü [kendi] barýnaklarýmýz [bizi] kapý dýþarý ettiler.
19
Dinleyin ey kadýnlar, Tanrý’nýn [yýkýmýn yakýn olduðuna dair] Sözü’nü ve kulaklarýnýz
Aðzý’nýn Sözleri’ni özümsesin. Kýzlarýnýza inleme öðretin ve her kadýn, akranýna aðýt
[öðretsin].
20
Çünkü ölüm týrmandý penceremizden, geldi saraylarýmýza, pazar yerinde çocuklarý
kesip atmak için ve sokaklardan delikanlýlarý.
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9:21-23

21

Böyle konuþ – Tanrý’nýn Sözü – insan cesedi düþecek [topraða] tarla yüzeyindeki
gübre gibi [bol], hasatçýnýn [biçip] arkasýnda [býraktýðý] demetler gibi [çok] – ama
toplayan olmayacak.
22
Þöyle diyor Tanrý: Bilge bilgeliðiyle övünmesin ve kuvvetli kuvvetiyle övünmesin.
Zengin zenginliðiyle övünmesin.
23
Övünen sadece þunla övünsün: Beni idrak edip bilmekle! Çünkü Ben, Aþem,
yeryüzünde iyilik, yargý ve dürüstlük yaparým; zira bunlarý arzularým – Tanrý’nýn Sözü.
*
Tiþa BeAv’da okunan ve ümidi ön planda tutan Peraþa’dan farklý olarak, Aftara neredeyse
hafiflememiþ bir aðýt niteliðindedir. Gerçekten de birçok cemaatte, kýsa betimlemesiyle
insanlar için gerçekten deðer ifade edip övülmeye layýk olan þeylerin özetini yapan ve
böylece nihai kurtuluþa giden yolu gösteren son iki pasuða kadar olan kýsým, Eha kitabý
okunurken kullanýlan hüzünlü melodiyle okunur. Yýkým döneminin peygamberi ve Eha
kitabýnýn yazarý olan Yirmeyau, bu aðýr kehaneti, onlarý teþuva yapma yönünde uyandýrabileceði þeklindeki zayýf ümidiyle, yoldan çýkmýþ olan kardeþlerine yönlendirmektedir.
Aftara halkýn hissettiði dehþetin bir resmiyle baþlar. Kasaba ve çiftlikleri ýssýz kalmýþtýr ve
þehre kaçmýþlar, ama orada da sýðýnak bulamamýþlardýr. Sanki hakaretle burun kývýrdýklarý
Tanrý’dan medet ummaya haklarý varmýþ veya gücünden edilmiþ krallarý onlara yardým
edebilirmiþ gibi aptalca ve nafile bir þekilde sormuþlardýr: “Aþem Tsiyon’da deðil mi?
[Ülkenin] Kralý orada deðil mi?”
Sonra Yirmeyau, halkýnýn alçalmasý karþýsýndaki kiþisel ümitsizliðinden bahseder.
Kararmýþtýr. Gözleri, kalbinde hissettiði kýrýklýðý ifade etmeye yetecek kadar gözyaþý dökemeyecek diye hayýflanmaktadýr. Öte yandan, onlarýn ciddi günahlarýný gördüðü zaman da,
ýssýz bir çölde, onlardan kaçabileceði bir han bulup kendisini oraya kapatabilme arzusunu
dile getirmektedir. Ahlaksýzlýk etmiþler, Tanrý’ya karþý haince davranmýþlardýr. Dilleri yalan
ve iftira oklarý atan birer yay gibidir. Bunun bir sonucu olarak Tanrý onlarý, yabancý maddelerle karýþmýþ deðerli bir madeni saflaþtýrmak için ergitmeye benzer þekilde zor þartlar
altýndan geçirecektir. Belki bu sert cezalar ve ýstýraplar sonrasýnda teþuva yapmayý akýllarýna getireceklerdir. Böylece ceza gelir ve gerçekten de son derece aðýrdýr – ama ulusun
genel tavýr ve davranýþlarý Tanrý’ya baþka bir seçenek býrakmamýþtýr.
“Bu neden oldu?” diye sormaktadýr peygamber. Çünkü Hahamlarýmýz’ýn öðrettiklerine
göre Tanrý’nýn onun hakkýnda “Toram’ý terk etmelerindense Beni terk etmelerini tercih
ederim, zira Tora’nýn manevi parýltýsý onlarý iyi yola ve Bana geri getirme kuvvetine sahiptir” dediði Tora’ya sýrt çevirmiþlerdir. Bu, tüm zamanlar için bir ders olarak kalmýþtýr: Tora,
Yisrael’in, eski görkemli haline dönebilmekteki tek ümididir.
Aftara, yaþamýn yol haritasý için tüm zamanlar için geçerli olan bir rehberle sona ermektedir. Ýnsanlar þereflerini, sýradan bilgelik, kuvvet ve zenginlik gibi geçici ve incir çekirdeðini doldurmayan konularda aramamalýdýr. Gerçekten deðeri olan tek þey Tanrý bilgisidir
ve eðer bir kiþinin hayattaki önceliði buysa, o zaman bilgeliði, kuvveti ve zenginliði de
övgüye deðer bir hal alýr, zira Tanrý’nýn bilindiði bir ortamda bunlar O’na yönelik hizmette
birer araç haline gelecektir.
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55:6-13 - 56:1-5

Aftarat Tiþa BeAv – Minha
Aþkenaz cemaatleri Yom Kipur haricinde toplumsal oruç günlerinde Minha duasýnda aþaðýdaki
aftarayý okurlar. Sefarad cemaatlerinde Minha’da aftara okuma geleneði yoktur. Yine de Tiþa Beav
günü bir istisnadýr ve Minha duasýnda tüm cemaatlerde bu aftara okunur.

Dirþu – Yeþayau 55:6 – 56:8

55

6

Tanrý’yý, [henüz hakkýnýzda aðýr karar vermemiþken, kolayca] bulunduðu [ve
eriþilebilir olduðu bu] zamanda arayýn; yakýn olduðu zaman seslenin O’na.
7
Kötü [kiþi, günah] yollarýný terk etsin ve kanunsuz kiþi [kötü] niyetlerini [býraksýn].
Aþem’e dönsün – ona merhamet edecektir. Ve Tanrýmýz’a [dönsün] – çünkü cömertçe
affedecektir.
8
[Yapacaðýnýz teþuvayý kabul etmeyeceðimi sanmayýn;] Çünkü düþüncelerim,
düþünceleriniz [gibi] deðildir; yollarýnýz da yollarým [deðildir] – Tanrý’nýn Sözü. [Zira etten
kemikten bir kral, kendisine isyan edeni ortadan kaldýrýr. Ama Ben böyle deðilim.]
9
Göklerin yeryüzünden yüksekliði nasýlsa o kadar yüksektedir yollarým yollarýnýzdan ve
düþüncelerim düþüncelerinizden.
10
Çünkü nasýl yaðmur ve kar göklerden iner, yeryüzünü doyurmadýkça, üretip
yeþertmedikçe ve ekene tohum, yiyene ekmek vermedikçe [buharlaþýp] oraya geri dönmezse,
11
Aðzýmdan çýkacak Sözüm de böyle olacak, arzuladýðýmý yapýp onu gönderdiðim
[görevde] baþarýlý olmadýkça Bana boþ elle dönmeyecektir.
12
Çünkü [sürgünden] sevinçle çýkacak, barýþ içinde yönlendirileceksiniz. Daðlar ve
tepeler önünüzde þarkýyla açacaklar [aðýzlarýný] ve kýrýn tüm aðaçlarý el çýrpacaklar.
13
Isýrganýn yerine servi çýkacak, çalýlýðýn yerine mersin çýkacak. Ve bu, Aþem’e [þöhretli
bir] Ýsim [kazandýracak; bir daha hiç] sonlanmayacak ebedi bir iþaret [olacak].

56

1

Þöyle diyor Tanrý: Yargýyý koruyun ve adaleti yerine getirin; zira yakýndýr kurtarýþýmýn
gelmesi ve adaletimin açýða çýkmasý.
2
Ne mutlu böyle yapan insana ve bunu sýkýca tutan Adam-oðluna: Þabat’ý ihlal edilmeye karþý gözeten ve elini her türlü kötülüðü yapmaktan sakýnan.
3
Ve yabancýnýn oðlu [olup] Tanrý’ya baðlanan [kiþi] demesin “Tanrý beni Halký’ndan
mutlaka ayrý tutacaktýr” diye. Ve hadým [kiþi] “Ýþte; ben kuru bir aðacým [benden geriye
ne kalacak ki?]” demesin.
4
Çünkü þöyle diyor Tanrý: Þabatlarým’ý gözeten, arzu ettiðim [yolu] seçen ve
Antlaþmam’ý [sýkýca] tutan hadýmlara:
5
Onlara Evim’de ve Surlarým’da oðullardan ve kýzlardan [daha iyi] bir yer ve isim vereceðim. Ona bir daha hiç kesilmeyecek ebedi bir isim vereceðim.
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56:6-8

6

Ve O’na hizmet etmek ve Tanrý’nýn Ýsmi’ni severek O’nun kullarý olmak üzere
Tanrý’ya baðlanan yabancý-oðullarý; Þabat’ý ihlal edilmeye karþý gözeten ve Antlaþmam’ý
[sýkýca] tutan herkes –
7
Kutsal Daðým’a getireceðim onlarý, Dua Evim’de neþelendireceðim onlarý. Ola-korbanlarý ve [Þelamim-]kesimleri rýza bulmak üzere [çýkacaklar] Mizbeahým’ýn üstüne; çünkü
Evim, tüm halklar için Dua Evi olarak adlandýrýlacak.
8
Yisrael’in daðýlmýþlarýný toplayan Efendi Aþem’in Sözü: “Toplanmýþ olanlarýnýn üstüne
daha [birçoðunu] toplayacaðým.”
*
Oruç günleri genel olarak teþuvaya birer çaðrý niteliði taþýr. Tiþa Beav gibi son derece aðýr
felaketlerin yýldönümü olan bir gün, içerdiði ciddiyet çerçevesinde, geçmiþte yaþananlarý,
özellikle de sebepleri açýsýndan dikkatli bir þekilde deðerlendirmek, bunun karþýlýðýnda
kendi tavýr ve davranýþlarýmýzý bir özeleþtiri süzgecinden geçirmek ve hayatýmýzýn devamýyla ilgili kesin kararlar alýp söz konusu sebepleri ortadan kaldýrmak üzere adýmlar atmaya
baþlamak için en uygun fýrsattýr. Aftara da bu temanýn etkili ve dokunaklý bir ifadesi
niteliðindedir. Aftara, Yisrael’i, Tanrý’yý bulunabildiði ve yakýn olduðu zamanda aramaya
teþvik etmektedir. Otoriteler basit anlamda bahsedilenin, Tanrý’nýn henüz cezayý vermediði zaman olduðunu belirtirler. Tanrý özellikle böyle dönemlerde teþuva yapýlmasýný
bekler, bu uðurda sembolik öfkesini bastýrýr. Bu açýdan teþuvanýn en kolay kabul edildiði
dönemler bunlardýr.
Öte yandan Hahamlarýmýz Tanrý’nýn kolayca bulunabilir ve yakýn olduðu zamanýn, Roþ
Aþana ile baþlayýp Yom Kipur ile sona eren On Teþuva Günü olduðunu öðretirler. Ama bu
günler söz konusu dönemin doruk noktasýdýr ve Tanrý’nýn özellikle yakýn olup teþuvayý
daha kolay kabul ettiði günler Elul ayýyla baþlar. Bu açýdan, Tiþa Beav’da okunan Aftara söz
konusu günlerin yakýn olduðunu ilan eder ve çaðrýda bulunur niteliktedir.
Aftara’da Tanrý, bizlere çok önemli bir mesaj vermektedir: Kendi alçak insani zaaflarýmýzý,
O’nun hakkýndaki algýlarýmýza yansýtmamamýz gerekmektedir. Ýnsan kendisine yanlýþ
yapaný kolay kolay affetmez. Affetse bile ayný kabahatin tekrarlanmasý karþýsýnda affetme
olasýlýðý gittikçe azalýr. Tanrý için böyle deðildir. Tanrý saf ve gerçek merhamet sahibidir.
Samimi olan ve O’na kalp bütünlüðüyle hizmet etmeye hazýr olan herkesin O’nun
masasýnda yeri vardýr. Ýster kelimenin basit anlamýyla olsun isterse de sembolik olarak
olsun “hadým” olanlar bile, Tanrý’ya katýldýklarý takdirde geliþip serpilecekler verimli olacaklardýr. Kendi orijinlerinden ayrýlýp Yahudiler’le birlikte Tanrý’ya hizmet etmeyi seçenler
birer yabancý olmaktan çýkacaklardýr. Aksine, Nihai Kurtuluþ sonunda geldiði zaman,
gerçeðe doðru sürüler halinde gelecek olanlarýn öncüleri onlar olacaktýr.
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Aftarat Roþ Aþana-I 959

1:1-15

Aftarat Roþ Aþana – I
Roþ Aþana’nýn ilk günü bu Aftara okunur
Vayi Ýþ Ehad – Þemuel I 1:1 – 2:10

1

1

Efrayim daðýndaki Ramatayim Tsofim’den, Efrayim’li [yani Efrayim topraklarý sakini,
ama gerçekte bu kabile mensubu deðil bir Levi olan,] Tsuf’un oðlu, Tohu’nun oðlu,
Eliu’nun oðlu, Yeroham’ýn oðlu Elkana isimli bir adam vardý.
2
Ýki karýsý vardý. Birinin ismi Hana, ikincisinin ismi Penina’ydý. Penina’nýn çocuklarý
vardý, ama Hana’nýn çocuðu yoktu.
3
Bu adam her yýl, [Miþkan’ýn bulunduðu] Þilo’da Topluluklarýn Efendisi’ne secde
etmek ve korban yapmak üzere þehrinden çýkardý. Orada [=Þilo’da, Koen Gadol] Eli’nin
iki oðlu Hofni ve Pinhas Tanrý Adýna Koen’diler.
4
Günü geldiðinde Elkana korban kesip, karýsý Penina’ya ve onun tüm oðullarýna ve
kýzlarýna porsiyonlar verirdi.
5
Hana’ya ise en güzelinden bir porsiyon verirdi, çünkü Hana’yý [özellikle] severdi ve
[onu teselli etmek isterdi, çünkü] Tanrý onun rahmini kapatmýþtý
6
Rakibesi [Penina] onu kýzdýrmak için defalarca sataþýp dururdu, ne de olsa Tanrý onun
rahmini kapatmýþtý.
7
[Elkana] Her yýl böyle yapardý [ve Hana’ya etten en güzel parçayý verirdi]. Tanrý’nýn
evi’ne her çýkýþlarýnda [bu özel ilgiyi kýskanan Penina da] bu þekilde [Hana’yý] kýzdýrýrdý
ve [Hana da bu yüzden] aðlar ve yemezdi.
8
[Bir keresinde] Kocasý Elkana ona “Hana” dedi; “Neden aðlýyorsun? Neden yemiyorsun? Neden kalbin ezik? Ben [sana olan sevgimle,] senin için [Penina’nýn doðurduðu] on
oðuldan iyi deðil miyim?
9
Þilo’da yedikten ve içtikten sonra, Hana [Tanrý’nýn Evi’ne gitmek üzere] kalktý. Koen
[Gadol] Eli, Tanrý’nýn Kutsal Salonu’nun kapý pervazýnýn yakýnýnda bir sandalyede oturmaktaydý.
10
[Hana] Acýlý bir ruh halindeydi ve hýçkýrýklarla aðlayarak Tanrý’ya dua etti.
11
Bir vaatte bulunup [þöyle] dedi: “Ey Topluluklarýn Efendisi! Cariyenin zavallýlýðýný
görüp anlarsan, beni hatýrlar, cariyeni unutmazsan ve cariyene erkek bir çocuk bahþedersen, onu yaþamý boyunca Tanrý’ya vereceðim ve baþýndan ustura geçmeyecek.”
12
Tanrý’nýn Huzuru’nda çok fazla dua ettiði için, Eli, [bir yandan ‘ne konuda dua ediyor’, bir yandan da ‘duasýný ne zaman bitirecek’ diye] onun aðzýný gözlüyordu.
13
Hana kalbinde konuþmaktaydý; sadece dudaklarý hareket ediyor, ama sesi duyulmuyordu. [Bu yüzden] Eli onu sarhoþ sandý.
14
Eli ona “Ne zamana kadar sarhoþ [gibi] duracaksýn? [Ýnsanlar normalde senin gibi
sessiz deðil yüksek sesle dua ederler.]” dedi. “[Git uyu veya baþka bir þey yap da] Þarabýný
üstünden at”.
15
Hana cevap verip “Hayýr efendim” dedi. “Ruhu sýkýntýda bir kadýným ben; ama yeni
ya da yýllanmýþ þarap içmedim. [Sadece] Tanrý’nýn Huzuru’nda içimi döküyorum [o yüzden
sesimi yükseltmeye gerek görmedim].
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1:16-28 - 2:1-5

16

Cariyeni bir serseri kýzýnýn yerine koyma; çünkü söyleyeceklerimin ve [rakibemin
sebep olduðu] kýzgýnlýðýmýn çokluðu yüzünden bu kadar [uzun] konuþtum [Tanrý’nýn
Huzuru’nda].”
17
Eli cevap verip “Selamete git” dedi, “Yisrael’in Tanrýsý Kendisi’nden sorduðun arzuyu
verecek”.
18
“Cariyen gözünde beðeni bulsun [ve benim için dua et]” dedi [Hana]. Kadýn yoluna
gitti ve [bu kez yemek] yedi. Yüzü de artýk asýk deðildi.
19
[Elkana ve ailesi] Sabah erken kalkýp Tanrý’nýn Huzuru’nda secde ettiler ve Rama’ya,
evlerine geldiler.
20
Zamaný geldiðinde Hana hamile kaldý ve bir oðul doðurdu. “Onu Tanrý’dan istedim”
[diyerek] ona [“Þaul – Ýstenmiþ” ve “MeE-l – Tanrý’dan” sözcüklerinin birleþimi olan]
Þemuel adýný verdi.
21
Adam, Elkana, tüm ailesiyle birlikte Tanrý’ya yýllýk korbanýný ve [yýl içinde vaat ettiði
[diðer korbanlarý] gerçekleþtirmek üzere [Þilo’ya] çýktý.
22
Ama Hana, kocasýna “Çocuk sütten kesilene kadar [burada kalayým, sonra] onu
getiririm. Tanrý’nýn Huzuru’nda görünür ve hayatý boyunca orada kalýr” diyerek [onlarla]
çýkmadý.
23
Kocasý Elkana da ona “Gözünde doðru olaný yap” dedi. “Onu sütten kesene kadar
otur, [bu senin elinde olan bir þey;] ama [çocuðun hayatý boyunca Tanrý’nýn evinde oturmasý senin elinde deðil. Umarým] Tanrý [çocukla ilgili bu] sözü yerine getirir.” [Böylece]
Kadýn [orada] kaldý ve oðlunu, sütten kesene kadar emzirdi.
24
Onu sütten kestiðinde, onu üç boða, bir efa un ve bir matara þarap eþliðinde yanýnda çýkarýp Þilo’ya, Tanrý’nýn Evi’ne getirdi – çocuk [hâlâ] çocuktu.
25
[Ýlk] Boðayý kestiler ve çocuðu [kehanetinin gerçekleþtiðini görmesi için] Eli’ye getirdiler.
26
“Ey efendim!” dedi [Hana]. “Canýn yaþasýn efendim! Ben, Tanrý’ya dua etmek üzere
burada seninle durmuþ olan kadýným.
27
Bu çocuk için dua ettim ve Tanrý, Kendisi’nden sorduðum arzumu bana verdi.
28
[Duam sýrasýnda vaatte bulunup] Ben de onu [hizmet etmesi için] Tanrý’ya ödünç
vermiþtim. Var olduðu tüm günler boyunca Tanrý’ya ödünç verilmiþtir o.”
[Henüz iki yaþýnda olmasýna raðmen secde etmesi öðretilen Þemuel, oðlunun Tanrý’ya
adanmasý nedeniyle Elkana ya da kehanetinin doðru çýkmasý nedeniyle Eli] Orada Tanrý’ya
secde etti.

2

1

Hana dua edip [þöyle] dedi:
Neþelendi kalbim Tanrý’yla, [beni kýzdýran düþmanlarýma karþý] yükseldi boynuzum
[=onurum] Tanrý’yla. Geniþledi [þimdiye kadar suskun kalan] aðzým düþmanlarýma karþý
– çünkü kurtarmanla sevince boðuldum.
2
Yoktur kutsal Tanrý gibi – çünkü Sen’den baþkasý yoktur; ve Tanrýmýz gibi bir kaya yok!
3
Fazla gururlu gururlu konuþmayýn, kibir çýkmasýn aðzýnýzdan. Çünkü bilgilerin
Tanrýsý’dýr Aþem; ve O’nun [Huzuru’nda] sayýlýr [ve anlatýlýr tüm] eylemler.
4
Kahramanlarýn yayý kýrýlýr [Tanrý’nýn önünde] ve tökezleyenler kuvvetle kuþanýr
[O’nun sayesinde].
5
Toklar ekmek için kiraya verdiler kendilerini, açlar ise [kendilerini kiraya vermeyi]
býraktýlar. [O kadar büyük ki Tanrý’nýn yardýmý;] Kýsýr [kadýn] bile yedi doðurdu, oðlu bol
olan ise [çocuklarýndan] yoksun kaldý
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2:6-10

6

Tanrý öldürür ve hayat verir, mezara indirir ve [oradan] çýkarýr.
Tanrý yoksul býrakýr ve zenginleþtirir; alçaltýr ve yüceltir.
8
Zavallýyý tozun içinden kaldýrýr, yoksulu yükseltir çöplüklerden – asillerle oturtmak
için – ve onur sandalyesi miras verir onlara.
Çünkü Tanrý’ya aittir dünyanýn destek sütunlarý, yeryüzünü onlarýn üzerine kurmuþtur.
9
Sadýklarýnýn adýmlarýný korur, kötüler ise karanlýkta kesilip giderler – çünkü kuvvetle
üstün gelmez insan.
10
Ey Aþem! [Oðlumun] Karþýtlarý kýrýlsýn; onun uðruna gürlesin gökler [düþmanlarýn üstüne].
Tanrý yeryüzünün uçlarýný yargýlasýn, kralýna kuvvet verip meshedilmiþinin [güç ve
üstünlüðü simgeleyen] boynuzunu yükseltsin.
7

*
Bir Aftara’nýn konusu genel olarak, okunan Tora parçasýyla benzerdir ya da okunduðu özel
günün temasýyla baðlantýlýdýr. Bu Aftara her iki özelliði de taþýmaktadýr. Roþ Aþana’da okunan Peraþa, Sara’nýn, bir ömür boyu süren kýsýrlýðýn ardýndan nasýl bir çocukla hatýrlandýðýný anlatýr. Aftara da benzer þekilde, ileride Yisrael’in en önde gelen peygamberlerinden biri olacak olan bir çocukla mübarek kýlýnan Hana’nýn hikâyesini içerir. Bunun
yanýnda Hana’yla ilgili anlatý, içten bir duanýn tüm zýtlýklara üstün gelen Tanrýsal þefkati
getirebileceðini gösterir – ki bu, Roþ Aþana’nýn temel temasýdýr. Ayrýca, Talmud’un (Megila
31a) öðrettiði gibi, Sara ve Hana’nýn her ikisi de bir Roþ Aþana gününde hatýrlanmýþlardýr.
Aftara’nýn son on pasuðu, Targum (Þir Aþirim 1:1) tarafýndan, dünya tarihini tümüyle
içeren on þarkýdan biri olarak tanýmlanan Hana’nýn Þarkýsý’ný oluþturur. Bu þarkýlarýn ilk
dokuzu Tanah’ta yer alýrken onuncusu, sürgünden kurtarýlacaklarý zaman Bene-Yisrael
tarafýndan söylenecektir (Yeþayau 30:29). Hana’nýn Þarkýsý’nýn, dünyanýn manevi tarihi
içindeki yerinin bu denli merkezi olmasý, bizleri Targum’un sözünü ettiði “þarkýlarýn”, basit
birer ilham ürünü olan þiirler, hatta normal birer duadan ibaret olmadýðý sonucuna
götürmektedir. Tanah’ýn dilinde, “Þira – Þarký”, insanlarýn yaratýlýþtaki uyumu anlamasý
kavramýný temsil eder. Doða sürekli olarak “þarký söylemektedir”, çünkü en küçük
mikroorganizmadan en devasa galaksiye kadar, her þey, Tanrý’nýn niyeti doðrultusunda
davranýr ve birbiriyle iletiþir. Þarký budur. Bu, tahayyül edilebilecek en muazzam senfonidir, zira Tanrýsal amaç için birleþmiþ olan sonsuz sayýda müzisyenden oluþur. Ancak
insanoðlu, bu uyumu çok seyrek fark eder. O, inanca yönelik sorularla, baþkalarýnýn
baþarýsý karþýsýnda hissettiði buruklukla, olaylarýn nasýl olup da Tanrýsal planýn kati bir
þekilde yerine gelmesini saðladýðýný görmekten aciz kalmakla meþguldür. Ýnsanlar – o çok
seyrek zamanlarda – Tanrý’nýn planýnýn þekil almaya baþladýðýný hissettiklerinde, þarký
söylerler. Moþe ve Bene-Yisrael’in, Kýzýldeniz’in yarýlýþýnýn ardýndan þarký söylemelerinin
nedeni budur. Bir anlýk ýþýk parlaklýðý içinde, yüzyýllar boyunca meydana gelecek olan olaylar hakkýnda kesin bir anlayýþ elde etmiþlerdir. Yaratýlanlarýn uyumu hakkýndaki bu anlayýþ,
etten kemikten oluþan insan için, bir þarkýnýn uyumunda ifade bulur.
Hana’nýn Þarkýsý da, insanoðlunun, kavrayýþýnýn ötesi hakkýnda, anlýk bir ilhamla elde
ettiði anlayýþýn bir dýþavurumudur. Bu aþamada Hana, büyük acýlar çektiði o uzun yýllarýn,
aslýnda, sadece onun yaþamýný deðil, doðan Þemuel sayesinde tüm Yahudi tarihinin
gidiþatýný da tamamen deðiþtiren neþeli bir olay için hazýrlýk olduðunu kavramýþtýr. Bu
ilham verici mesaj, Roþ Aþana’nýn ana temasýdýr.
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31:1-16

Aftarat Roþ Aþana – II
Roþ Aþana’nýn ikinci günü bu Aftara okunur

Matsa Hen – Yirmeyau 31:1–19

31

1

Þöyle dedi Tanrý: “Çölde [iken Gözüm’de] beðeni kazandý kýlýçtan [=Mýsýrlýlar’ýn
kýlýcýndan] kurtulan bu halk – sükûnetine [yani sükûnetle yaþayacaðý Erets-Yisrael’e]
götürdüðümde [beðeni kazandý] Yisrael”.
2
Uzaktan görünüyor bana Tanrý [ve þöyle diyor]: “Seni ebedi sevgiyle sevdim. Bu
nedenle sana þefkat[imi] uzattým.
3
[Daha önce iki kez inþa edilen Bet-Amikdaþ yýkýldý. Ama] Seni tekrar inþa edeceðim
ve [bu kez ebediyen] inþa olacaksýn ey Yisrael’in bakiresi [baþka ilahlarla kirlenmemiþ
sadýk Yisrael]; tekrar teflerini kuþanýp neþeli bir dansla çýkacaksýn.
4
Tekrar baðlar dikeceksin Þomron daðlarýnda; dikiciler dikecekler ve [yeni dikilen bir
aðacýn meyvesinin dördüncü yýldaki kutsal meyvelerine yapýlmasý gerektiði gibi, para
karþýlýðýnda] kutsiyetinden arýndýracaklar [ve yiyecekler meyvelerini].
5
Çünkü gün var ki bekçiler [= kurtuluþu haber verecek olan peygamberler] Efrayim
daðýndan seslenecekler: ‘Kalkýn ve Tsiyon’a gidelim – Tanrýmýz Aþem’e!’ [diyecekler].
6
“Çünkü þöyle diyor Tanrý Yaakov’a: Neþeyle þakýyýn, uluslarýn zirvelerinde çýðýrýn,
duyurun, övün ve diyin: Ey Tanrý; kurtar halkýný, Yisrael’in artýklarýný.”
7
“Ýþte onlarý kuzey ülkesinden getireceðim ve yeryüzünün en uzak köþelerinden
toplayacaðým onlarý. Aralarýnda âmâ ve topal, hamile ve loðusa birlikte [olmak üzere]
büyük bir toplum dönecek buraya.
8
Aðlayarak gelecekler ve onlarý niyazlarla yönlendireceðim, tökezlemeyecekleri düz
yolda suyollarýna götüreceðim onlarý. Çünkü Yisrael’in Babasýyým ve Efrayim behorumdur.
9
“Tanrý’nýn Sözü’nü dinleyin ey uluslar, uzak adalarda anlatýn [onu] ve diyin: ‘Yisrael’i
saçan [Tanrý], onu topluyor. Onu bir çobanýn sürüsünü [koruduðu gibi] koruyor!’
10
Çünkü serbest kýldý Tanrý, Yaakov’u ve onu kendisinden güçlü bir elden kurtardý.
11
Gelip Tsiyon’un yüceliðinde þakýyacaklar, Tanrý’nýn iyiliðine akacaklar [bir nehir gibi]
– buðdayýn, þýranýn, yaðýn, davar ve sýðýr yavrularýnýn yanýnda. Canlarý sulak bir bahçe gibi
olacak ve bir daha asla kederlenmeyecekler.
12
O zaman bakire sevinecek dansla, gençler ve yaþlýlar birlikte [neþelenecekler].
Matemlerini neþeye çevirip teselli edeceðim onlarý ve gamlarýndan [çok daha kuvvetli bir
þekilde] sevindireceðim onlarý.
13
[Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýndan beri korbanlardan paylarýna düþenden yoksun kalmýþ
olan] Koenler’in canlarýný yaðla doyuracaðým ve halkým iyiliðimle doyacaktýr – Tanrý’nýn
Sözü.
14
“Þöyle diyor Tanrý: Yüceliklerde bir ses duyuluyor – aðýt ve acý bir aðlayýþ. Rahel,
[sürgüne çýkmýþ olan] çocuklarý için aðlýyor. Çocuklarý hakkýnda teselliyi kabul etmiyor,
zira yoklar [hepsi sürgünde].
15
Þöyle diyor Tanrý: “Sesini aðlamaktan esirge ve gözlerini gözyaþýndan. Çünkü yaptýklarýnýn karþýlýðý var – Tanrý’nýn Sözü – düþman topraklarýndan dönecekler.
16
Geleceðin için ümit var – Tanrý’nýn Sözü – çocuklar, kendi sýnýrlarýna dönecekler.
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31:17-19

17

Efrayim’i [þöyle] inlerken duydum: ‘Beni sertçe terbiye ettin ve [ben de] terbiyeyi
kabullendim. Eðitilmemiþ bir buzaðý gibi… Beni [Kendin’e] geri al; döneceðim! Çünkü
Sen, Tanrým Aþem’sin!
18
Çünkü geri dönüþümden sonra piþman oldum; [yanlýþlarýmýn] bilincine vardýktan
sonra, [piþmanlýk içinde] uyluðumu dövdüm. Utandým ve kahroldum, çünkü gençliðimin
rezaletini taþýyorum.’
19
Benim en deðerli oðlum mu Efrayim? Beni eðlendiren çocuðum mu ki ondan her
bahsediþimde onu tekrar tekrar anýyorum? [Herhalde öyle!] Bu yüzden içim onun için
[sevgi ve merhametle] büzülüyor. Ona elbette merhamet edeceðim – Tanrý’nýn Sözü!”
*
Bu kýsmýn Roþ Aþana’nýn ikinci günü için Aftara olarak seçilmesinin nedeni, Tanrý’nýn,
Peygamber Yirmeyau’ya verdiði, Yahudi Ulusu’nun sonunda kurtarýlacaðýna dair sözdür.
Ayrýca bu kýsým, Roþ Aþana Musaf duasýndaki Zihronot kýsmýnda yer alan bir pasuðu içerir.
Buna ek olarak, Rahel’in, çocuklarý için aðladýðýný aktaran dokunaklý sözler de bu kýsýmda yer almaktadýr.
O pasuðun basit anlamýna göre, Rahel, Asurlular tarafýndan sürülmüþ olan, Yisrael Krallýðý
mensubu On kabile’yi temsil eder, çünkü bu kabilelerin lideri olan Efrayim kabilesi
Rahel’in soyuna mensuptur.
Kurtuluþ gerçekleþmeden önce bu kabileler çok uzayan acý dolu sürgünleri nedeniyle acý
içinde aðlayacaklardýr; çünkü ilk sürgün sonrasýnda Yeuda ve Binyamin kabileleri dönüp
II. Bet-Amikdaþ’ý inþa etmiþken, On Kabile sürgünde kalmýþtýr (Radak).
Raþi ise, Yisrael için dayanýklý bir ilham kaynaðý olacak bir Midraþ anlatýsý aktarýr: Yeuda
kralý Menaþe, Bet-Amikdaþ’ýn içine bir put diktiði zaman Tanrý, Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlmasýna ve halkýn sürgüne çýkmasýna karar verir. Atalar ve Anneler’in ruhlarý Tanrý’ya bu kararý
iptal etmesi için yalvarýrlar, ancak Tanrý bunu reddeder. Sonra Rahel aðlayarak Tanrý’nýn
Huzuru’na gelir. “Senin merhametin, þüphesiz bir fani insanýnkinden daha büyüktür!” der.
“Bak benim gösterdiðim merhamete. Yaakov yedi yýl boyunca sýrf benimle evlenme
hakkýný elde edebilmek için çalýþmýþtý. Ancak babam Lavan benim yerime Lea’yý yerleþtirdiði zaman, ben sessiz kalmakla yetinmedim; Yaakov’la aramýzda böyle bir durum için
belirlediðimiz þifreleri de utanmamasý için Lea’ya verdim. Bu þekilde bir rakibenin benim
ailemin içine girmesine göz yumdum. Sen de aynýsýný yap ey Tanrým! Çocuklarýn Senin
Evin’e bir rakip [yani Menaþe’nin putu] koymuþlarsa bile, onlara karþý sessiz kal!”
Tanrý cevap verir: “Onlarý iyi savundun. Yaptýðýnýn karþýlýðý var!” Bundan sonraki iki
pasuðun açýkladýðý þekilde Tanrý, Rahel’e sürgünün sýnýrlý bir süre için olacaðýný ve Yahudi
ulusunun ülkelerine döneceklerini bildirir.
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57:14-21 - 58:1-6

Aftarat Yom Akipurim – Þahrit
57

Solu Solu – Yeþayau 57:14 – 58:14

14

Ve dedi: “Döþeyin; [yol] döþeyin! Yol açýn! Halkým’ýn yolundan engeli kaldýrýn!”
Çünkü þöyle dedi Yüce ve Ulu [Tanrý – ebediyete] kadar mevcut ve Ýsmi kutsal olan:
“Yücelerde ve kutsiyette barýnýrým; [ancak yine de] düþkün ve mütevazý[nýn yanýndayým],
mütevazýlarý canlandýrmak ve düþkünlerin kalbine hayat vermek için.
16
Zira [günahkârlarla] ebediyen çekiþmeyecek, sonsuza dek öfkeli olmayacaðým;
çünkü [her] ruh, Huzurum’dan [çýkýp insaný] sarmalamýþtýr, canlarý Ben yaptým [bu yüzden onlara merhamet etmem gerekir].
17
[Açgözlüce, maddiyat peþinde] Günah iþlediðinde öfkelenmiþ, onu [sert cezalarla]
vurmuþtum sürekli [Yüzüm’ü ondan] gizleyip [öfkeden] köpürerek; [çünkü kendi]
kalbinin yolunda asi [bir þekilde] yürüyordu.
18
[Ama teþuva yapýp, kendine uygun doðru] Yollarýnda [yürümeye baþladýðýný]
görünce, onu [verdiðim cezalarýn etkisinden kurtararak] iyileþtirdim, ona yol gösterdim,
ona ve onun için yas tutanlara tam teselli saðladým.
19
[Onun için] Dudaklara [yeni] telaffuz yaratýyorum. [Önceleri ona ters konuþanlar,
bundan böyle] “Barýþ; Barýþ” [diyecekler, eskiden Benden] uzakta [iken þimdi yakýnlaþmýþ]
olana ve [eskiden günaha] yakýn [iken þimdi uzaklaþmýþ] olana – diyor Tanrý – ve onu
iyileþtireceðim.
20
Ama [teþuva yapmaya yanaþmayan] kötüler çalkantýlý deniz gibi sükûnet bulamaz;
sularý balçýk ve çamur püskürtüp durur.
21
“Barýþ yok” diyor Tanrým “kötülere”.
15

58

1

Gýrtlaðýndan [tüm gücünle] seslen! Esirgeme; Þofar gibi yükselt sesini ve Halkým’a
suçlarýný, Yaakov Ailesi’ne hatalarýný anlat.
2
[Kendilerini dürüst gibi göstermeye çalýþýyorlar; zira görünüþte] Beni günbegün
arýyorlar, Yollarým’ý bilmeyi arzuluyorlar. Sanki [sadece] dürüstçe davranýp Tanrýsý’ný [hiç]
terk etmemiþ bir ulusmuþ gibi Benden [Tora’nýn] dürüst kanunlarýný sorup Tanrý’ya yakýnlýðý arzuluyorlar.
3
“Oruç tuttuk da neden görmedin; canýmýza eziyet ettik de nasýl fark etmedin?” [diye
soruyorlar.] Yahu oruç gününüzde [bile] zevk alacak bir þey buluyorsunuz ve [borç vermiþ
olduðunuz] tüm eziyet ettiklerinize [bu borcu ödemesi için] baský yapýyorsunuz!
4
Aslýnda çekiþme ve kavga[ya bahane olmasý için] oruç tutuyorsunuz, kötülük yumruðuyla vurmak için! [Ne de olsa oruç günlerinde halk bir araya toplanýyor; siz de, cemaatte,
çekemediðiniz kiþiyi görünce hemen kavgaya giriþiyorsunuz]. Bugüne uygun þekilde oruç
tutmuyorsunuz ki yücelerde duyurmak için sesinizi!
5
Benim seçeceðim [ve kabul edeceðim] oruç, insanýn canýna [oruçla] eziyet ettiði gün
böyle mi olmalý? [Sadece] Baþýný saz gibi eðip [altýna] çuval bezi ve kül sermek mi? – Oruç
ve Tanrý’nýn [duayý] kabul etme günü diye buna mý diyorsun?!
6
Benim seçeceðim [ve kabul edeceðim] oruç budur: Kötülük düðümlerini aç, [yoksullarýn boynuna doladýðýn] haksýzlýk baðlarýný çöz, ezilmiþ[ köle]leri [köleliklerinin yedinci yýlýnda] özgürlüðe gönder ve tüm haksýzlýðý kopart.
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58:7-14

7

Ekmeðini aç olana bölmek, zavallý fakirleri evine almak, çýplak gördüðünü örtmek,
kardeþini görmezden gelmemek deðil midir [yapman gereken?
8
Bunlarý yaparsan, iþte] O zaman ýþýðýn, [yoðun sisleri] þafak gibi yaracak, devan çabucak yeþerecek, dürüstlüðün önünde yürüyecek ve Tanrý’nýn Onuru seni [tsadiklerin ruhlarýnýn bulunduðu yere] alacaktýr.
9
Ýþte o zaman – sesleneceksin ve Tanrý cevap verecek; haykýracaksýn ve “buradayým”
diyecek. Eðer içinden haksýzlýðý, [baþkalarýna zarar vermek için, býrak yumruk atmak üzere
elini, sadece] parmaðýný [bile] uzatmayý ve kötü konuþmayý [davranýþlarýndan tamamen
söküp] atarsan,
10
[buna karþýlýk, güzel ve teselli dolu sözlerle] aç kiþiye ruhunu açýp, [açlýkla] eziyet
gören [bu] caný doyurursan, [o zaman] ýþýðýn karanlýkta parlayacak ve zifiri karanlýðýn
[yani dertlerin, yerini,] öðle vakti gibi [aydýnlýða býrakacak].
11
Tanrý sana daima yol gösterecek, kuraklýkta [bile] canýný doyuracak ve [tüm
bedeninin temel yapýsý olan] kemiklerini güçlendirecek. [Böylece, suya] Kanmýþ bir bahçe
ve sularý yüzünü kara çýkarmayan bir pýnar gibi olacaksýn.
12
Senden [kaynaklanan iyi davranýþlar sayesinde] dünyanýn yýkýntýlarýný inþa edecekler, her neslin [yýkýlmýþ] temellerini [sen, olumlu hareketlerinle tekrar] ayaða kaldýracaksýn. [Tüm dünya] Seni ‘gedik onaran ve [ýssýzlaþmýþ yerleþim yerlerini yeniden] yerleþim[e
uygun þekle sokmak] için yollarý [eski hallerine] döndüren’ [diye] çaðýracak.
13
Eðer Þabat nedeniyle ayaðýný [günlük iþlerden], Kutsal Günüm’de [kendini] arzu
ettiklerini yapmaktan alýkoyar, Þabat’ý ‘zevk’, Tanrý’nýn Kutsal kýldýðýný ‘saygýdeðer’ [diye]
çaðýrýrsan ve onu, gündelik iþlerini yapmaktan, istediðini [Þabat günü yasak olan iþler
yaparak] elde etmekten ve [günün kutsiyetine aykýrý nitelikte] söz konuþmaktan [kaçýnma suretiyle] onurlandýrýrsan,
14
o zaman Tanrý’ya dair zevke ulaþacaksýn. Seni yeryüzünün yükseklerine bindirecek,
sana Atan Yaakov’un mirasýný [yani Erets-Yisrael’in nimetlerini] yedireceðim – [bunlarýn
gerçekleþeceðinden emin olabilirsin,] çünkü Tanrý’nýn Aðzý konuþtu.
*
Yeþayau kitabýndaki bu bölüm, uygun teþuva þekline odaklanmasý nedeniyle Yom Kipur
sabah Aftarasý olarak seçilmiþtir. Peygamber Tanrý’yý, içten bir deðiþim kabullenmesinden
yoksun bir þekilde oruç tutma suretiyle ve bu tipte bir bedensel eziyet çekme yoluyla memnun edebileceðini ve teþuva yapabileceðini düþünen kiþileri aðýr bir dille eleþtirmektedir.
Bunun yerine gerçek teþuvanýn ihtiyaç sahiplerine yönelik uç düzeyde þefkat ve kiþinin
alýþkanlýklarýný deðiþtirmesinden geçtiðini belirtir.
Peygamber, Tanrý’yý temsilen, iyilik ve uygun davranýþtan oluþan bir yol döþememiz ve
yolumuza Yetser Ara tarafýndan yerleþtirilen engelleri kaldýrmamýz yönünde hararetle
öðütte bulunmaktadýr. Zira her ne kadar Tanrý sonsuz yüceliklerde barýnýyorsa da,
günahlarýndan piþmanlýk duyanlara yakýnlýðýný korur. Tanrý bizi yaratmýþ ve bize hayat vermiþtir; bu nedenle, teþuva yaptýðýmýz zaman, öfkesi ne kadar haklý olursa olsun, onu
unutur.
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1:1-12

Aftarat Yom Akipurim – Minha
1

Yona – Yona 1:1 – 4:11 / Miha 7:18-20
1

[Nineve Asur krallýðýnýn kraliyet þehriydi. Günahlarý nedeniyle yok olmayý hak
ediyorlardý. Ancak Tanrý, onlarý, ileride Yisrael’i cezalandýrmak için araç olarak
kullanmak istiyordu. Bu nedenle] Tanrý’nýn þu sözü Yona ben Amitay’a geldi:
2
“Kalk, büyük þehir Nineve’ye git ve ona karþý çaðrýda bulun [ki teþuva yapsýnlar];
çünkü kötülükleri Huzurum’a [kadar] çýktý.”
3
Ama Yona [bu görevi yerine getirmesinin Yisrael’in zararýna olacaðýný bildiðinden bu
yönde aracý olmak istemiyordu. Bu yüzden] Tanrý’nýn Huzuru’ndan [yani EretsYisrael’den, baþka bir diyardaki] Tarþiþ’e kaçmak üzere kalktý [zira Erets-Yisrael dýþýnda,
Erets-Yisrael ile ilgili olmadýkça, peygamberlik yoktur. Böylece Yona, Erets-Yisrael’den
uzaklaþmak üzere]. Yafo’ya inerek, Tarþiþ’e giden bir gemi buldu, [bir an önce yola çýkmasý
için geminin tümünün] ücretini verdi, Tanrý’nýn Huzuru’ndan [kaçarak, geminin diðer
yolcularýyla] birlikte Tarþiþ’e gelmek üzere [gemiye] indi.
4
Tanrý denize güçlü bir rüzgâr savurdu ve denizde þiddetli bir fýrtýna oluþtu; gemi
parçalanacak gibi oldu.
5
Denizciler korkuya kapýlmýþlardý. Her biri kendi ilahýna haykýrdý, yükü hafifletmek
için gemideki eþyalarý denize attýlar. Yona ise [Tanrý’ya karþý kabahat iþlediðini bildiði için
dua etmenin gereksiz olduðu sonucuna vararak, olabileceklerden endiþe duymaksýzýn]
geminin ambarlarýndan birine inip uzandý ve uyuyakaldý.
6
Kaptan ona yaklaþýp [þöyle] dedi: “Ne uyuyorsun? Kalk, Tanrýna seslen! Belki Tanrý
bizim için düþünce gösterir de helak olmayýz.” 7 [Sonra gemidekiler] Birbirlerine “[Etrafta
baþka gemiler de var, ama onlar sorunsuz bir þekilde yol alýyor. Bu fýrtýna sadece bizi
etkilediðine göre bu iþte bir gariplik var.] Gelin kuralar çekelim ve bu kötülüðün baþýmýza
kimin yüzünden geldiðini öðrenelim” dediler. [Tek bir kurada yanlýþ sonuca varma olasýlýðý
nedeniyle, çok sayýda] Kuralar çektiler ve [her bir] kura, Yona’ya çýktý.
8
Ona “[Kura sonucu hep seni gösterdiðine göre] Söyle bakalým, bu kötülük baþýmýza
kimin yüzünden geldi? [Kime karþý kabahat iþledin de bu lanet senin peþinden geliyor?]”
dediler. “Ne iþ yaparsýn? [Birine parasal yönden haksýzlýk mý ettin; hýrsýzlýk mý yaptýn?]
Nereden geliyorsun? [Bir yerlerde bir suç mu iþledin?] Ülken neresi? [Ülkenin kanunlarýna aykýrý bir þey yapýp insanlarýn ahýný mý aldýn? Ya da günahkârlarýn çok olduðu bir ülkeden misin? Ve eðer halkýnýn günahkâr olmadýðýný iddia ediyorsan, söyle,] Hangi halktansýn sen? [Hangi halkýn ilahýna taparsýn? Belki ona karþý kabahat iþledin?]”
9
“[Tüm bu sorularý sormanýza gerek yok. Hiçbir insana karþý kabahat iþlemedim. Son
sorunuza gelince,] Ýbrani’yim ben” dedi onlara Yona, “ve denizleri ve karalarý yaratan, göklerin Tanrýsý Aþem’den korkarým. [Ama O’na karþý kabahat iþledim.]”
10
[Bunu duyan] Adamlar, büyük bir korkuya kapýldýlar. Ona “Nedir bu yaptýðýn? [Her
yere hâkim olduðunu söylediðin Tanrý’nýn Huzuru’ndan nasýl kaçarsýn?]” dediler; çünkü
adamlar [Yona’nýn] Tanrý’nýn Huzuru’ndan kaçtýðýný biliyorlardý, zira onlara söylemiþti.
11
“Denizin üstümüzden [çekilip] sakinleþmesi için sana ne yapalým?” dediler ona;
çünkü deniz gittikçe [daha da] fýrtýnalý oluyordu.
12
“Beni kaldýrýp denize atýn” dedi onlara. “[O zaman] Deniz üstünüzden [çekilip]
sakinleþir. Çünkü bu büyük fýrtýnanýn üstünüze benim yüzümden geldiðini biliyorum.”
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13

[Yine de] Adamlar [gemiyi] karaya geri getirmek için kürek çektiler, ama baþaramadýlar, çünkü deniz onlara karþý gittikçe [daha da] fýrtýnalý oluyordu.
14
[Baþka yol kalmayýnca] Aþem’e seslenip “Yalvarýyoruz Aþem” dediler, “bu adamýn
caný yüzünden helak olmayalým ve bize masum kan [dökme sorumluluðunu] yükleme.
Çünkü Sen, Aþem, [her zaman] nasýl arzu edersen öyle yaparsýn [ve bu adamý, biz yapmadan Sen öldürmek isteseydin, þimdiye kadar yapardýn. Yapmadýðýna ve bizi bu duruma
getirdiðine göre, isteðin, onun ölümünün bizim elimizden olmasý olsa gerek.”
15
[Böylece] Yona’yý kaldýrýp denize attýlar ve deniz, öfkesini durdurdu.
16
Adamlar [bunu görünce] Aþem’e karþý son derece büyük bir korku duydular; Tanrý’ya
kurban kes[meye karar ver]diler ve [fakirlere yardým etmek üzere] vaatlerde bulundular.

2

1

Tanrý, Yona’yý yutmasý için büyük bir balýk görevlendirdi. Yona bu balýðýn karnýnda üç
gün ve üç gece kaldý.
2
Yona, balýðýn karnýndan Tanrýsý Aþem’e dua etti 3 ve dedi: “Sýkýntýmdan Tanrý’ya
seslendim ve [tüm bu olanlara raðmen hâlâ hayatta olduðuma göre] bana cevap verdi.
[Benim için] Mezar [gibi olan, balýða ait] karýndan [Sana] yakardým [ve eminim ki] sesimi duydun.
4
Beni denizlerin kalbinde derinliklere savurdun ve nehir sardý beni, tüm güçlü sularýn
ve dalgalarýn üzerimden geçti.
5
Ve ben dedim: ‘Gözlerin’in önünden kovuldum’; ama [beni tüm bu süre boyunca
hayatta býraktýðýna göre, eminim ki buradan çýkýp] tekrar Kutsal Mabed’ine bakacaðým.
6
“Sular ölesiye kuþattý etrafýmý, derinlik sardý beni, sazlýk sarýldý baþýma.
7
Daðlarýn temellerine [kadar] indim; yeryüzü – sürgüsü ebediyen bana karþý [kapandý
sandým en baþta. Ama] hayatýmý yok oluþtan yükselttin ey Aþem, Tanrým.
8
“[Ýçinde bulunduðum sýkýntýyla] Kendi üstüme kývrýldýðýmda Tanrý’yý hatýrladým ve
duam sana ulaþtý – Kutsal Mabedin’e.
9
“Boþ saçmalýklara önem verenler [hiçbir anlamý olmayan putlara tapan gemideki
denizciler, Tanrý’ya olan anlýk] baðlýlýklarýný [durum düzelince hemen] terk edeceklerdir.
10
Ama ben, þükran sesiyle korban yapacaðým sana; vaat ettiðimi yerine getireceðim.
Çünkü kurtuluþ Tanrý’dandýr.”
11
Tanrý, balýða söyledi ve [balýk] Yona’yý karaya kustu.

3

1

Tanrý’nýn þu Sözü ikinci kez Yona’ya geldi: 2 Kalk, büyük þehir Nineve’ye git ve ona,
sana konuþtuðum çaðrýyla çaðrýda bulun.”
3
Yona [bu kez] kalktý ve Tanrý’nýn Sözü’ne uygun olarak Nineve’ye gitti. Nineve [bir
ucundan diðerine kadar uzaklýk] üç günlük yol [olan], son derece büyük bir þehirdi.
4
Yona þehrin içine girmeye baþlayýp [içeride] bir günlük yol [aldýktan sonra] çaðrýda
bulunarak “Kýrk gün daha – ve Nineve tersyüz olacak” dedi.
5
Nineve insanlarý Tanrý’ya inandýlar ve oruç ilan edip en büyüðünden en küçüðüne
[kadar hepsi] çuval bezi giydiler.
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6

Söz Nineve kralýna ulaþtýðýnda [kral] tahtýndan kalktý, kaftanýný üzerinden çýkarýp
çuval beziyle örtündü ve kül üstüne oturdu.
7
Yüksek sesli bir duyuru yaptýrarak, Nineve’de, kral ve büyükleri adýna þöyle dedi:
“Ýnsan ve hayvan, sýðýr ve davar – [kimse] hiçbir þey tatmasýn [bile]; otlamasýnlar ve su
içmesinler.
8
Ýnsan ve hayvan – [herkes] çuval beziyle örtünsün ve kuvvetli bir þekilde Tanrý’ya
seslensinler. Herkes kötü tutumundan ve elindeki çapuldan vazgeçsin.
9
Kim bilir; [belki de günahkâr] teþuva yapýnca Tanrý [vereceði cezadan] vazgeçer;
tüten öfkesinden döner ve helak olmayýz.”
10
[Nineve halký kralýn çaðrýsýna uydu.] Tanrý onlarýn yaptýklarýný, kötü tutumlarýndan
döndüklerini gördü ve Tanrý, onlara yapacaðýný söylediði kötülükten vazgeçti ve yapmadý.

4

1

[Tanrý, Yona’ya Nineve’yi yok etme kararýndan vazgeçtiðini bildirince bu durum]
Yona’ya son derece kötü geldi. [Gerek insanlarýn onu yalancý peygamber diye nitelendireceði düþüncesiyle bu duruma, gerek kendisine, gerekse de Nineve halký kadar bile duyarlý
olmayýp hâlâ teþuva yapmýþ olmayan Yisrael krallýðý halkýna] Sinirlenmiþti.
2
Tanrý’ya dua edip [þöyle] dedi: “Yalvarýyorum Tanrým; henüz kendi topraðýmdayken
söylediðim bu deðil miydi? Tarþiþ’e kaçmakta bu nedenle acele etmiþtim, zira Senin [teþuva yapanlara karþý] Lütufkâr ve Merhametli, Öfkesini Geciktiren ve Þefkatte Bol ve
kötülükten vazgeçen Tanrý olduðunu biliyordum.
3
Ve þimdi Tanrým; lütfen al canýmý benden, çünkü [halkýmýn yýkýmýnda benim de
payým olacaðý için] ölümüm yaþamýma yeðdir.”
4
Tanrý “Çok mu sinirlendin?” dedi. [Ama baþka bir þey söylemedi; zira ona, teþuva
yapanlarý affetmesine sinirlenmekte haklý olmadýðýný bir dersle gösterecekti.]
5
Yona þehirden çýktý ve þehrin doðu yanýnda oturdu. Orada kendisine bir çardak yaptý
ve þehirde ne olacaðýný görene kadar onun altýnda gölgede oturdu[; zira halkýn belki teþuvadan vazgeçebileceðini ve Tanrý’nýn cezaya dair kararýnýn tekrar yürürlüðe girebileceðini
düþünüyordu].
6
Tanrý Aþem, [týrmanan geniþ yapraklý bir bitki, olasýlýkla asma kabaðý olan] bir kikayon görevlendirdi. [Bu bitki] Baþýna gölge olup onu [yakýcý güneþ ýþýðýndan kaynaklanan]
sýkýntýsýndan kurtaracak þekilde Yona’nýn üzerinde [çardaða] týrmandý. Yona bu kikayon
nedeniyle büyük bir sevinç duydu.
7
Ancak Tanrý ertesi sabah tan yeri aðarýrken bir kurtçuk görevlendirdi; [bu kurtçuk]
kikayonu [topraktan su alamayacaðý þekilde] kesti ve [kikayon] kurudu.
8
Güneþ doðarken Tanrý hararetli bir doðu rüzgârý görevlendirdi. Güneþ Yona’nýn baþýna vurdu ve [Yona] bayýldý. Ölmeyi diledi ve “Ölümüm yaþamýma yeðdir” dedi.
9
Tanrý, Yona’ya “Kikayon[dan yoksun kalman] nedeniyle çok mu sinirlendin?” dedi.
“Çok sinirlendim – hem de ölümüne” dedi Yona.
10
Tanrý [þöyle] dedi: “Sen, kendisi için hiçbir çaba göstermediðin ve onu büyütmüþ
olmadýðý, bir gecede oluþup bir gecede yok olan kikayon[un kaybýn]a acýdýn.
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11

Ben, saðýný solunu bilmeyen yüz yirmi binden fazla insan ve çok sayýda hayvanýn
olduðu büyük þehir Nineve’ye acýmayayým mý? [Evet; senin kikayona olan acýman aslýnda,
onun için deðil, kiþisel rahatlýðýnýn bozulmasýndandý. Benim merhametim ise tüm yarattýklarým içindir. Ve senin gibi bencilce bir tepki verseydim bile geçerli bir nedenim olurdu;
zira yarattýklarýmý hak etmedikleri takdirde yok etmek Benim onuruma yakýþmaz.]”

7

18

Kim, ey Tanrý, Senin gibidir? Suçu affeden ve isyaný [görmemiþ gibi üstünden] geçen
– Kendi Payý [olduðunu söylediði Yisrael’in, Maþiah Dönemi öncesindeki sancýlý çaðdan]
arta kalanlarý uðruna. [Her ne kadar günahlar karþýsýnda öfkeli bir tavýr gösterirse de]
Hiddetini sonsuza kadar [faal] tutmaz, çünkü iyiliði arzulayandýr O.
19
Dönüp bize merhamet edecek, suçlarýmýzý [bizim için birer aðýr ceza sebebi olmamalarý için] zapt edecek ve [Yisrael’in] tüm hatalarýný denizin derinliklerine savuracaktýr.
20
Yaakov’a gerçeði bahþet [ve ona vermiþ olduðun sözü gerçekleþtir. Bu,] Avraam’a,
baðlýlýðý [için vereceðin karþýlýk olacaktýr] – kadim günlerde atalarýmýza yemin etmiþ
olduðun gibi.
*
“Tere Asar – On Ýki” olarak adlandýrýlan on iki kýsa peygamber kitabýndan biri olan
Yona’nýn Yom Kipur’da Aftara olarak okunmasý için iyi nedenler vardýr: [1] Yona’nýn
anlatýmý, samimi bir teþuvanýn en aðýr Tanrýsal kararý bile tersine çevirebileceðini öðretmektedir (Levuþ). [2] Nineve sakinlerinin teþuvasý, bu kutsal günde bizlere günahlarýmýzdan dönüp teþuva yapma konusunda önemli bir örnek teþkil eder (Þela). [3] Yona’nýn
kaçýþýnýn engellenmesindeki mucizevîlik, kimsenin Tanrý’dan kaçamayacaðýný vurgular
niteliktedir (Abudaram). Yona kitabýnýn dersleri Yom Kipur için bu denli merkezi olduðu
için, bu Aftara’yý okumak üzere Minha duasýnda Maftir olarak Tora’ya çaðrýlmak önemli bir
onurlandýrma olarak kabul edilir.
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14:1-14

Aftarat Sukot – I
14

1

Ýne Yom Ba – Zeharya 14:1-21

Ýþte Tanrý’nýn [Onuru ve Kuvveti’yle açýða çýkacaðý beklenen] günü geliyor –
ganimetin aranda bölüþülecek. [Olaylar þöyle geliþecek:]
2
Tüm uluslarý savaþ için Yeruþalayim’e toplayacaðým. [Gog ve Magog savaþý olarak
bilinecek bu savaþta] Þehir ele geçirilecek, evler yaðmalanacak, kadýnlar tecavüze uðrayacak. Þehrin yarýsý sürgüne çýkacak, ama halkýn kalaný þehirden kesilmeyecek.
3
[O zaman] Tanrý çýkýp o uluslarla, [Deniz’in yarýlýp Mýsýr ordusunun yok olduðu] cenk
gününde savaþmýþ olduðu gibi savaþacak.
4
O gün [Tanrý’nýn simgesel] Ayaklarý doðuda Yeruþalayim’in karþýsýndaki Zeytin
daðýnýn üzerinde duracak ve Zeytin daðý, [ortada] çok büyük [ve derin] bir vadi [oluþturacak þekilde] ortasýndan doðuya ve batýya doðru [doðu-batý ekseninde] yarýlacak; daðýn
yarýsý kuzeye, yarýsý da güneye kayacak.
5
Daðlarýn vadisine kaçacaksýnýz, zira daðlarýn vadisi Atsal’a kadar ulaþacak ve Yeuda
kralý Uziya’nýn günlerindeki deprem nedeniyle kaçmýþ olduðunuz þekilde kaçacaksýnýz; ve
Tanrým Aþem, seninle [olmak için] tüm kutsal [melekleriyle birlikte] gelecek
6
O gün ne parlak bir ýþýk olacak ne de yoðun bir karanlýk. [Yisrael için kurtuluþun mu
yoksa tam bir yok oluþun mu gelmekte olduðu belirgin olmayacak.]
7
Bir gün boyunca sürecek – [ve gün, yalnýz] Tanrý tarafýndan bilinecek [zira] ne
gündüz ne de gece [anlaþýlýr] olacak. [Ancak] Akþama doðru ýþýk olacak.
8
O gün Yeruþalayim’den coþkun sular çýkacak, yarýsý doðu denizine, yarýsý da batý
denizine [akacak – bu akýntý] hem yaz hem kýþ [vakti mevcut] olacak.
9
Ve Aþem, tüm yeryüzü üzerinde Kral olacak. O gün, Aþem Bir ve Ýsmi Bir olacak.
10
[Yeruþalayim ve çevresi daðlýk olmasýna raðmen] Tüm bölge, Yeruþalayim’in güneyindeki Rimon tepesinden [itibaren] bir ovaya dönüþecek; [Yeruþalayim,] Binyamin kapýsýndan ilk kapýnýn yerine kadar, köþe kapýsýna kadar ve Hananel kulesinden kralýn [üzüm
presleme] teknelerine kadar yerinde kalýp [çevresine göre] yüksek duracak.
11
Ýçinde oturacaklar, bir daha imha [hareketi] olmayacak ve Yeruþalayim güvenle oturacak.
12
Tanrý’nýn, Yeruþalayim’e saldýran tüm halklarý vuracaðý bela ise þöyle olacak: [Her
birinin] Vücudu, henüz ayakta dururken çürüyecek, gözleri çukurlarýnda çürüyecek, dili de
aðýzlarýnda çürüyecek.
13
O gün Tanrý’nýn onlara yönelik karmaþasý son derece büyük olacak. [O kadar þaþkýna
dönecekler ki] Bir kiþi [yardým için] akranýnýn elini tuttuðunda [diðeri onun düþman olduðunu sanacak ve] eli, [vurmak üzere] akranýnýn elinin üstünde yükselecek.
14
[Bu savaþta çevredeki] Yeuda [topraklarý sakinleri de, saldýrgan uluslar tarafýndan
buna zorlanarak] Yeruþalayim’e karþý savaþacak. [Düþmanlarýn birbirlerine güvenmemelerinin sebebi de bu olacak, zira herkes, yardým etmek isteyen akranýnýn, tekrar saf
deðiþtirmiþ bir Yeuda mensubu olduðunu düþünecek.] Çevredeki tüm uluslarýn serveti de
toplanacak – çok büyük miktarda altýn, gümüþ ve giysi.
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Rabi Hirsch’in Gog-Magog iliþkisi üzerindeki tezi, Ýbranice’de Mem harfinin, bir þeyi etrafa
yayma belirtmesi üzerine kuruludur. Örneðin Or sözcüðü “ýþýk” anlamýna gelir ve baþýna
Mem harfi geldiðinde, “Maor – Iþýk Kaynaðý” [ýþýk yayan þey] sözcüðü oluþur. Benzer þekilde
Rabi Hirsch’in görüþü doðrultusunda insanýn kendisini Tanrý’nýn gücünden izole edebileceði düþüncesini simgeleyen “Gag – Çatý” sözcüðünün baþýna Mem harfi geldiðinde ortaya
çýkan Magog sözcüðü de bu düþünceyi dünya üzerine yayma teþebbüsünü temsil eder.
Peygamber Zeharya’nýn kehanetleri, Yisrael tarihinin kritik bir yol ayrýmýnda gelmiþtir. Pers
Kralý Koreþ’in (Kirüs, Cyrus) II. Bet-Amikdaþ’ýn inþasý için izin vermesinin üzerinden on yedi
yýl geçtikten sonra, Yeruþalayim çevresindeki yabancý uluslarýn tacizi ile iftiralarý üzerine
inþaat Kral Ahaþveroþ’un emriyle durdurulmuþtur. Ýftiraya uðramýþ Yahudi yerleþiminde
moral düþüktür ve ümitsizlik baskýndýr. Tanrý bu ortamda, halka, liderleri Zerubavel ve
Yeoþua’nýn yönetimi altýnda, korkularýný göz ardý edip Bet-Amikdaþ’ýn inþasýna devam
etmelerini emretmek üzere Zeharya’yý görevlendirir. Onlara baþarý sözü verir ve gerçekten
de kýsa süre sonra Pers Kralý Daryaveþ (Darius) inþaatýn devamýna onay verir. Aftara’da
okunan kýsýmda Zeharya, Gog ve Magog Savaþý’nýn nihai kurtuluþla ve diðer uluslarýn
Tanrý’nýn tek Kral, Yisrael’in de O’nun Halký olduðu gerçeðini kabul etmeleriyle
sonuçlanacaðýna dair kehanette bulunmaktadýr. Bu kabullenme Sukot bayramýnda kutlanacaktýr ve Sukot bayramýnýn ilk günü okunacak Aftara için bu kehanetin seçilmesinin
nedeni de budur.

21
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14:15-21

15

Atlarýn, katýrlarýn, develerin, eþeklerin ve o kamplarda bulunacak tüm hayvanlarýn
[çekeceði] bela da ayný þekilde olacak – [yukarýda söylenen] bu bela gibi.
16
Yeruþalayim’e gelen tüm uluslardan geriye kalanlarýn hepsi, Topluluklarýn Efendisi
Kral’a secde etmek ve Sukot bayramýný kutlamak üzere her yýl [Yeruþalayim’e] çýkacak.
17
Yeryüzü ailelerinden, Topluluklarýn Efendisi Kral’a secde etmek üzere Yeruþalayim’e
çýkmayanlar olursa, onlarýn üzerinde yaðmur olmayacak [zira yaðmurlar hakkýndaki
Tanrýsal karar Sukot bayramýnda verilir ve söz konusu uluslar bu bayrama önem vermedikleri için yaðmurdan mahrum kalacaklardýr].
18
Eðer Mýsýr ailesi çýkmaz ve gelmezse; [su ihtiyacýný Nil’den elde ettikleri için] onlarýn
üzerinde [yaðmur ihtiyacý zaten yýl boyunca] olmamasýna raðmen, Tanrý’nýn Sukot bayramýný
kutlamak üzere [Yeruþalayim’e] çýkmayan uluslarý vuracaðý [açlýk] bela[sý, Mýsýrlýlar’ýn
üstünde de] olacak. 19 Mýsýr’ýn günahý[nýn cezasý] ve Sukot bayramýný kutlamak üzere çýkmayan tüm uluslarýn günahý[nýn cezasý] bu olacak.
20
O gün, atlarýn [süs amaçlý altýn] çýngýraklarý [bile] Tanrý Adýna Kutsal hale gelecek.
[Bu altýnlardan yapýlan,] Tanrý’nýn Evi’nde [korban etlerinin piþirilmesinde kullanýlacak]
kazanlar, [böylece] Mizbeah’ýn önündeki [altýn kan] çanaklarý gibi olacak.
21
Yeruþalayim’deki ve Yeuda[’nýn genelindeki] tüm kazanlar Topluluklarýn Efendisi
Adýna Kutsal olacak. [Þelamim-korbanlarý] Kesenlerin hepsi gelip onlardan alacak ve
içlerinde piþirecekler. [Bet-Amikdaþ’a baðýþ çok yüksek miktarda olacaðý için] O gün
Topluluklarýn Efendisi’nin Evi’nde artýk, [eskiden kutsal amaçlý kaplar veya kap üretimi
için malzeme satan] tüccarlar [için ihtiyaç] olmayacak.
*
Sukot bayramýnýn Aftara konularý içinde, nihai Kurtuluþ ve Maþiah Dönemi’nin gelmesiyle
sonuçlanacak dehþet verici bir savaþlar serisi olan Gog ve Magog Savaþý önemli bir yer tutmaktadýr. Hem ilk günün hem de bayramýn Hol Amoed günlerine rastlayan Þabat gününün
Aftarasý bu savaþý konu etmektedir. Raþi’ye göre bu savaþýn Sukot’la baðlantýsý, savaþtan sað
çýkacak uluslarýn her yýl Sukot bayramý kutlamalarýnda Yisrael’e katýlacaðýna dair kehanettir. Talmud’un Megila faslý üzerindeki Nimuke Yosef açýklamalarý, Rav Ay Gaon’dan bir alýntý yaparak, aradaki baðlantýnýn, Gog ve Magog karþýsýndaki zaferin Sukot bayramýný içeren
Tiþri ayýnda gerçekleþeceðine dair geleneksel bilgi olduðunu belirtir.
Rabi Samson Raphael Hirsch, Bamidbar 29:13 açýklamalarýnda, Gog ve Magog Savaþý ile
Sukot bayramý arasýndaki içsel baðlantýyý ele alýr. Bu konudaki tezinin serbest bir özeti þöyledir:
Gog ismi “Gag – Çatý” ile baðlantýlýdýr ve bu, yapraklardan oluþan zayýf ve dengesiz bir
örtüye sahip olan Suka yapýsýyla olan tezadý hemen ortaya koymaktadýr. Aslýnda insan
ýrkýnýn tüm tarihi bu tezattan oluþur. Ýnsanlar, týpký kendilerini baþka insanlara karþý güvenli
kýlabilecek duvarlar yapma gücüne sahip olmalarý gibi, kendilerini yukarýdan gelebileceklere – Tanrý’dan ve O’nun olaylarý yönetebilme gücüne – karþý da koruyabileceklerini ve
güvence altýna alabileceklerini sanýrlar. Kendi kuvvetlerinin korumasý altýnda güvenlik
bulabileceklerini, kaderlerine tamamen hâkim olabileceklerini ve insani büyüklüðü kalkanlý
çatýlarla taçlandýrarak kendilerini Tanrý’dan baðýmsýz kýlabileceklerini düþünürler.
Gog ve Magog savaþý, “Gag – Çatý” ile Suka’nýn mücadelesidir. Ýnsani büyüklüðün hiç
huzur vermeyen çatý-yanýlsamasýyla, insanýn tüm güvenini Tanrý’nýn korumasýna yaslamasýnýn getirdiði güven ve sükûnet gerçeðini simgeleyen Suka’nýn savaþýdýr.
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8:2-16

Aftarat Sukot – II (Diaspora)
Vayikaalu – Melahim I 8:2-21

8

2

[Bet-Amikdaþ’ýn hizmete açýlma zamaný gelmiþti. Bu amaçla] Yisrael’in tüm erkekleri
Etanim [=Güçlüler] ayýnda [=çok önemli günlerin olduðu Tiþri ayýnda] – ki bu yedinci
aydýr – bayramda [=Sukot bayramýnda] Kral Þelomo’ya toplandýlar.
3
Yisrael’in tüm ileri gelenleri geldiler ve Koenler Sandýðý taþýdýlar.
4
Tanrý’nýn Sandýðý’ný, [o sýrada Givon’da bulunan] Buluþma Çadýrý’ný ve Çadýr’daki
tüm kutsal eþyalarý [Yeruþalayim’e] çýkardýlar [ve orada gizlediler]. Onlarý çýkardýklarýnda,
[sandýðý] Koenler ve [diðerlerini] Leviler [taþýdý].
5
Kral Þelomo ile onun etrafýnda toplanan tüm Yisrael Cemaati Sandýk’ýn önünde
[idiler ve] bolluktan sayýlamayacak ve hesaplanamayacak [miktarda] davar ve sýðýr
[korbanlarý] kesiyorlardý.
6
Koenler, Tanrý’nýn Antlaþma Sandýðý’ný, yerine, Ev’in Devir [adlý kýsmýna, yani]
Kutsallar Kutsalý [olan iç bölmeye, Þelomo’nun burada özel olarak yaptýrdýðý büyük]
Keruvim [þekillerinin] kanatlarý altýna getirdiler.
7
Keruvim [þekilleri] kanatlarýný Sandýk’ýn yerine doðru germiþlerdi ve [böylece]
Keruvim Sandýk’a ve [onun taþýma] sýrýklarýna yukarýdan siper oluyorlardý.
8
[Aron’un taþýma sýrýklarý önde ve arkada eþit uzunluktaydý. Ama bundan böyle artýk
taþýnmasýna gerek olmadýðý için bu] Sýrýklarý, [içinde serbest olduklarý halkalar boyunca
kaydýrarak çoðunluðu önde kalacak þekilde] uzattýlar. [Öyle ki] Sýrýklarýn uçlarý Devir’in
önünde, Kutsal’da [=Bet-Amikdaþ’ýn Kodeþ adý verilen ön bölmesinde] görülecek þekilde
uzadý, ama dýþarýdan görünmüyordu. [Baþka bir deyiþle, sýrýk uçlarý Kutsal ile Kutsallar
Kutsalý arasýnda bulunan Parohet adlý perde üstünde, dýþarýdan fark edilecek ama görünmeyecek þekilde iki çýkýntý yapýyordu. Sýrýklar] Bugüne kadar [Kral Yoþiyau zamanýnda
gizli bir yere saklanana kadar] orada [bu þekilde] kaldýlar.
9
Sandýk’ýn içinde, Tanrý’nýn Bene-Yisrael’le Mýsýr Ülkesi’nden çýkýþlarý[ sonrasý]nda
[antlaþma] yaptýðý zaman Moþe’nin Horev’de oraya koymuþ olduðu iki taþ levhanýn dýþýnda [hiçbir þey] yoktu.
10
Koenler’in [Sandýk’ý yerine yerleþtirip] Kutsal’dan çýkmasýyla, [Tanrý’nýn Onuru’nu
simgeleyen] Bulut Tanrý’nýn Evi’ni doldurdu.
11
Bulut yüzünden Koenler hizmet etmek için [orada] duramadýlar, zira Tanrý’nýn
Onuru, Tanrý’nýn Evi’ni doldurmuþtu.
12
O zaman Þelomo [þöyle] dedi: “Tanrý yoðun sis içinde barýnacaðýný söylemiþti.
13
Senin için bir ikametgâh inþa ettim, ebediyen oturman için bir temel [olacak burasý].”
14
[Sonra] Kral yüzünü çevirdi ve tüm Yisrael Toplumu’nu mübarek kýldý. Tüm Yisrael
Toplumu ayakta duruyordu.
15
[Þelomo þöyle] Dedi: “Yisrael’in Tanrýsý Aþem Mübarek’tir. Babam David’le, Kendi
Aðzý’yla konuþmuþtu ve [verdiði] þu [sözü] Kendi Eli’yle yerine getirdi:
16
‘Halkým Yisrael’i Mýsýr’dan çýkardýðým günden beri, Ýsmim’in orada olacaðý bir Ev
inþa etmek üzere Yisrael kabilelerinin hiçbirinden bir þehir seçmemiþtim. Ama [þimdi]
Halkým Yisrael’in üzerinde [hükümdar] olmasý için David’i seçtim [ve Bet-Amikdaþ’ý
Yeruþalayim’de inþa etmek için gereken hazýrlýklarý o yaptý].’
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8:17-21

17

Yisrael’in Tanrýsý Aþem’in adýna bir Ev inþa etme [isteði], babam David’in kalbindeydi.
Ama Tanrý, babam David’e [þöyle] dedi: ‘Kalbinde Benim Adýma bir Ev inþa etme
[isteði] olduðu belli. [Böyle bir isteðin] Kalbinde olmasý nedeniyle iyi bir þey yaptýn.
19
Yalnýz bu Ev’i sen inþa etmeyeceksin. Belinden çýkacak oðlun – Benim Adýma Ev’i o
inþa edecek.’
20
“Tanrý, konuþmuþ olduðu bu sözü [iþte þimdi] yerine getirdi. Babam David’in yerine
geçip Yisrael Tahtý’na oturdum – týpký Tanrý’nýn konuþtuðu gibi – ve Yisrael’in Tanrýsý
Aþem’in Adýna Ev’i inþa ettim.
21
Tanrý’nýn, atalarýmýzla, onlarý Mýsýr Ülkesi’nden çýkardýðýnda yapmýþ olduðu
Antlaþmasý’ný içeren Sandýk için orada yer hazýrladým.”
18

*
Kral Þelomo ve halk I. Bet-Amikdaþ’ý on dört günlük coþkulu bir kutlamayla hizmete
adamýþlardýr. Böylece Yisrael’in bu büyük mutluluðu, “Neþe Zamaný” olarak anýlan Sukot
bayramýyla çakýþmýþtýr.
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38:18-23 - 39:1-10

Aftarat Þabat Hol Amoed Sukot
Veaya Bayom Au – Yehezkel 38:18-39:16

38

18

O gün, Gog’un Yisrael topraðýna geleceði gün – Efendi Aþem’in Sözü – hiddetim
burun deliklerime yükselecek.
19
Ýnfialimle, hýþmýmýn ateþiyle konuþtum: O gün Yisrael topraðýnda büyük bir deprem
olmazsa…!
20
Önümde denizin balýklarý, gökyüzünün uçucularý, kýrýn hayvanlarý ve toprak
üzerinde hareket eden tüm küçük canlýlar, topraðýn yüzeyindeki tüm insanlar sarsýlacak.
Daðlar yerle bir olacak, yamaçlar düþecek ve tüm duvarlar yere düþecek.
21
Ve [Gog’un] üzerine tüm daðlarýmda kýlýcý çaðýracaðým – Efendi Aþem’in Sözü –
herkesin kýlýcý kardeþine karþý olacak.
22
Onunla davamý göreceðim [ve cezasýný] salgýnla ve kanla [vereceðim]; onun,
destekçilerinin ve beraberindeki kalabalýk halklarýn üzerlerine sel gibi yaðmur, büyük dolu
parçalarý, ateþ ve kükürt yaðdýracaðým.
23
Böylece birçok ulusun gözünde büyüyeceðim, kutsal kýlýnacaðým ve tanýnacaðým ve
bilecekler ki Ben, Aþem’im.

39

1

Ve sen insanoðlu, Gog’la ilgili kehanette bulun ve söyle: Þöyle diyor Efendi Aþem: Ýþte
Ben sana karþýyým ey Meþeh ve Tuval’ýn baþ lideri Gog!
2
Seni saptýrýp ayartacaðým ve seni kuzeyin uçlarýndan çýkarýp Yisrael’in daðlarýna karþý
getireceðim.
3
Yayýný sol elinden vuracak, oklarýný sað elinden düþüreceðim.
4
Yisrael’in daðlarý üzerinde düþeceksin – sen, destekçilerin ve beraberindeki halklar.
Her türlü yýrtýcý kuþa ve kýr hayvanýna yem edeceðim seni.
5
Kýrýn yüzeyine düþeceksin; çünkü Ben konuþtum – Efendi Aþem’in Sözü.
6
Magog’a ve güven içinde adalarda oturanlara karþý ateþ salývereceðim. Ve bilecekler
ki Ben, Aþem’im.
7
Ve Kutsal Ýsmim’in Halkým Yisrael’in içinde bilinmesini saðlayacaðým; bir daha Kutsal
Ýsmim’in kutsiyetinin ihlaline izin vermeyeceðim ve uluslar bilecekler ki Ben, Aþem’in,
Yisrael içinde Kutsal’ým.
8
Ýþte; [vakit] geliyor ve [kurtuluþ] gerçekleþmiþ olacak – Efendi Aþem’in Sözü – odur
sözünü ettiðim gün.
9
Yisrael þehirlerinin sakinleri çýkacaklar, [bir ateþ] yakýp [bunu] silahlarla, kalkan ve
zýrhla, yayla ve oklarla, kargý ve mýzrakla ateþleyecekler ve yedi yýl [boyunca] bunlarla ateþ
yakacaklar.
10
Kýrdan aðaçlar taþýmayacaklar ve ormanlardan [odun] kesmeyecekler, zira silahlarla
yakacaklar ateþi. Kendilerini yaðmalayanlarý yaðmalayacaklar ve kendilerini çapullayanlarý
çapullayacaklar – Efendi Aþem’in Sözü.
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39:11-16

11

O gün Gog’a Yisrael’de bir kabir yeri vereceðim orada – denizin [=Kineret gölünün]
doðusuna doðru geçenlerin [kullandýðý] vadide. [Cesetlerin çokluðundan, bu vadi]
Geçenlerin yolunu kapayacak [ve oradan artýk insanlar geçmeyecek.] Gog’u ve tüm kalabalýðýný orada gömüp [buraya] Gog Kalabalýðý Vadisi adý verecekler.
12
Ülke’nin temizlenmesi uðruna onlarý Yisrael Ailesi gömecek yedi ay [boyunca].
13
Ülke’nin tüm halký gömecek ve [bu olay] onlara ün getirecek Kendim’i onurlandýrdýðým günde – Efendi Aþem’in Sözü.
14
Onu temizlemek için Ülke’nin yüzeyi boyunca geri kalanlarý geçenlerle birlikte gömmek üzere Ülke’de dolaþacak devamlý görevliler atayacaklar. [Bu görevliler,] Yedi ayýn bitiminde arayacaklar [bu geri kalan cesetleri, zira yedi ay boyunca onlar da ortadaki cesetlerin gömülmesiyle meþgul olacaklar].
15
Ülke’de dolaþanlar geçerken, [biri] bir insan kemiði görünce, gömücüler onu Gog
Kalabalýðý Vadisi’ne gömene kadar onun yanýnda [duracak olan] iþaret [amaçlý bir mezar
taþý] inþa edecek.
16
[Bu vadinin bitiþiðindeki] Þehrin ismi de Amona [=Kalabalýk] olacak. böylece
Ülke’yi temizleyecekler.
*
Sukot’un ilk günü okunan Aftara’nýn notlarýnda deðinildiði üzere bu Aftara’nýn seçilme
sebebi de Gog ve Magog Savaþý’na dair içeriðidir. Sukot’un ilk gününe ait Aftara kýsaca
Erets-Yisrael’de gerçekleþecek bir depremden bahsetmiþti. Bu Aftara ise söz konusu depremi daha kapsamlý bir biçimde tanýmlamaktadýr. Midraþ (Tanhuma, Bo 4), p. 22’de sözü
edilen belalarýn bazýlarýnýn, Tanrý tarafýndan Mýsýrlýlar’a gönderilen belalarla paralel
olduðuna dikkati çeker. Bu þekilde Hahamlarýmýz, Paro’nun niyetleriyle Gog’unkiler
arasýnda bir paralellik kurmuþlardýr. Yisrael’in gençlik yýllarýnda Paro, ulusu sakat býrakmaya teþebbüs etmiþti. Zamanýn sonunda ise Gog, son bir devasa çabayla, ilk bakýþta
savunmasýz görünen halký yok etmeyi deneyecektir. Tanrý her ikisine de, doðanýn güçlerini onlarýn üzerine salýverip tüm gücün Kendi Eli’nde olduðunu kanýtlayarak cevap vermektedir.
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8:54-65

Aftarat Þemini Hag Aatseret
Diaspora’da bayramýn ilk günü bu Aftara okunur.
Erets-Yisrael’de ise bayram tek gündür ve ayný zamanda Simhat Tora’dýr.
Dolayýsýyla Erets-Yisrael’dekiler için bayramýn ilk ve tek gününde Aftarat Simhat Tora okunur.

Vayi Kehalot – Melahim I 8:54-66

8

54

Þelomo Tanrý’ya tüm bu dua ve yakarýyla dua etmeyi tamamladýðýnda, Tanrý’nýn
Mizbeahý’nýn önündeki diz üstü çökmüþ ve elleri göklere açýlmýþ [konumundan] kalktý.
55
Ayakta durup tüm Yisrael toplumunu yüksek sesle mübarek kýldý [ve þöyle] dedi:
56
“Söylediði her þeye uygun olarak Halký Yisrael’e istirahat veren Tanrý, Mübarek’tir.
Kulu Moþe aracýlýðýyla konuþmuþ olduðu tüm Sözleri’nden [tek] bir Sözü [bile] eksik
kalmadý.
57
Tanrýmýz Aþem, týpký [çöl neslinde] atalarýmýzla olduðu gibi bizimle olsun; bizi býrakmasýn ve terk etmesin –
58
kalbimizi O’na meyletmemiz, tüm Yollarý’nda yürümemiz ve atalarýmýza emretmiþ
olduðu Emirleri’ni, Hükümleri’ni ve Kanunlarý’ný gözetmemiz için.
59
“Tanrý’nýn Huzuru’nda yakardýðým bu sözlerim, gündüz ve gece [boyunca] Tanrýmýz
Aþem’e yakýn olsun [ve böylece] kulunun hakkýný ve Halký Yisrael’in hakkýný yerine
getirsin – her günün ihtiyacý gününde.
60
Böylece yeryüzünün tüm halklarý bilsinler ki Aþem – O’dur Tanrý.
61
Kalbiniz, bugün gibi, Hükümleri’nde yürümek ve Emirleri’ni gözetmek üzere
Tanrýmýz Aþem’le bütün [ve kusursuz] kalsýn.”
62
Kral ve onunla beraber tüm Yisrael, Tanrý’nýn Huzuru’nda [Þelamim-]kesimi gerçekleþtiriyorlardý.
63
Þelomo, Tanrý Adýna kestiði Þelamim-kesimini – yirmi iki bin sýðýr ve yüz yirmi bin
davar – gerçekleþtirdi ve Tanrý’nýn Evi’ni hizmete açtýlar – kral ve tüm Bene-Yisrael.
64
O gün kral, Tanrý’nýn Evi’nin önündeki avlunun içini [Mizbeah’ýn kutsiyetine sahip
olacak þekilde] takdis etti, çünkü Ola-korbanýný, Minha’yý ve Þelamim[-korbanýnýn]
içyaðlarýný[n iþlemlerini] orada yaptý, zira Tanrý’nýn Huzuru’ndaki, [Þelomo’nun, Moþe’nin
yapmýþ olduðu] bakýr Mizbeah [yerine yaptýðý taþ Mizbeah], Ola-korbanýný, Minha’yý ve
Þelamim[-korbanýnýn] içyaðlarýný içeremeyecek kadar küçüktü.
65
O dönemde Þelomo – ve tüm halký Yisrael – [Bet-Amikdaþ’ýn hizmete açýlýþ törenlerinin yapýldýðý] yedi gün ve [hemen onlarý takiben Sukot bayramýndaki] yedi gün [olmak
üzere toplam] on dört gün [boyunca] Tanrýmýz Aþem’in Huzuru’nda, [kuzeyde] Hamat
yolundan, [güneyde] Mýsýr ýrmaðýna kadar, büyük bir toplulukla kutlama yaptý.
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8:66

66

[Sukot bayramýnýn baþýna göre] Sekizinci günde [yerlerine dönmek için izin isteyen]
halký [ertesi gün] salýverdi ve [halk] kralý mübarek kýldý. Tanrý’nýn, kulu David’e [ona vermiþ olduðu sözü yerine getirerek] ve [kutlama günleri içine rastlayan Yom Kipur’da da kutlamayý kesmeyip yiyip içen] Halký Yisrael’e [onlarý affettiðini bildirerek] yapmýþ olduðu
tüm iyilikler nedeniyle sevinç ve kalpten bir neþeyle çadýrlarýna gittiler.
*
Sukot’un ikinci gününe ait Aftara, Þelomo’nun Bet-Amikdaþ’ý hizmete açmasýnýn
baþlangýcýný anlatýyordu. Bu Aftara ise bu törenlerin son kýsmýný anlatmaktadýr. Orada
belirtildiði üzere, kutlama Sukot boyunca devam etmiþti. Bu günün Aftarasý’nda Þelomo
halký mübarek kýlmakta ve son olarak, Sukot’un sekizinci gününde – Þemini Hag Aatseret’te
– halka, artýk gidebileceklerini söylemektedir.
Uzun ve dokunaklý bir duayla Þelomo, Tanrý’dan, Bet-Amikdaþ’taki Mevcudiyeti’ni sabit
tutmasýný ve oraya gelen herkesin korbanlarýyla dualarýný kabul etmesini istemiþti. Genel
olarak “Tefila – Dua” ile “Tehina – Yakarý” arasýndaki fark þöyledir: Dua, bizim günlük
dualarýmýzda olduðu gibi standart bir formüle sahiptir ve dua eden kiþi Tanrý’ya yakýnlýðý
bu sabit metinle arar, ihtiyaçlarý konusunda mübarek kýlýnmayý umar. Bu nedenle dualar
daima, Tanrý’yý mübarek kýlan, yani O’nun tüm bereketin Kaynaðý olduðunu vurgulayan
bir giriþle baþlar, ardýndan dua edenin istekleri listelenir ve Tanrý’ya yönelik övgüyle sona
erer. Bir kiþi Tanrý’ya yakýnlýk konusunda belirli bir düzeyi elde etmeyi baþarýrsa, isteklerinin kendisine bahþedilmesi doðal bir sonuç olacaktýr, zira bu baþarý o kiþiye, Tanrý’ya
yönelik hizmetini daha da ileriye götürecek belirgin bir zihin rahatlýðý saðlayacaktýr. Öte
yandan yakarý ise, yakaran kiþinin herhangi bir þahsi liyakate veya kendisine ait belli iyi
eylemlere dayandýramayacaðý, dolayýsýyla kabul edildiði takdirde tam bir armaðan ve baðýþ
sýnýfýnda olacak isteklerini iletmesidir. Örneðin Þelomo, sözlerinde Tanrý’dan, yakarýsýný
Yahudi ulusu uðruna kabul etmesini arz etmektedir ki bu, yakarýlarýnýn, kendi þahsi liyakatinin buna yetmesi sonucunda deðil ancak halkýn uðruna kabul bulabileceðini gösterir.
Þelomo ellerini göklere doðru açarak, ellerinin bomboþ olduðunu, Bet-Amikdaþ’ýn inþasý
için toplanan fonlardan ve deðerli malzemelerden hiçbirini kendilerine almadýklarýný
simgeleyen bir hareket yapmýþtýr (Talmud Yeruþalmi – Berahot 1:5). O ulusal sevinç anýnda
Þelomo toplumun gözleri önünde, dürüstlüðün ihmalini hiçbir baþarýnýn haklý çýkaramayacaðý mesajýný vermiþtir. Tanrý Adýna yapýlan bir iþte görev alan insanlar, ellerinin
altýndan geçen her kuruþun hesabýný verebilmelidir. Bunun ilk örneðini, Miþkan’ýn inþasý
sonrasýnda her þeyin dökümünü tek tek yapan Moþe Rabenu vermiþtir.
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hangi manevi rotada ilerletilmesi gerektiði konusundaki talimatlarý da Tanrý, Moþe’ye vermiþtir. Onun yerini kim alabilecektir?
Yeoþua, Moþe’nin ulusal konumunu doldurmaya en uygun kiþiydi. Midraþ (Bamidbar Raba 21),
Tanrý’nýn Yeoþua’yý seçmek için iyi nedenleri olduðunu vurgulama amacýyla bir pasuktan
alýntý yapar: “Ýncir aðacýný özenle koruyan, meyvesini yer” (Miþle 27:18). Bu alýntý, Yeoþua’nýn,
Tora’ya olan yüksek adanmýþlýk düzeyinin bir sonucu olarak liyakatini kanýtladýðýný belirtmektedir. Yeoþua, Tora uðruna hiçbir hizmeti hor görmeyen bir yapýdaydý. Moþe halka ders
vereceði zaman etrafý ve oturma yerlerini düzenleyen, hocasý Moþe’nin tüm ihtiyaçlarýný
karþýlayan Yeoþua’ydý. Bu kýsýmda Yeoþua’nýn, Tanrý’nýn kendisine hitap etmesine, her
þeyin ötesinde “Moþe’nin hizmetkârý” (p. 1) olduðu için hak kazandýðý vurgulanmaktadýr.
Tora’nýn bütünlüðünü yalnýzca öðrenim yoluyla elde etme teþebbüsünde olanlar, kendi görüþ
kabiliyetlerinin sýnýrlarýyla kýsýtlý kalýr. Yeoþua çok titiz ve gayretli bir þekilde Tora öðrenmiþtir;
ama bunun yanýnda Tora için gereken diðer tüm hizmetleri de tam bir sadakatle, en ufak bir
gocunma olmaksýzýn yerine getirmeyi görev bilmiþtir; zira Tora aþkýyla yanan bir ruh sýnýr
tanýmaz. Yeoþua’nýn “Þimuþ Talmide Hahamim – Bilgelere Hizmet” adý verilen bu davranýþý,
ona öðrenimin ötesinde hayat tecrübesi, farklý durum ve ortamlarda ne þekilde davranmak
gerektiði, Alaha’nýn pratikte nasýl uygulandýðý gibi konularda önemli kazanýmlar getirmiþtir.
Tanrý’nýn, Sözü’nü Yahudi Ulusu’na iletmesi için seçmiþ olduðu Yeoþua iþte böyle biridir. BeneYisrael’in kendi liderleri olarak yaþamý boyunca kayýtsýz þartsýz itaat ettiði Yeoþua iþte böyle biridir.
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9
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1:1-9

Aftarat Simhat Tora
1

Vayi Ahare Mot – Yeoþua 1:1-9
1

Tanrý’nýn kulu Moþe’nin ölümünden sonra, Tanrý, Moþe’nin hizmetkârý Yeoþua bin
Nun’a þöyle dedi: 2 “Kulum Moþe öldü. Þimdi, kalk ve onlara – Yisrael’e – vermekte
olduðum Ülke’ye [girmek üzere] þu Yarden’i geç – sen ve tüm bu halk.
3
Moþe’ye konuþmuþ olduðum üzere, ayaðýnýzýn basacaðý her yeri size verdim.
4
Sýnýrýnýz, bu çöl ve Levanon’dan büyük nehir Fýrat nehrine kadar tüm Hiti topraklarý
ve gün batýmý yönünde büyük denize kadar olacak.
5
Hayatýnýn tüm günleri boyunca karþýnda [tek] kiþi [bile] duramayacak. Moþe’nin
yanýnda olduðum gibi senin yanýnda olacaðým; seni býrakmayacaðým ve terk etmeyeceðim.
6
“[Dünyevi anlamda] Güçlü ve cesur ol, çünkü onlara vereceðime dair atalarýna yemin
etmiþ olduðum Ülke’yi bu halka mülk olarak sen vereceksin.
7
Yalnýz [Tora konusunda da] son derece cesur ve güçlü olmalý, kulum Moþe’nin sana
emretmiþ olduðu Tora’nýn tümüne uygun davranmaya özen göstermelisin. Ondan saða ya
da sola sapma. Bu sayede, gittiðin her þeyde akýllýca davranmýþ olacaksýn.
8
“Bu Tora Kitabý dilinden düþmesin, gündüz ve gece onun üzerinde kafa yor ki onda
yazýlý olan her þeyi özenle yerine getirebilesin; zira [ancak] o zaman yollarýný baþarýlý kýlacak ve [ancak] o zaman akýllýca davranmýþ olacaksýn.
9
[Savaþ konusunda da tasalanma.] Sana ‘Güçlü ve cesur ol, ezilme ve çekinme; çünkü
gittiðin her þeyde Tanrýn Aþem seninledir’ [diye] emretmedim mi?”
*
Yýllýk Tora okuma döngüsünü, Moþe’nin ölümünü anlatan sekiz pasukluk bir kýsýmla
kapattýðýmýz Simhat Tora gününde, Aftara olarak, Tanah’ýn ikinci kýsmý Neviim’i açan
Yeoþua kitabýnýn baþýnda, Moþe’nin halefi Yeoþua’nýn göreve baþlamasýný okuruz.
Aktarým, Yeoþua kitabýnýn ilk kýsmýnýn önde gelen motifidir. Yisrael’in liderlik asasý ve
peygamberlik ihtiþamý, Moþe’den Yeoþua’ya geçmiþtir. Neviim kitabýnýn ilk kýsmý, Tora’nýn
Yahudi Ulusu’nun tarihi ve Erets-Yisrael’e olan yolculuklarý konusunda anlattýklarýna
devam eder. Yeoþua’nýn Tora’nýn devamlýlýðýný simgelemesi nedeniyle bu kýsým, Tora’nýn
yýllýk okunuþ döngüsünün tamamlandýðý Simhat Tora’da Aftara olarak seçilmiþtir.
Aktarým temasýný ön plana çýkarmak için bir metin bundan daha iyi düzenlenmiþ olamaz.
Devarim kitabýna neredeyse bire bir paralel ifadeler içeren p. 3, 4, 5, ve 9’un yaný sýra, giriþ
pasuklarýnýn bariz nakaratý “Hazak Veemats – Güçlü ve Cesur Ol” sözleri, Tanrý tarafýndan
üç kez tekrarlanarak aktarým temasýný kuvvetlendirmektedir, zira bu teþvik sözleri,
Moþe’nin Yeoþua’ya tembihte bulunurken, kendi gerçek potansiyelinin farkýnda olmasý
için üç kez (Devarim 3:28, 31:7 ve 31:23) kullandýðý sözlerle aynýdýr.
Yine de Devarim ve Yeoþua kitaplarý arasýndaki baðlantý, basitçe bir söz kalýbýnýn tekrarlanmasýndan çok daha derin niteliklidir. Doðrusu, sözcüklerin kendileri bile bu aktarým
temasýný güçlendirecek özelliktedir. Ari Zal, Hazak sözcüðünün sayýsal deðerinin (115),
Moþe’ninkinin (345) tam üçte biri olduðuna dikkati çeker. Tanrý’nýn bu kýsýmda Hazak
sözcüðünü üç kez tekrarlamasý, Yeoþua’ya, Moþe gibi halkýn lideri ve peygamberi olabilmesi için tüm manevi kuvvetlerini seferber etmesi gerektiði mesajýn vermektedir.
Moþe öldüðü zaman Yisrael, Tanrý’nýn Torasý’ný Gökler’den yeryüzündeki insana getirmiþ
olan bu muhteþem Liderini ve Peygamberini kaybetmiþtir. Yisrael’in çöl yolculuðu boyunca
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Sözlük
[çoð. : çoðul; tek. : tekil; f. : diþil; f. çoð. : diþil çoðul; kar. : karþýt; kýs. : kýsaltma]
Not: Buradaki birçok madde, ilk dört kitaptaki sözlük bölümlerinde de yer almaktadýr. Dolayýsýyla bu
maddeler hakkýnda, sadece temel tanýmlar vermekle yetinilmiþ, onlardan türeyen ve bu kitapta
kullanýlmamýþ baþka birleþik sözcükler veya deyimler ise diðer kitaplarýn sözlük kýsýmlarýnda verildiði için
bu listeye dâhil edilmemiþtir. Bu tip maddelerin sonuna “BBS [=Daha fazla detay için Bkz. Bereþit
Sözlük]”, “BÞS [=Daha fazla detay için Bkz. Þemot Sözlük]”, “BVS [=Daha fazla detay için Bkz.
Vayikra Sözlük]”, ya da “BAS [=Daha fazla detay için bkz. BAmidbar Sözlük]” kýsaltmasý eklenmiþtir.

Aavat Aþem: “Tanrý Sevgisi”. “Aavat Þamayim – Gökler [=Tanrý] Sevgisi” terimi de kullanýlýr.
Afikomin: Ya da Afikoman. Bu sözcük Aramca “Apiku Mine Metika – Tatlý Yiyecekler
Çýkarýn [=Getirin]” ifadesinin kýsaltmasýdýr. Genel olarak, ana yemekten sonra aðzýn tatlý
kalmasýný saðlama amaçlý meyve ya da tatlýlarý ifade eder. Bet-Amikdaþ döneminde Pesah
Sederi’nin en sonunda Pesah-korbaný yenir, bunun ardýndan herhangi bir Afikomin yenmezdi. Baþka bir deyiþle, Pesah-korbaný, Afikomin yerine geçerdi. Günümüzde bunu anýsýna Seder bitiminde yarým bir Matsa parçasý yenir.
Aftara: “Muafiyet”. Þabat ve bayram gibi özel günlerde peraþasýnýn ardýndan okunan,
Neviim [Peygamberler] kitabýndan bir bölüm. Peraþa ya da özel günle paralel konulardan
seçilmiþlerdir. Bunun sebebi, düþman iþgali sýrasýnda Tora okunmasýnýn yasak oluþu ve
bunu telafi etmek için Neviim kitabýndan, konuyla iliþkili bir bölümün okunmasýdýr. Bu
bölümler, o yasaklý dönem içinde, haftanýn peraþasýný okuma konusunda, “muafiyet”
saðlýyordu.
Aguna: çoð. Agunot. “Zincirli Kadýn”. Kocasý bir Get vermeden ortadan kaybolmuþ kadýn.
Kocanýn öldüðü veya boþanma belgesi verdiði açýk bir þekilde belirlenmediði sürece kadýn
bir baþkasýyla evlenemeyeceði için bu terimle anýlýr. Aguna durumundaki kadýnlarýn bu
sorunu, tarih boyunca Alaha otoritelerini en çok meþgul eden konular arasýndadýr.
Akel: “Bir Araya Topla”. Tora’nýn mitsvasý gereði Bene-Yisrael’in yedi yýlda bir, Þemita yýlý
çýkýþýndaki Sukot bayramýnýn ilk Hol-Amoed gününde Bet-Amikdaþ’ta toplanarak Devarim
kitabýndan belli kýsýmlarý kralýn aðzýndan dinledikleri büyük tören. Bkz. 31:10-13.
Alaha: çoð. A1ahot. 1. Kural. “Alah – Gitmek” kökünden gelir ve bu kurala göre “gidildiði;
hareket edildiði” manasýný verir. 2. Yahudi Kanunu. BBS.
Aliya: “Yukarý Çýkýþ”, “Yükseliþ”, “Artýþ”, “Geliþim” vs. 1. Erets-Yisrael’e geliþ. Burasý
manevi açýdan daha yüksek kabul edildiði için, bu terim kullanýlýr. Benzer þekilde EretsYisrael’den çýkýþ da “Yerida – Ýniþ” olarak tanýmlanýr. 2. Bir binanýn üst katý. 3. Cemaat
içinde Sefer-Tora’nýn okunuþu sýrasýnda peraþanýn her bölümü için kullanýlan terim. Her
bölümün okunmasý için bir kiþi Tora’ya “kaldýrýldýðý” için bu bu terim kullanýlýr ve kalkan
kiþi de Ole olarak adlandýrýlýr. BVS.
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Ama: çoð. Amot. 1. 48cm. [baþka görüþlere göre 56 ya da 60cm.] uzunluðunda bir ölçü.
(1 ama = 6 tefah). Bkz. Þemot 25:10 açk. Farklý durumlarda farklý uzunluktaki ama ölçüleri kullanýlýrdý. 2. Dirsekle bilek arasýndaki bölüme verilen isim. 3. Elin orta parmaðý.
BVS.
Amen: “Gerçektir; kesinlikle” anlamýndaki onay sözcüðü. Bu sözcük “inþallah olur”
anlamýnda deðildir. “Emet – Gerçek” sözcüðüyle ayný kökten gelir ve tam bir güven ifade
eder. Bir dua ya da beraha sonrasýnda “Amen” denmesi o duanýn “inþallah gerçekleþeceðine” dair bir dileði deðil, o dua sonucunda Tanrý’nýn her konuda en doðru kararý verip,
en uygun sonucu getireceðine dair sarsýlmaz güveni yansýtýr. Bu, bazen duanýn kabul
edilmemesi þeklinde bile olabilir.
Amida: 1. Duruþ; ayakta duruþ. 2. Tüm dualarýn merkezini oluþturan ve 19 berahadan
oluþan dua ifade eder. Amida, ayakta ve ayaklar bitiþik bir þekilde söylendiði için bu ismi
alýr. Miþna dilindeki adý “Tefila – Dua”dýr; zira dualarýn en merkezi bölümü budur. Amida,
Anþe Keneset Agedola tarafýndan ilk meydana getirildiðinde 18 berahadan oluþurdu. Bu
sebeple “Þemone Esre – On Sekiz” olarak da bilinir. Ýleri dönemlerde halk içinde, düþmana
karþý iþbirliði yapan kiþiler yaygýnlaþýnca, düþmanýn baþarýlý olmamasýný dileme temasýna
sahip “Lamalþinim Velaminim” berahasý eklenmiþtir.
Amotsi: “Çýkaran”. Ekmek yenmeden hemen önce söylenen “Amotsi Lehem Min Aarets
– Topraktan Ekmek Çýkaran [Tanrý; Mübarektir]” berahasý.
Anþe Keneset Agedola: Büyük Meclis’in Üyeleri.
Keneset Agedola: “Büyük Meclis”. Büyük Ýskender dönemine kadar olan Pers
Ýmparatorluðu egemenliði süresince, Yahudiler’in merkezi kanuni mercii. 120 kiþi
den oluþan kurulda, Ezra, Nehemya gibi peygamberler, Mordehay gibi devlet
adamlarý, Þimon Atsadik gibi üst düzey otoriteler vardý. Keneset Agedola’ya kadar
dualarda kesin bir form yoktu. Bu dönemden itibaren Beraha, Tefila, Kiduþ ve
Avdala için belirli ve kesin metinler belirlendi, derlendi ve kompoze edildi.
Apikoros: Ya da Epikoros. 1. Din ve inanç konusunda kendini özgür sayan inançsýz kiþi.
Ýsim Yunan filozofu Epicurus’tan türemiþtir.
Ar Abayit: “Ev Daðý” veya “Tapýnak Daðý”. Yeruþalayim’de Bet-Amikdaþ’ýn inþa edilmiþ
olduðu Moriya daðý.
Arayot: tek. Erva. “Çýplaklýklar”. 1. Tora’nýn yasakladýðý ve aðýr cezalar öngördüðü, zina,
ensest vb. cinsel iliþkilere verilen genel isim. Bu iliþkiler Vayikra Perek 18’de, cezalarý da
Vayikra Perek 20’de listelenmektedir. 2. Mecazi kullanýmla, utanç; rezalet.
Ervat Davar: “Çýplak Þey”. Ahlaksýzca, çirkin nitelikli þey; krþ. 24:1.
Giluy Arayot: “Çýplaklýk Açma”. Tora’nýn yasakladýðý iliþkilerden birine girme.
Bu ayný zamanda [putperestlik ve cinayetin yanýnda] en büyük üç günahtan
biridir ve kiþi, böyle bir günahý iþlemektense ölümü tercih etmekle yükümlüdür.
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En Apotropus Laarayot: “Cinsel Ahlaksýzlýðýn Garantörü Yoktur”. Kimse cinsel
konularda hataya düþmeyeceði konusunda garanti sahibi deðildir. Bu nedenle Tora
ve Hahamlarýmýz cinselliðin doðru çerçeve içinde ve en kutsal þekliyle yaþanabilmesi için, hatalarý engelleme amaçlý birçok ek önlemi öngörmüþlerdir.
Þeniyot Laarayot: “Ýkincil Çýplaklýklar”. Tora’nýn yasaklamýþ olmadýðý, ama
Hahamlarýmýz’ýn ek önlem olarak yasakladýklarý ikinci düzeydeki akraba birliktelikleri. Bkz. Vayikra 18:30 açk.
Aron / Aron Aberit: “Antlaþma Sandýðý”. Tanrý’nýn Moþe’ye vermiþ olduðu On Emir levhalarýný içeren sandýk; Yeoþua 3:6. “Aron Aedut – Tanýklýk Sandýðý” (Þemot 26:33) ya da
“Aron Aþem – Tanrý’nýn Sandýðý” (Þemuel I 5:3) olarak da bilinir. Bkz. Þemot 25:10 v.d.
Arusa: Evliliðin Ýrusin aþamasýný geçmiþ, ama henüz Nisuin kýsmýný tamamlamamýþ kýz.
Bkz. Ýrusin; bkz. Nisuin.
Arvit: Gecenin baþý.
Tefilat Arvit: “Gece duasý”. Korban parçalarýnýn Mizbeah’ýn üzerinde yakýlýþý gece
boyunca yapýlabilirdi. Arvit duasý bu iþleme denktir.
Aseret Yeme Teþuva: Bkz. Teþuva.
Aþam-korbaný: “Suç Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bazý kategorilerdeki günahlarýn
ya da istenmeyen durumlarýn onarýmý için getirilen korban; bkz. Vayikra 5:1 v.d.; Vayikra
7:2 açk. [Aþam-korbanýnýn getirilmesini gerektiren durumlar için bkz. Vayikra 5:20-26
açk.]. BAS.
Aþavat Aveda: “Kayýp Mallarýn Geri Ulaþtýrýlmasý”. Kaybedildiði belli olup tanýmlayýcý
iþaretler içeren bir malý asýl sahibine ulaþtýrma mitsvasý. Bkz. Þemot 23:4 ve Devarim 22:13.
Aþem: (E-Þin-Mem). Tanrý’nýn Ýsmi yerine kullanýlan sözcük. Tanrý’nýn Ýsmi’nin boþ yere
kullanýlmasý ciddi bir yasaktýr; Tora, bunu yapan kiþinin kolay kolay temizlenmeyeceðini
vurgulamaktadýr (bkz. 5:11). Bu sebeple Tanrý’nýn Dört Harfli Ýsmi, hiçbir þart altýnda aðza
alýnmamalýdýr. Bu konudaki istisnalardan biri, Bet-Amikdaþ döneminde Koen Gadol’un Yom
Kipur’da yaptýðý özel uygulamalarda Tanrý’nýn Ýsmi’ni olduðu gibi telaffuz etmesidir.
Yahudiler, buna baðlý olarak dualarýnda bile Tanrý’nýn Ýsmi’nin geçtiði yerlerde “A-do-nay
– Efendimiz” sözcüðünü kullanýrlar. Dualarda kullanýlan bu Ýsim de kutsaldýr ve günlük
konuþmalarda aðza alýnmamalýdýr. Bu açýdan, günlük konuþmalarda Tanrý’dan bahsedildiði
zaman “Aþem – Ýsim [Tanrý’nýn Ýsmi]” sözcüðü tercih edilmelidir; bkz. Bereþit 2:4. [Not: Bu
sözcük E-Þin-Mem harfleriyle yazýlýr. Dolayýsýyla “A” harfinden önce {Ýbranice’deki E
harfinin verdiði} gýrtlaktan gelen hafif bir hava çýkýþý vardýr: [H]Aþem.]
Aþera: çoð. Aþerot ya da Aþerim. 1. Eski dönemde Kenaan Ülkesi’ndeki yaygýn putperest
uygulamanýn bir parçasý olarak kutsal kabul edilen aðaçlar ya da direklere verilen isimdir;
bkz. 16:21. 2. Yakýn doðuda yaygýn olarak tapýnýlan bir bereket tanrýçasý. Aþera’nýn
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onuruna ahþap sütun ya da direkler dikilir, ona yönelik ibadetler bunlarýn altýnda gerçekleþtirilirdi. Bu aðaçlar da onun ismiyle anýlýrdý.
Aþgaha Kelalit: “Genel Nezaret”. Tanrý’nýn bir topluluða bir bütün olarak nezaret etmesi.
Aþgaha Peratit: “Özel Nezaret”. Tanrý’nýn yarattýklarýna doðrudan ve bireysel olarak
nezaret etmesi.
Aþkenazlar: Ýbranice “Aþkenaz – Almanya” sözcüðünden gelir. Orta ve Doðu Avrupa
kökenli Yahudiler’e verilen isim. Ýbr. Aþkenazim; tek. Aþkenazi.
At-Baþ: Yani “Alef-Tav / Bet-Þin”. Ýbranice alfabesinde baþtan ve sondan sayýldýðýnda ayný
sýrada bulunan harf ikilileri. Örneðin Alef baþtan, Tav sondan ilk harftir. Dalet baþtan, Kof
sondan dördüncü harftir vb. Bu harf ikilileri birbirileriyle ilgilidir ve Gematriya’daki bazý
hesaplamalarda birbirleriyle yer deðiþtirebilirler. Bunun bir örneði þöyledir: Yahudi takvimindeki önemli günler At-Baþ prensibi doðrultusunda Pesah’ýn günlerinden öðrenilebilir.
Pesah’ýn sekiz gününü, alfabenin ilk sekiz harfiyle Alef (1), Bet (2), Gimal (3), Dalet (4), E
(5), Vav (6) Zayin (7) ve Het (8) harfleriyle temsil edip, bunlarýn At-Baþ’a göre eþlemelerini yapalým: [1] Alef-Tav ikilisi: Pesah’ýn 1. günü Tav ile baðlantýlýdýr. Tav harfi, Tiþa BeAv’ýn
ilk harfidir. Böylece Pesah’ýn 1. günü haftanýn hangi gününe düþmüþse, o yýl Tiþa BeAv da
ayný güne düþecektir. [2] Bet-Þin ikilisi: Þin harfi Þavuot’un baþ harfidir. Böylece Pesah’ýn 2.
günü ile sonrasýndaki Þavuot bayramý haftanýn ayný gününe rastlar. [3] Gimal-Reþ ikilisi:
Reþ harfi Roþ Aþana’nýn baþ harfidir. Pesah’ýn 3. günü ile sonrasýndaki Roþ Aþana haftanýn
ayný gününe rastlar. Sukot ve Þemini Hag Aatseret bayramlarý Roþ Aþana’dan iki ve üç hafta
sonra ayný günderdir. Dolayýsýyla Pesah’ýn 3. günü bu bayramlarýn da ilk günleriyle aynýdýr.
[4] Dalet-Kof ikilisi: Kof, “Keriat Atora – Tora’nýn Okunuþu” ifadesinin baþ harfidir. Böylece
Pesah’ýn 4. günü, [Diaspora’daki] Simhat Tora ile aynýdýr. [5] E-Tsadik ikilisi: Tsadik, “Tsom
– Oruç” sözcüðünün baþharfidir. Pesah’ýn 5. günü haftanýn hangi gününe düþerse, o yýl Yom
Kipur da ayný güne düþecektir. [6] Vav-Pe ikilisi: Pe harfi Purim sözcüðünün ilk harfidir.
Pesah’ýn 6. günü, öncesindeki Purim’le ayný gündür. Lag Laomer de ayný güne rastlar. [7]
Zayin-Ayin ikilisi. Ayin harfi Atsmaut sözcüðünün baþharfidir. Yom Aatsmaut, Pesah’ýn 7.
günüyle ayný güne rastlayacaktýr.
Atalar: Bene-Yisrael’in temellerini oluþturan üç baba. Ýbranice Avot. Bunlar, Avraam,
Yitshak ve Yaakov’dur. BBS.
Av Atuma: Bkz. Tuma.
Av Bet Din: Bkz. Bet-Din.
Avdala: Ayýrma. Genelde kutsal bir þeyden kutsal olmayaný ayýrmak için kullanýlýr. Ayný
þekilde, Þabat ve Yom Tov çýkýþlarýnda Avdala adý verilen bir dua ile, kutsal günden, normal güne bir ayýrým yapýlmýþ olur. kar. Kiduþ. BBS.
Avel: (Alef-Bet-Lamed). Yastaki kiþi. Bir kiþi, kaybettiði yedi yakýný için yas tutmalýdýr:
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annesi, babasý, erkek kardeþi, kýz kardeþi, oðlu, kýzý, eþi. Bir avel, durumuna ve ölümün
ardýndan geçen zamana göre farklý kurallara uymakla yükümlüdür (bkz. Rabi Nisim Behar,
Dini Uygulama Rehberi). BVS.
Avelut: Avel olma durumu.
Avinu: Babamýz; Atamýz. Atalar’ýn her birinin ismine eklenen sýfat: Avraam Avinu,
Yitshak Avinu, Yaakov Avinu.
Avnet: “Kuþak”. Bet-Amikdaþ’ta görevli Koenler’in özel kýyafetlerinden biri olarak bellerine baðladýklarý kuþak. Bkz. Þemot 28:39 ve 29:9 açk.
Azara: 1. Avlu. 2. Bet-Amikdaþ’ýn avlusu. BVS.
Ezrat Naþim: “Kadýnlar Avlusu”. 1. Bet-Amikdaþ’taki kadýnlarýn girebildikleri
bölüm. 2. Sinagoglarda kadýnlara ayrýlmýþ bölüm.
Azazel: Yom Kipur’da, halkýn günahlarýný simgeleyen tekenin yuvarlandýðý sarp ve kayalýk
uçuruma verilen isim. BVS.
Baal Keri: Bedeninden sperma çýkmýþ erkek. Bkz. 23:11 açk. Bkz. Vayikra 15:1-18 açk.
[a]. BVS.
Bal Taþhit: “Zarar Verme!” veya “Yok Etme!”. Herhangi bir þeyi, hiçbir yapýcý amaç
olmaksýzýn bozma veya yok etme yasaðý. Bkz. 20:20 açk.
Bama: çoð. Bamot. “Yüksek yer”. “Platform”. Üzerinde korban gerçekleþtirmek için bir
mizbeah kurulan yüksek yer. Bkz. 12:8-11 açk. ve Vayikra 1:4 açk. BAS.
Bar Mitsva: “Mitsvalardan Sorumlu Erkek”. 13 yaþ ve 1 gününü doldurmuþ olan Yahudi
erkek, bu noktadan sonra yaþamý boyunca Tora’nýn, kendisini baðlayan tüm mitsvalarýndan sorumlu olur.
Barayta: “Dýþarýda Kalmýþ Öðreti”. Rabi Yeuda Anasi’nin Miþna’yý derlerken, çeþitli
nedenlerle dýþarýda býraktýðý Miþna dönemi öðretisi. Baraytalar Miþna’daki öðretilerle
çeliþmedikleri sürece onlarla eþdeðer kuvvettedir. Bir çeliþki olduðu takdirde Miþna’daki
öðreti önceliklidir. Baraytalar, Rav Oþaya tarafýndan toplanmýþtýr ve Miþna’daki belirsizliklerin çözümlenmesinde veya belli öðretilere belirginlik kazandýrýlmasýnda oynadýklarý rol
nedeniyle Talmud’da da önemli yer tutarlar.
BeEzrat Aþem: “Tanrý’nýn Yardýmýyla”. Alternatif olarak Aramca Besiata Diþmaya
(Gökler’in Yardýmýyla).
Behor: çoð. Behorot. Bir annenin ilk doðan çocuðu erkekse, behor ünvanýný alýr. Tüm
behorlar Tanrý’ya aittir. Bir babanýn birden çok kadýndan oðullarý varsa, kendisi için bunlarýn en büyüðü behordur. Mirastan, diðer kardeþlere göre iki kat pay alacak olan budur.
Öte yandan, babanýn, her annenin behorunu da Pidyon vererek kurtarma yükümlülüðü
vardýr (bkz. Pidyon => Pidyon Aben). BVS.
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Behor-korbaný: Sýðýr ve davarýn behor hayvanlarýyla getirilen korban. Bu hayvanlar Tanrý’ya aittir ve korban olmalarýný engelleyecek bir kusurlarý olmadýðý takdirde
korban olarak getirilmelidir (bkz. Vayikra 27:26; Þemot 13:12 ve 34:19; Devarim
15:19). Özel bir kural olarak eþeklerin behorlarý da kutsal niteliðe sahiptir ve korban olmaya uygun olmadýklarýndan, bir kuzu ile deðiþ tokuþ edilirler (bkz. Þemot
12:13 ve 34:20).
Behora: “Behorluk Hakký”. Babanýn behor oðlunun, mirastan alacaðý ek paya verilen isim.
Beli Neder: Bkz. Neder.
Ben Sorer Umore: “Yoldan Çýkmýþ ve Asi Oðul”. Tora’nýn çok spesifik bir þekilde belirttiði
özelliklere sahip olup belli olumsuz davranýþlar gösteren isyankâr bir oðul. Bkz. 21:18-21.
Benonit: “Ortalama”. Bu kitapta geçen anlamý, “orta kaliteye sahip tarým arazisi” þeklindedir.
Beraha: çoð. Berahot. “Kiduþ – Kutsama”dan farklýdýr; bkz. Bereþit 2:3 açk. 1. Bereket
duasý; mübarek kýlmak; 2. Tanrý’ya teþekkür, övgü vs. için söylenen sabit metinli
cümle/paragraf. 3. Bereket, þans, baþarý; 4. Hediye; Bereþit 33:11. 5. Selamlama; Bereþit
47:10 açk. BBS. BVS.
Birkat Koanim: “Koenler’in Berahasý”. Koenler’in halký mübarek kýlmak için
söyledikleri sözler; bkz. Bamidbar 6:22-26. Koenler bu sýrada ellerini kaldýrýp
ayalarýný halka çevirdikleri için “Nesiat Kapayim – Ayalarýn Kaldýrýlmasý” olarak
da bilinir.
Birkat Amazon: “Yemek Berahasý”. Ekmek yenmiþ bir öðünden sonra söylenen
Beraha. Bkz. 8:10 açk.
Birhot Aþahar: “Sabah Berahalarý”. Sabahlarý okunan ilk Berahalar.
Berit Mila: “Sünnet Antlaþmasý”. Tanrý’nýn Avraam ile yapmýþ olduðu antlaþmanýn iþareti
olarak, sünnet derisinin kesilmesiyle yapýlan iþlem. Bkz. Vayikra 12:3 açk.
Berito Þel Avraam Avinu: “Atamýz Avraam’ýn Antlaþmasý”.
Bet-Amikdaþ: “Kutsal Ev”; “Kutsiyet Evi”. Yeruþalayim’de iki kez inþa edilmiþ ve yýkýlmýþ
olan Tapýnak. I. Bet-Amikdaþ, Kral Þelomo tarafýndan 2928 [MÖ 832] yýlýnda inþa edilmiþ,
Babil Ýmparatoru Nevuhadnetsar tarafýndan 3338 [MÖ 422] yýlýnda yýkýlmýþtý. II. BetAmikdaþ 3408 [MÖ 352] yýlýnda halkýn lideri Zerubavel, peygamberler Ezra ve Nehemya
tarafýndan inþa edildi ve Romalýlar tarafýndan 3828 [MS 68 – bazýlarýna göre MS 70] yýlýnda yýkýldý. Maþiah geldiði zaman III. ve son Bet-Amikdaþ, ebediyen ayakta kalmak üzere
inþa edilecektir.
Bet-Din: “Yasa Evi”. 1. Mahkeme. 2. Her nesilde Yahudi cemaatlerinde, yargý konusunun
niteliðine göre üç ya da daha fazla yetkili Haham’dan oluþan sorumlu yargý kurulu. Bu
kurul, kararlarýný Tora kanununa göre verir. Çok önemli olmayan anlaþmazlýklarda,
taraflar anlaþtýklarý takdirde, herhangi üç kiþiyi Bet-Din olarak tayin edebilir.
Av Bet-Din: “Bet-Din Baþkaný”.
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Bikurim: (Bet-Haf-Reþ-Yod-Mem). tek. Bikur. Erets-Yisrael’e özgü yedi tarým ürününün turfandalarý. Yedi üründen aðaçta yetiþen beþ meyve her yýl Þavuot bayramýnda Bet-Amikdaþ’a
getirilirdi (bkz. 26:1 v.d.). Ayrýca yine Bikurim sýnýfýnda, Pesah bayramýnda yýlýn ilk arpa
hasadýndan Omer, Þavuot’ta ilk buðday hasadýndan Þete Alehem getirilirdi. BVS.
Birhot Aþahar: Bkz. Beraha.
Birkat Amazon: Bkz. Beraha.
Birkat Koanim: Bkz. Beraha.
Biur Maaserot: Bkz. Maaser.
Boþet: 1. Utanç. 2. Bir kiþiyi utandýrma karþýlýðýnda ödenen tazminat türü; bkz. 25:11
açk.. 3. Putlara, özellikle de Baal putuna verilen küçültücü bir sýfat. BVS.
Demay: “Þüpheli þey”. 1. Tora konusunda fazla bilgili olmayan Yahudi bir çiftçiden alýnan
Erets-Yisrael’de yetiþmiþ tarým ürünlerine bu isim verilir, zira böyle birinin, gereken Teruma
ve Maaser paylarýný ayýrýp ayýrmadýðý konusunda þüphe vardýr. Böyle bir durumda söz
konusu paylar, beraha söylemeksizin ayrýlýr. 2. Miþna’nýn “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]”
bölümündeki, demay kurallarýný ele alan ünite.
Deorayta: Ya da Mideorayta. “Tora’dan”. Bu Aramca sözcük, belirli bir mitsvanýn doðrudan Tora’nýn metninden öðrenildiðini belirtir. Krþ. Derabanan. BÞS.
Derabanan: Ya da Miderabanan. “Hahamlarýmýz’dan”. Bu Aramca sözcük, belirli bir
mitsvanýn, Tora’daki belirli bir kuralýn korunmasý, halk içinde belirli bir düzenin saðlanmasý ya da öneme sahip tarihi bir olayýn vurgulanmasý amacýyla Hahamlarýmýz’ca belirlenmiþ olan kurallardan biri olduðu anlamýna gelir. Bkz. 17:11 açk. Krþ. Deorayta. BÞS.
Devir: Bet-Amikdaþ’ýn en iç odasý; Melahim I 6:19. Bkz. Kodeþ Akodaþim.
Diaspora: “Daðýlma”. Yahudiler’in Erets-Yisrael’in dýþýnda daðýlmýþ olduklarý yerler.
Dinar: Eski dönemde kullanýlan bir para cinsi. 1 dinar = 1 zuz.
Dine Mamonot: “Parasal Yasalar”. Zarar ve tazminat kanunlarý, parasal konulardaki
kanun ve hükümler, ticaret anlaþmazlýklarý. Borçlar, satýþlar, kiralar, hediyeler ve benzeri
birçok konu bu yasalar dâhilindedir. Bu konulardaki davalara 3 yargýçtan oluþan
mahkemeler bakar.
Dine Nefaþot: “Can Yasalarý”. Cinayet, adam kaçýrma gibi, idamý gerektiren suçlara dair
kanunlar. Bu konulardaki davalara 23 yargýçtan oluþan mahkemeler bakar.
Duhan: “Etrafýna göre daha yüksek olan ve üzerinde ayakta durmak ya da oturmak için
kullanýlan platform”. 1. Bet-Amikdaþ’ta Koen ve Leviler’in durduðu platform. 2.
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Sinagoglarda, Ehal Akodeþ’in hemen önünde bulunan ve Koenler’in Birkat Koanim sýrasýnda durduklarý yer. 3. Satýþ tezgâhý; dükkân.
Edim Zomemin: “Komplocu Þahitler”. Bir kiþiye karþý yalancý þahitlik eden ve yalancýlýklarý, suçun iþlendiðini iddia ettikleri zamanda aslýnda farklý bir yerde olduklarý baþka þahitlerin ifadeleriyle tespit edilen þahitler. Çoðu durumda bu þahitler, suçladýklarý kiþi için
öngörülen cezanýn aynýsýna çarptýrýlýr. Bkz. 19:16-21.
Edot: tek. Eda. Bu “Ed – Tanýk” sözcüðüyle baðlantýlýdýr. [Bu kitapta kullanýldýðý anlama
göre,] Tora’nýn, Tanrý’nýn dünyayý yarattýðýna ve/veya tarihi olaylara tanýklýk etme temasýna sahip mitsvalar. Þabat ve tüm bayramlar bu tipteki mitsvalardýr.
Efa: Tohum, un gibi kuru/katý maddeler için eski dönemlerde kullanýlan bir hacim ölçüsü.
(1 efa = 3 sea = 10 omer). Günümüz ölçüleriyle yaklaþýk 22lt. civarýndadýr. Baþka
görüþlere göre 39,6lt.
Egla Arufa: Faili meçhul bir cinayet sonrasýnda bu cinayet için toplum adýna kefaret
olmasý için yapýlan bir seremoni çerçevesinde “Boynu Enseden Vurulan Düve”, bkz. 21:1 v.d.
Ehal: 1. Saray; büyük ve görkemli yapý. 2. Bet-Amikdaþ’a verilen isimlerden biri. BetAmikdaþ’ýn, Menora, Tütsü Mizbeahý ve Þulhan’ýn yer aldýðý Kodeþ bölümü. BAS.
Ekdeþ: 1. Kutsal obje. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine baðýþlanmýþ para, eþya ya da hayvanlara
verilen isim. 2. Bet-Amikdaþ’ýn hazinesine verilen isim.
Emuna: 1. Ýnanç; güven. 2. Dürüstlük; güvenilirlik. 3. Belirli bir inancýn temel kriterlerine verilen genel isim. 4. Saðlamlýk; istikrar. BVS.
Epikoros: Bkz. Apikoros.
Ereg: “[Kýlýçla] Öldürme”. Tora’daki dört idam cezasýndan biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler:
Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Erets-Yisrael: “Yisrael Ülkesi”. Tanrý’nýn, Avraam, Yitshak ve Yaakov’un çocuklarýna vermeyi vaad ettiði ülke; Bereþit 15:18, 26:4, 28:13 vs.
Erev Rav: “Büyük Karýþým”. Mýsýr Çýkýþý sýrasýnda, Yahudilik’in prensiplerini kabul ederek
Bene-Yisrael’e katýlmýþ olan ve farklý birçok ulustan oluþan grup; bkz. Þemot 12:38.
Eser Zehirot: “On Hatýra”. Her Yahudi’nin her gün hatýrýna getirmesi gereken on tarihi
olay. Bkz. 9:7 açk.
Ester Panim: “Yüz Gizliliði”. Tanrý’nýn, evreni Varlýðý’ný hissettirmeden yönetme þekli.
Eþet Hayil: “Becerikli Kadýn”. 1. Ailesi için fedakârca çalýþan kadýn. 2. Kral Þelomo’nun,
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Miþle kitabýnýn sonunda erdemli kadýný övmek için yazdýðý alfabetik akrostiþli þiir. Bu
parça evin tüm düzenini saðlayan ev hanýmýna yönelik bir övgü ve þükran ifadesi olarak
Þabat geceleri okunur.
Etrog: Turunçgillerden, Akdeniz ülkelerinde yetiþen, taç yapraklarý mavimsi pembe,
küçük bir aðacýn iri bir limonu andýran buruþuk meyvesi; aðaç kavunu (Citrus medica). Bu
aðacýn meyvesi sarý renkli, ekþi tadlý ve hoþ kokuludur. Etrog, Sukot bayramý kutlamalarý
sýrasýnda kullanýlan dört bitkiden biridir (bkz. Vayikra 23:40 açk.).
Ever Min Ahay: “Canlýdan Organ”. Ölmemiþ bir hayvanýn bedeninden ayrýlmýþ parça.
Tora’ya göre, böyle bir parçayý yemek hem Yahudiler (bkz. 12:23 açk.) hem de Yahudi
olmayanlar (bkz. Bereþit Kitabý, s. 78) için yasaktýr.
Ezrat Naþim: Bkz. Azara.
Gan Eden: “Zarafet Bahçesi”. 1. Adam ve Hava’nýn, yaratýlýþlarýnýn ertesinde yerleþtirildikleri, fakat günahlarý sebebiyle kovulduklarý bahçe; bkz. Bereþit 2:8 v.d.
2. Yahudi inancýna göre, Gelecek Dünya’daki ebedi huzuru ifade eden yer. kar. Geinom.
Cennet sözcüðü Ganeden ile baðlantýlýdýr. BBS.
Geinom: Ya da Geinam. 1. Ýnom Vadisi. Burasý Yeruþalayim’in güneyinde, putperestlerin,
çocuklarýný ateþte yakarak kurban ettikleri bir yerdir; Melahim II 23:10. 2. Yahudi inancýna göre, kötülerin ruhlarýnýn cezalandýrýlacaklarý yer. Cehennem sözcüðü Geinom ile
baðlantýlýdýr. BBS.
Gematriya: Harflerin sayýsal karþýlýklarý ile yapýlan hesaplamalar. Alef = 1; Bet = 2; … ;
Yod = 10; Haf = 20; Lamed = 30; … ; Kof = 100; Reþ = 200; Þin = 300; Tav = 400.
BBS.
Gemilut Hasadim: Ýnsanlara hiçbir beklenti olmaksýzýn iyiliksever davranýþlarda bulunmak.
Geniza: 1. Gizleme, saklama. 2. Arþiv. Deðerli belgelerin saklandýðý yer. 3. Kutsal nitelikli kitaplarýn, üzerinde Tanrý’nýn Ýsmi’nin ya da Tora sözlerinin yer aldýðý belgelerin ve talit,
tefilin, mezuza gibi kutsal objelerin yýprandýktan sonra yerleþtirildiði dolap ya da oda. Bu
gibi kutsal þeyler çöpe atýlmaz, mezarlýkta özel bir yere gömülür.
Ger: çoð. Gerim; f. Giyoret. 1. Yabancý. 2. Doðuþtan Yahudi olmayýp sonradan Yahudilik’i
kabul etmiþ bir kiþi. Böyle biri doðuþtan bir Yahudi ile tamamen ayný hak ve görevlere
sahiptir. Genel olarak Ger Tsedek olarak bilinir.
Ger Toþav: Putperestliði terk ederek, Erets-Yisrael’e yerleþen ve Noah’ýn Soyu
Ýçin Yedi Mitsva’ya uygun yaþamayý üstlenmiþ, Yahudi olmayan kiþi.
Ger Þeker: “Sahte Ger”. Sadece çýkar amacýyla Yahudi olmuþ kiþi.
Get: 1. Belge. 2. Kadýna verilen ve kocayla iliþkisini tümüyle kesen boþanma belgesi.
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Alternatif olarak Get Piturin.
Get Meuse: Zorla verdirilen Get.
Get Mekuþar: Sahtekârlýða karþý koruma amacýyla özel olarak yazýlmýþ belge. Bu
amaçla þöyle bir yöntem kullanýlýrdý: Ýlk satýr yazýlýr ve katlanýp dikilir ve þahitler
kat yerine mühür vururlar. Sonra ikinci satýr yazýlýp katlanýr ve þahitler tekrar kat
yerine mühür vururlar ve bu þekilde tüm belge satýrlar halinde hazýrlanýr.
Gitin: “Getler”. Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, boþanma kurallarýný
ele alan ünite.
Gezera: “Hüküm”; “Karar”. 1. Yasaklama veya sýnýrlama þeklindeki emir. 2. Sebebi açýklanmamýþ mitsva veya yasa. 3. Hahamlar’ýn, Tora’nýn herhangi bir mitsvasýnýn kazara veya
alýþkanlýk sonucu ihlalini önleme amacýyla koyduklarý ek sýnýrlama. Bkz. 17:11 açk.
Gezerat Akatuv: “Kitabýn Hükmü”. Tora’nýn herhangi bir açýklama vermediði ve
genellikle mantýðýn anlamakta zorlandýðý türdeki uygulamasal detaylara verilen
genel isim.
Gezera Þava: “Eþit Kesim/Hüküm”. Tora’da iki farklý konunun, içlerinde geçen bir
sözcük, sözcük grubu, ayný kökten gelen sözcükler yoluyla birbirlerine baðlanmasýna dayalý olarak bu iki konunun eþ kurallara sahip olmalarý. Bu, Tora’yý açýklamak için kullanýlan on üç türetim yönteminden biridir. Ancak bu, mantýða deðil
geleneðe baðlý bir yöntemdir. Baþka bir deyiþle, iki konunun birbiriyle kuralsal
baðlantý içinde olmasý, sadece ayný sözcük ya da ifadeyi içermelerine baðlý deðildir.
Bunun için köklü bir de geleneðin olmasý gerekir.
Giyoret: Bkz. Ger.
Giyur: Yahudi olarak doðmamýþ olan bir kiþinin Yahudilik’e kabul ediliþ prosedürü. Bkz.
22:14 açk.
Hag Aasif: “Ürünleri Toplama Bayramý”. Yýlýn hasadýnýn sonunu iþaretleyen Sukot bayramýna verilen isimlerden biri.
Hag Akatsir: “Hasat Bayramý”. Buðday hasadýnýn baþladýðý dönemi iþaretleyen Þavuot
bayramýna verilen isimlerden biri.
Hagiga-korbaný: “Kutlama Korbaný”. Þaloþ Regalim bayramlarýnda gerçekleþtirilen
Þelamim-korbaný.
Halal: f. Halala. Bir Koen’in, kendisiyle evlenmesi yasak olan bir kadýndan olan oðlu. Bu
oðul “Koen” deðildir ve Koenler’e ait görev ve ayrýcalýklar onun için geçerli deðildir (bkz.
Vayikra 21:15 açk.).
Halitsa: 1. Bir þeyi takýlý olduðu yerden çýkarma, kurtarma. 2. Ardýnda çocuk býrakmadan
ölmüþ olan kardeþinin karýsýyla evlenmeyecek olan (bkz. Yibum) bir kayýnbiraderin ayaðýndaki çarýðýn, dul yenge tarafýndan çözülüp çýkarýlmasýyla gerçekleþtirilen prosedür.
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Hallâ: Ya da Hala. çoð. Halot. 1. Ekmek ya da kek somunu. 2. Þabat ekmeði. Bu, güzel,
genelde örgülü þekil verilmiþ normal ekmektir [ama Þabat’ýn vazgeçilmez bir þartý deðildir.
Kaþerut’a uygun ve bütün olduðu sürece herhangi bir ekmek kullanýlabilir]. 3. Bet-Amikdaþ
döneminde açýlan hamurlardan ayrýlýp Koenler’e verilen kýsým (bkz. Bamidbar 15:17-21).
4. Bunun anýsýna günümüzde, belirli bir aðýrlýðýn üzerindeki hamurdan ayrýlýp yakýlan
kýsým. Eðer hamurda en az 1514gr. un kullanýlmýþsa bir miktar ayrýlýp yakýlýr, ama beraha
söylenmez. Eðer 1560gr.dan fazla un kullanýlmýþsa bu iþlem için bir de beraha (Leafriþ
Hala) söylenir. Bu iþlemde ayrýlacak parça için asgari bir miktar yoktur; çok küçük bir
parçanýn ayrýlmasý bile yeterlidir (Sefer Yalkut Yosef).
Halutsa: “Halitsa Yapmýþ Kadýn”. Bkz. Halitsa.
Hamets: “Ekþimiþ; fermante olmuþ; mayalanmýþ”. Fakat her türlü maya bu sýnýfa girmez.
Bahsedilen, beþ tahýl cinsi olan buðday, arpa, çavdar, yulaf ve darýnýn ya da bunlarýn [un
gibi] türevlerinin su ile temasý ile oluþan mayalanmadýr. Kurala göre un ve suyun birleþiminden itibaren 18 dakika boyunca yoðrulmadan bekleyen bir hamur, artýk hamets sýnýfýndadýr. BÞS.
Hanuka: 1. Hizmete açýlýþ; adanma; ihdas; Teilim 30:1. 2. II. Bet-Amikdaþ dönemindeki
Suriye-Yunan iþgali sýrasýnda içine putlar konularak kutsiyeti ihlal edilen Bet-Amikdaþ’ýn,
Haþmonay ailesine mensup Makabiler’in liderliðindeki Yahudiler’in kazandýðý zafer sonucunda temizlenip onarýlarak tekrar hizmete açýlýþýnýn kutlandýðý bayram (MÖ 165). BetAmikdaþ’taki Menora’nýn yanmasý için gereken saf yað temin edilene kadar, bulunabilen ve
sadece tek gün yanabilecek miktarda olan yað, bir mucize sonucu sekiz gün boyunca yanmýþtýr. Bu mucizenin anýsýna, 25 Kislev tarihinden itibaren, sekiz gün boyunca, kandiller
yakýlarak bu bayram kutlanýr.
Hasid: 1. Dürüst davranan, iyiliksever davranýþlarda bulunan, sevgi ve merhametle
hareket eden kiþi. 2. Tanrý’ya son derece baðlý olan, asgari yükümlülüklerin ötesine
geçerek Tora yaþamýný normalin üstünde standartlara göre süren kiþi. 3. Hasidizm akýmýný
takip eden kiþi.
Hasid Umot Aolam: “Dünya Uluslarýna Mensup Tanrý’ya Baðlý Kiþi”. 1. Ger
Toþav konumundaki kiþiye verilen ek bir sýfat. 2. Baþka bir ulusa mensup olup
Yahudiler’e iyilik etmiþ ve zor durumlardan kurtarmýþ kiþi.
Midat Hasidut: “Hasidlik Özelliði”. Bir mitsvanýn asgari gerektirmelerinin ötesindeki uygulama.
Hasidizm: Ýbranice Hasidut. Rabi Yisrael Baal Þem Tov tarafýndan kurulan akýmýn adý.
Hatan Mesayem: “Bitiren Damat”. Simhat Tora’da Tora’nýn yýllýk okunuþunun son kýsmýnýn okunmasýna çaðrýlan kiþi.
Hatan Mathil: “Baþlayan Damat”. Simhat Tora’da Tora’nýn yýllýk okunuþunun ilk kýsmýnýn
okunmasýna çaðrýlan kiþi.
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Hatan Meona: “Meona Damat”. Simhat Tora’da sinagogdaki yaklaþýk olarak tüm erkeklerin Sefer-Tora’ya çaðrýlmasý tamamlandýktan sonra, Meona sözcüðüyle baþlayan kýsa
parçanýn (33:27-29) okunmasýna çaðrýlan kiþi.
Hatat-korbaný: “Hata Korbaný”. Bet-Amikdaþ döneminde, bilmeden ya da kazara (bkz.
Beþogeg) iþlenen bazý günahlarýn affý için getirilen korban; bkz. Vayikra 4:27 v.d. Bu korbanýn eti sadece uygun Koenler tarafýndan yenebilir; bazý bölümleri de Mizbeah üzerinde
yakýlýrdý. BVS.
Hatsi-Kadiþ: Bkz. Kadiþ.
Hazaka: 1. Herkesin kabul ettiði fikir. Bir konudaki çok güçlü olasýlýk. 2. Elde tutma;
kapma. 3. Bir kiþinin, belirli bir süredir, eski sahibinin hiçbir itirazý olmadan elinde tuttuðu
mal üzerindeki iyelik hakký. Ýtirazýn olmamasý bu malýn artýk ona ait olduðu, dolayýsýyla
Kinyan prosedürünün gerçekleþtiði anlamýna gelir (bkz. Kinyan). BVS.
Hazan: 1. Sinagog’da dualarý yüksek sesle okuyup halka liderlik eden kiþi. 2. Miþna’daki
kullanýmýyla, Sinagog’un genel iþleriyle ilgilenen kiþi. Günümüzdeki kullanýmýyla Þamaþ.
Helev: çoð. Halavim. 1. Yenmesi yasak olan içyaðý (bkz. Vayikra 3:9 açk.). 2. En iyi; en
makbul.
Henek: “Boðma”. Tora’daki dört idam cezasýndan biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler:
Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
Herem: 1. Bet-Din’in, günahkârlýðýyla ünlenmiþ bir kiþiye verebileceði, cemaatten yalýtýlma cezasý. 2. Kullanýmý ya da kendisinden yarar saðlanmasý yasaklanmýþ mal. çoð.
Haramim. 3. Bet-Amikdaþ’a baðýþlanmýþ olup, kullanýmý Koenler dýþýnda herkes için yasaklanmýþ mal. 4. Yýkým; yok oluþ; ölüm. 5. Ýðrenç ve istenmeyen þey. BVS.
Hesed: 1. Ýyilikseverlik ve cömertlik. 2. Sadakat, baðlýlýk.
Hesed VeEmet: “Ýyilik ve Gerçek”. Büyük iyilik, gerçek iyilik.
Hesed Þel Emet: “Gerçek Ýyilik”. 1. Herhangi bir karþýlýk beklemeksizin yapýlan
iyilik. 2. Bir ölüye yapýlan son görevlere verilen genel isim. Bu görevlerden bir
karþýlýk alýnamayacaðý açýk olduðundan, ölünün onuruna yapýlanlar saf iyilik
sýnýfýndadýr.
Hesed Neurim: “Çocukluk Sadakati”. Çocuk yaþtan itibaren geliþmiþ içten baðlýlýk.
BeHesed Elyon: “Yüce Olan’ýn Ýyiliðiyle”. Yetenekli kiþiler için kullanýlan ifade.
Ör. More Behesed Elyon (Tanrý’nýn Ýyiliðiyle Öðretmen) demek bir kiþinin öðretmenlik konusunda sýra dýþý bir yeteneðe sahip olmasýný belirtir.
Ýþ Hesed: “Ýyiliksever Kiþi”.
Gemilut Hesed: Faiz beklentisi olmadan borç vermek.
Gemilut Hasadim: Bkz. Gemilut Hasadim.
Hilul Aþem: “Ýsim’in Ýhlali”. Tanrý’nýn Ýsmi’nin küçük düþmesine neden olmak. En aðýr
günahlardan biri (bkz. Vayikra 22:32 açk.).
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Hok: çoð. Hukim. “Hüküm; Kanun”. 1. Üst kanun koyucu organ/kiþi tarafýndan belirlenmiþ ve herkesin uymasýný zorunlu kýlan kanun. 2. Tora’nýn herhangi bir açýklama
getirmediði, mantýkla açýklanmasý mümkün olmayan türdeki mitsvalar. 3. Gelenek olarak
baþlamýþken, zamanla kanun haline gelmiþ uygulama. 4. Doðada sabit olup deðiþmeyen
durum. 5. Sabit pay. BVS.
Hol Amoed: Ya da Hulo Þel Moed. “Bayramýn Yom Tov olmayan günleri”. Pesah’ýn ilk
[Diaspora’da ilk iki] ve son [Diaspora’da son iki] günleri arasýnda kalan günler. Ayný þekilde Sukot’un ilk [Diaspora’da ilk iki] gününü takip eden ve Þemini Hag Aatseret’e kadar
olan günler. Bu günlerde, Yom Tov’da yapýlmasý yasak olan bazý iþler yapýlabilir. Fakat yine
de normal bir gün gibi davranýlamaz; sadece parasal kaybý engelleyecek veya yemek hazýrlama amacýyla yapýlan iþler yapýlabilir (bkz. Vayikra 23:8 açk.).
Homer: 1. Kil. 2. Madde. 3. Yýðýn. 4. Eski dönemde sývýlar ve katýlar için kullanýlan bir
hacim ölçüsü. Hahamlarýmýz’ýn dilinde kor. (1 homer = 10 efa = 30 sea). Yaklaþýk 220lt.
Baþka görüþlere göre 395,5lt., 490lt.
Hovat Aguf: “Bedensel Yükümlülük”. Tora’nýn kiþinin bedenine baðladýðý, dolayýsýyla o
nerede olursa olsun geçerli olan mitsvalar. kar. Hovat Karka.
Hovat Karka: “Topraksal Yükümlülük”. Tora’nýn, Erets-Yisrael’e baðladýðý ve yerine
getirme yükümlülüðü sadece burada geçerli olan mitsvalar. kar. Hovat Aguf.
Hukim: Bkz. Hok.
Hupa: 1. Evlilik töreni sýrasýnda, gelin ve damadýn üzerine dört direk yardýmýyla gerilmesi âdet olan ve ayný çatý altýnda birleþmeyi simgeleyen tente. 2. Düðün.
Ýdit: Yüksek kaliteye sahip tarým arazisi.
Ýn: (E-Yod-Nun). Eski dönemlerde sývýlar için kullanýlan bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk 5lt.
Baþka bir görüþe göre 6,6lt. (1 in = 3 kav).
Ýr Anidahat: “[Putperestliðe] Kýþkýrtýlmýþ Þehir”. Yerel provokatörler tarafýndan kýþkýrtýlma sonucunda tüm bireyleriyle putperestlik günahýný iþlemiþ olan þehir. Bkz. 13:13-19.
Ýrusin: Ya da Erusin. Niþan. Tora’nýn dilinde, niþan, günümüzde olduðundan çok daha
baðlayýcýdýr. Bu törene Kiduþin adý da verilir. Söz konusu törenle, kýzýn konumu deðiþir ve
o ana kadar hiçbir erkeðe baðlý deðilken, tören sonrasýnda, damadýn resmi eþi olur ve bu
bað ancak erkeðin ölümü ya da boþanma durumunda bozulabilir. Yine de Ýrusin, düðünün
tamamlandýðý anlamýna gelmez. Düðünün ikinci aþamasý olan Nisuin yapýlana kadar, ikisi
yasal eþ olmalarýna karþýn, karý-koca yaþamý süremezler; birbirlerinden ayrý evlerde yaþarlar. Eski dönemlerde, kýzýn çeyiz, erkeðin de iþ ve ev hazýrlýklarý yapabilmesi için ikinci aþamaya kadar yaklaþýk bir yýllýk bir süre olurdu. Günümüzde ise, her iki aþama ayný ortamda
birbiri ardýna gerçekleþtirilir.
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Ýsur Veeter: “Yasak ve Ýzin”. Alaha’nýn yasak olan ve olmayan pratik konularý ele aldýðý
dalý.
Kabala: 1. Alýþ; verilen bir þeyi kabul etmek. 2. Alým belgesi; makbuz. 3. Giriþ izni; kabul.
ör. ziyaretçi kabulü. 4. Gelenek. Nesilden nesile, öðretmenden öðrenciye, babadan oðula
aktarýlan geleneði ifade eder. Talmud dilinde ise, Tanah’ýn Neviim kýsmýný belirtir (Divre
Kabala). 5. Tanrýsal sýrlara dair gelenek. Kitabýmýzda, “Kabala” dendiðinde, bu mistik
gelenek kastedilmektedir. Bu geleneðin temel kitabý, Rabi Þimon Bar Yohay’a atfedilen
Zoar’dýr. Kabala genel olarak, doðaüstü dünyayý, Tora’nýn sýrlarýný, gizemleri ele alýr. 6.
Korban iþlemleri sýrasýnda, kullanýlacak kanýn hayvanýn doðrudan boynundan bir kaba
alýnmasý iþlemi. BVS.
Kabetsa: “Yumurta Kadar”. Eski dönemde kullanýlan bir hacim birimi. Yaklaþýk 0,05lt.
Bazý görüþlere göre 0,09lt. (1 efa = 432 yumurta). Günümüzdeki otoriteler bunun 54gr.a
denk geldiðini belirtirler. (1 kabetsa = 2 kazayit).
Kadiþ: 1. Kutsal. 2. Aramca dilinde olup Tanrý’nýn Yüceliði’ni vurgulayan ve dualarýn
çeþitli yerlerinde söylenen özel kýsým.
Hatsi Kadiþ: “Yarým Kadiþ”. Kadiþ duasýnýn beþinci Ameni’nin sonuna kadar olan
bölümüne verilen ad. “Kadiþ Haser – Eksik Kadiþ” olarak da adlandýrýlýr. Tüm
Kadiþler’in temeli ve özü budur.
Kanaim: tek. Kanay (Fanatik). II. Bet-Amikdaþ döneminin sonundaki Roma-Yeuda
mücadelesinde, Romalýlar’a karþý ölümüne savaþmak gerektiðini savunan ve barýþçý
Yahudi kitlelerini son derece acýmasýz yöntemlerle sindiren fanatik grup.
Karet: çoð. Karetot. “Kesme”. Bu, ruhun manevi kaynaðýndan kesilip atýlmasý anlamýna
gelen üst düzey bir cezadýr. Bazý görüþlere göre bu ceza, gelecek dünyadaki payýn kaybedilmesi, zamansýz ya da çocuksuz ölüm anlamýna da gelebilir. Bkz. Vayikra 7:20 açk. BVS.
Kaþer: Uygun; geçerli. Dini kurallara uygun. Genel olarak yenebilir yiyecekleri ifade etse
de, örneðin bir Þofar’ýn da Kaþer olup olmadýðý söylenebilir. kar. [yiyecekler için] Taref ya
da [diðer þeyler için] Pasul. BÞS. BVS.
Kaþerut: Yiyeceklerin Kaþer olma durumu. Bu konudaki kurallarýn tümü.
Kav: (Kof-Bet). çoð. Kabim veya Kabin. Eski dönemlerde kuru maddeler için kullanýlan bir
hacim ölçüsü. (1 sea = 6 kav). Yaklaþýk 1,22lt. Baþka bir görüþe göre 2,2lt.
Kazayit: “Zeytin Kadar”. Hahamlarýmýz’ýn, yasaklar ve tuma konularýnda “asgari yiyecek
miktarý” olarak tanýmladýklarý miktar. Bunun büyüklüðü hakkýndaki görüþler 18-27gr.
arasýnda deðiþmektedir.
Keduþa: “Kutsiyet”. 1. Bayaðýlýk ve sýradanlýðýn tersi. Manevi bakýmdan özel ve ayrý olma
durumu. 2. Amida duasýnýn üçüncü berahasýna verilen isim. Bu beraha, “AE-l Akadoþ –
Kutsal Tanrý” sözcüðüyle tamamlanýr ve Tanrý’nýn Kutsiyeti’ni vurgular. Arvit haricindeki
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tüm dualarda, Amida’nýn tekrarýnda bu kýsým içinde Tanrý’nýn Kutsiyeti’ni meleklerin sözleriyle dile getiren bir bölüm vardýr ve “Kutsal, Kutsal, Kutsal’dýr Topluluklarýn Efendisi;
Onuru Tüm Dünyayý Kaplar” (Yeþayau 6:3) cümlesiyle baþlayan bu bölüm de Keduþa olarak
adlandýrýlýr. 3. Bazen Tanrý’dan bahsetmek için kullanýlan takma isim. BVS.
Keri: Sperma salgýsý.
Keruvim: tek. Keruv. 1. Bir melek cinsi; bkz. Bereþit 3:24 açk. 2. Kaporet’in üzerinde
kanatlarýný geren iki melek figürü; bkz. Þemot 25:20. BBS.
Ketoret: “Tütsü”. On bir koku maddesinin karýþýmýndan oluþan ve Bet-Amikdaþ’ta Altýn
Mizbeah’ýn üzerinde [Yom Kipur’da da Kodeþ Akodaþim’in içinde] gerçekleþtirilen tütsü.
Bkz. Þemot 30:34-38.
Ketuba: Damadýn düðün sýrasýnda geline verdiði ve ona yönelik tüm yükümlülüklerinin
yazýlý olduðu evlilik antlaþmasýný içeren belge. BÞS.
Ketuvim: “Kitaplar”. Tanah’ýn, Tora ve Neviim’den sonra gelen üçüncü bölümü. Ketuvim,
bazýlarý peygamberler bazýlarý da David Ameleh, Þelomo Ameleh gibi kutsal kiþiler tarafýndan [ki aslýnda onlar da birer peygamberdir], yine Ruah Akodeþ ile yazýlmýþ manzum, dersler içeren, tarihi deðeri de olan kitaplardýr. Bu bölüm, Teilim, Miþle, Ýyov, Þir Aþirim, Rut,
Eha, Koelet, Ester, Daniel, Ezra, Nehemya ve Divre Ayamim kitaplarýný içerir.
Kiduþ: 1. Kutsama; takdis etme; “Kutsal” ilan etme. 2. Ayýrma; ayrýcalýklý kýlma; özel
kýlma. 3. Þabat ve bayram gecelerinde, bu günleri normal günlerden ayýrmak için yapýlan
kutsama duasý. kar. Avdala. BBS.
Kiduþ Aþem: “Tanrý’nýn Ýsmi’ni Kutsal kýlma”. Tanrý’nýn emrini her þeyin, hatta
yaþamýn bile önüne koymayý ifade eden davranýþlarla, insanlar içinde Tanrý’nýn
ününü arttýrmak (bkz. Vayikra 22:32 açk.).
Kiduþin: 1. Evlilik töreni. Bu törenle, erkek kadýný “özel kýlar” ve kadýn, erkek için, diðer
kadýnlardan farklý bir konuma sahip olur (bkz. Ýrusin). 2. Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar”
bölümündeki, evlilik kurallarýný ele alan ünite.
Kilayim: “Karýþým”. Farklý türlerin birbiriyle karýþtýrýlmasý (bkz. Vayikra 19:19 açk.). 1. Bir
hayvan cinsinin diþisinin, bir baþka cinsin erkeðiyle çiftleþtirilmesi. 2. Farklý türlerdeki
tohumlarýn birbirine karýþtýrýlarak ekilmesi. 3. Bir giysinin üretiminde, keten ve yünün bir
arada kullanýlmasý. Þaatnez. 4. Miþna’nýn “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki,
Kilayim konusunu ele alan ünite. 5. [Deyimsel anlamla] Uyumsuz ve birbirine uzsak þeylerin birleþtirilmesi. BVS.
Kinyan: 1. Mal. Satýn alma ya da çalýþma karþýlýðýnda elde edilen herhangi bir þey. 2. Bir
þeyi parasýný vererek satýn alma, iyeliðe geçirme. 3. Yaratma, þekillendirme. 4. [Alaha’da:]
Bir malýn el deðiþtirdiðini, resmen yeni sahibinin malý olduðunu onaylayan fiil. BAS.
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Kodeþ: 1. Kutsiyet. kar. Hol. 2. Kutsal yer. 3. Miþkan’da Buluþma Çadýrý’na, Bet-Amikdaþ’ta
ise Ehal’e verilen isim. Burasý Kodeþ Akodaþim’e göre daha düþük kutsiyete sahipti. BVS.
Kodeþ Akodaþim: “Kutsallar Kutsalý”; Þemot 26:33. Bet-Amikdaþ ve Miþkan’ýn en
kutsal bölümü. Aron Aberit burada bulunurdu. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: BetAmikdaþ’ýn Planý.
Koen: çoð. Koanim. 1. Aaron’un soyundan gelen ve Bet-Amikdaþ’taki özel hizmetlerin
yanýnda, halký eðitme ve mübarek kýlma görevine sahip erkek. 2. [Diðer inançlarla ilgili
kullanýmda] Rahip; yüksek görevdeki kiþi. BBS. BVS.
Koen Gadol: “Büyük Koen”. En yetkili Koen; Vayikra 21:10. Ayný zamanda “Koen
Amaþiah – Meshedilmiþ Koen” (Vayikra 4:3) ve “Koen Aroþ – Baþ Koen” (Melahim
II 25:18) olarak da adlandýrýlýr.
Koen Edyot: “Normal Koen”. Koen Gadol olmayan her Koen.
Koen Maþuah Milhama: “Savaþ Ýçin Meshedilmiþ”. Savaþta halký yönetmek üzere
baþýna kutsal yað dökülerek meshedilmiþ ve özel yetki sahibi olmuþ Koen. Bkz.
20:2.
Korban: çoð. Korbanot. “Karov – Yakýn” sözcüðüyle baðlantýlýdýr. Tanrý’ya “yaklaþmayý”
amaçlayan, bazen hayvan kesimiyle, bazen piþirilen un iþleriyle yapýlan mitsva; bkz.
Vayikra 1:2 açk. BVS.
Kotel Amaaravi: “Batý Duvarý”. Günümüzde “Aðlama Duvarý” olarak bilinen, BetAmikdaþ’ýn dýþ avlusunu çevreleyen surlarýn batý kanadýnýn bir parçasý.
Lag Laomer: Ya da Lag Baomer. bkz. Omer > Lag Laomer.
Laþon Ara: “Kötü Lisan”. Bir kiþi, kurum, yer vs. hakkýnda, [ona zarar vermeyecekse bile]
olumsuz, ya da [olumsuz olmasa bile] ona zarar verebilecek sözler sarfetme yasaðý. Laþon
Ara, söylenenler doðruysa bile yasaktýr [zira doðru deðilse bu daha da kötüdür; iftiradýr].
Lehem Apanim: Her Þabat öncesinde piþirilerek, bir sonraki hafta yenileriyle deðiþtirilene
kadar Miþkan ve Bet-Amikdaþ’taki Þulhan’ýn üzerine yerleþtirilen 12 ekmek için kullanýlan
isim. Tam çeviri “Yüz Ekmeði” þeklindedir; bkz. Þemot 25:30 açk. “Lehem Amaarehet –
Dizim/Sýralama Ekmeði” (Divre Ayamim I 9:32) ya da “Lehem Atamid – Daimi Ekmek”
(Bamidbar 4:7) olarak da anýlýr.
Leket: “Teker Teker Toplama”. 1. Hasat sýrasýnda tek tek düþen ürün tanelerinin fakirlere
býrakýlmasýna dair mitsva (bkz. Vayikra 19:9 ve 23:22). 2. Derleme.
Leþon Akodeþ: “Kutsiyet Lisaný” ya da “Kutsal Lisan”. Ýbranice.
Lifnim Miþurat Adin: “Yasa Hattýnýn Gerisinde”. Kanunun en katý haliyle deðil, çeþitli
þartlar ve haklar göz önüne alýnarak biraz toleranslý bir þekilde uygulanmasý.
Liþkat Agazit: “Kesik Taþ Dairesi”. Bet-Amikdaþ’ta 71 otoriteden oluþan ve en yüksek
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kanuni merci olan Büyük Sanedrin’in toplandýðý yer. Burasý dikdörtgen þeklinde düzgün
kesilmiþ taþlarla inþa edildiði için bu isimle anýlýrdý. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: BetAmikdaþ’ýn Planý.
Log: çoð. Logim. Sývýlar için inin 1/12’sine eþit bir hacim ölçüsü. Yaklaþýk olarak 420550ml.
Lulav: çoð. Lulavim. 1. Çeþitli bitkilerin genç ve yeþil dalý. 2. Hurma aðacýnýn henüz
geliþmemiþ olan dalý. Bu dal, Sukot bayramý kutlamalarý sýrasýnda kullanýlan dört bitkiden
biridir (bkz. Vayikra 23:40 açk.).
Maa: Gera olarak da bilinen bir madeni para birimi. Þekelin 1/20’sine eþittir. 1,14gr.
gümüþe denktir.
Maamadot: tek. Maamad. Koen ve Leviler’in Miþmarot (bkz. Miþmarot) adlý nöbetlerine
paralel olarak halký temsil eden gruplar. Bunlara paralel olarak, Koenler, Leviler ve
Yisraeller’den oluþan ve halkýn tümünü temsil eden Maamadot adlý yirmi dört grup organize etmiþlerdir. Bu gruplar görev süreleri boyunca Bet-Amikdaþ bölgesinin içinde bulunur,
oruç tutup Tanah’tan kýsýmlarý öðrenirdi. Bkz. 18:8 açk. 2. Hafta içindeki her gün için ayrý
ayrý bölümler içeren öðrenim metinleri. Bu metinlerde, Tora, Neviim, Ketuvim, Miþna ve
Talmud’dan parçalar ve çeþitli dualar yer alýr.
Maaser: çoð. Maaserot. Tüm toprak ürünlerinden, þaraptan ve yaðdan ayrýlan onda birlik
bölüm; bkz. Bamidbar 18:24; Vayikra 27:30-32,. Bu ürünlerden öncelikle Koenler için
Teruma [%2] ayrýlýr, Leviler için olan Maaser ise, kalan [%98] üzerinden ayrýlýrdý.
Ma’sar Kesafim: “Parasal Maaser”. Kiþinin, Tsedaka gibi konularda kullanmak
üzere kazancýndan ayýrmasý gereken %10luk miktar.
Maaser Min Amaaser: Ya da Terumat Maaser ya da Ma’sar Maaser. Leviler’in,
Bene-Yisrael’den aldýklarý Maaser’den ayýrarak Koenler’e verdikleri onda birlik
bölüm. Bu, tarladan çýkan ürünün %0,98’lik bölümüdür.
Ma’sar Beema: “Hayvan Maaseri”. Sýðýr ve davardan ayrýlarak korban olarak
baðýþlanmasý gereken onda bir. Yýlýn baþýndan itibaren doðan her onuncu hayvan
verilirdi; Vayikra 27:32; Miþna – Behorot 9:1.
Ma’sar Dagan: “Tahýl Maaseri”.
Maaser Riþon: “Ýlk Maaser”. Yukarýda tanýmý yapýlan Maaser (%9,8).
Maaser Þeni: 1. “Ýkinci Maaser”. Koenler’e Teruma, Leviler’e de Maaser [Riþon]
ayrýldýktan sonra kalan %88,2’lik bölümden ayrýlan ikinci bir onda birlik pay
[%8.82]. Bu miktardaki ürün, Þemita döngüsünün 1, 2, 4 ve 5. yýllarýnda
Yeruþalayim’e götürülüp, orada – etraftaki halkla paylaþýlarak – tüketilmeliydi.
Miktar çoksa ve yol uzunsa, bu ürünlerin parasal karþýlýðý Yeruþalayim’e
götürülmeli, orada bu parayla yiyecek ve içecek satýn alýnmalý ve tüketilmeliydi;
14:22-27. 2. Miþna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümünde, Maaser Þeni’yi
ele alan ünite.
Ma’sar Ani: “Yoksullar için ayrýlan Maaser”. Þemita döngüsünün 3 ve 6. yýllarýnda, Maaser Þeni olarak ayrýlan ürünler, yoksullara daðýtýlmalýydý; 14:28-29; 26:12.
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Þenat Amaaser: “Maaser Yýlý”. Maaser Ani ayrýlmasý gereken 3 ve 6. yýllar.
Maaserot: Miþna’nýn, “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümünde, genel olarak teruma ve maaser kurallarýný ele alan ünite.
Biur Maaserot: “Maaserlerin Yok Edilmesi”. Yedi yýllýk Þemita döngüsündeki üçer
yýldan oluþan iki tarýmsal dönemin her birinin sonunda, dönem içinde
Yeruþalayim’e getirilip tüketilmesi gereken Maaser Þeni’nin, bu yapýlmadýysa imha
edilmesi.
Viduy Maaserot: “Maaser Beyaný”. Yedi yýllýk Þemita döngüsündeki üçer yýldan
oluþan iki tarýmsal dönemin her birinin sonunda, dönem içinde tüm tarýmsal pay
ayýrma kurallarýnýn harfiyen yerine getirildiðine dair beyan. Bkz. 26:12-15 açk.
Madiah: “Provokatör”. Terim bu kitapta, Ýr Anidahat konusu kapsamýnda bir þehrin
tamamýný putperestliðe kýþkýrtan provokatörleri tanýmlamaktadýr.
Maftir: Þabat ve bayram günlerinde Sefer-Tora okunurken son kiþi olarak çaðrýlan ve
aftarayý okuyan kiþiye verilen sýfat.
Makat Mardut: “Asilik Köteði”. DeRabanan nitelikli bir yasaklamaya karþý hafifseyici yaklaþýmda bulunan kiþilere Bet-Din tarafýndan disiplin cezasý olarak verilebilecek kýrbaç cezasý.
Malhuyot: “Saltanatlar”. Roþ Aþana günü okunan Musaf Amidasý içindeki üç ana bölümden ilki (bkz. Zihronot ve Þofar > Þofarot). Bu bölümde, Tanrý’nýn “Evrenin Kralý”
olduðunu dile getiren pasuklardan alýntý yapýlýr.
Mamzer: çoð. Mamzerim. f. Mamzeret. f. çoð. Mamzerot. Giluy Arayot (bkz. Arayot) sýnýfýndaki herhangi bir iliþkiden doðmuþ olan çocuk. Bir mamzer/mamzeret sadece
mamzeret/mamzer sýnýfýndaki biriyle evlenebilir; bu sýnýfta olmayan bir Yahudi ile evlenemez (bkz. 23:3). Bir mamzerin çocuklarý da kendisi gibi mamzerdir ve bu, ebediyen tüm
nesillerde aktarýlan bir özelliktir.
Man: Bene-Yisrael’in kýrk yýllýk çöl yolculuðu boyunca yedikleri mucizevi yiyecek (bkz.
Þemot 16:11 v.d.).
Mane: 1. Eski döneme ait bir aðýrlýk ölçüsü ve para birimi. 2. Talmud döneminde 20 altýn
dinar, 25 sela [=þekel] ya da 100 zuza denk olan madeni para. BAS.
Maror: “Acý otlar”. Pesah gecesi, Mýsýr esaretinin acýsýný simgelemek için yenen acý otlara
verilen genel isim. Genelde bu amaçla marul yapraðý kullanýlýr. Bet-Amikdaþ döneminde,
Pesah-korbaný, maror ve matsa ile birlikte yenirdi; bkz. Þemot 12:8.
Maþgiah: “Denetçi”.
Maþiah: “Meshedilmiþ”. 1. Kutsal yaðla meshedilmiþ Koen (Vayikra 4:3) ya da krala
(Þemuel I 2:10) verilen isim. 2. Gelecekte Yahudi Ulusu’nu kurtaracaðýna inanýlan
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Kurtarýcý. Bu kurtarýcý, ayný zamanda kral olacaðý için Maþiah ismiyle bilinir; zira krallar
yaðla meshedilirdi. BBS.
Matenot Aniim: “Fakirlere Armaðanlar”. Tarým ürünlerinden fakirlere býrakýlmasý
gereken Pea, Leket, Þihha, Peret, Olelot gibi paylarýn tümüne verilen ad.
Matsa: çoð. Matsot. Mayalanmamýþ hamurun piþirilmesiyle yapýlan ekmek. Un ve su ile
yapýlan normal hamurun mayalanmamasý için, fýrýna verilmeden önce yoðrulmaya 18
dakikadan fazla ara verilmemesi gerekir. Bkz. Þemot 12:16 ve 29:2. BBS.
Matsa Aþira: “Zengin Matsa”. Unun su yerine yumurta, þarap, bal, meyve suyu ile
karýþtýrýlmasýyla elde edilen hamurdan yapýlan Matsa.
Mazal: 1. Talih. 2. Kader. 3. Burç. çoð. Mazalot.
Mazal Tov: 1. Baþarý, mutluluk. 2. Bar-Mitsva, düðün vb. vesilenin sahibine yönelik dilek sözü. Benzer þekilde Besiman Tov UvMazal Tov: “Ýyiye Alamet ve Ýyi
Þansla [olsun]”
Mazal Ra: “Kötü Talih”.
Mazal Þahor: “Kara Talih”.
Ben Mazal: Veya Bar Mazal. “Þanslý”.
En Mazal LeYisrael: “Yisrael Ýçin Burç [Etkisi] Yoktur”. 1. Burçlarýn Yisrael
üzerinde kesin bir etkisi yoktur ve Yisrael’e mensup bir kiþi, dua, mitsvalar ve
doðru davranýþlarý sayesinde burçlarýn kendi üzerindeki etkisini geçersiz kýlabilir.
2. Mecazi kullanýmda, tarih boyunca Yahudiler’in uðradýklarý zulümlere atýfla
“Yisrael’in Talihi Yok”.
Meþane Makom Meþane Mazal: “Mekânýný Deðiþtiren Talihini Deðiþtirir”. 1.
Baþka bir yerde yaþamak üzere ikametgâhýný deðiþtiren bir kiþi hayatýnda yeni bir
sayfa açmýþ olur ve önünde baþarý için yeni olanaklar ortaya çýkar. 2. Ev ya da iþ
deðiþtirmiþ birine yönelik iyi dilek sözü.
Oved Kohavim Umazalot: “Yýldýzlara ve Burçlara Tapan”. Putperestler için kullanýlan sýfat. Baþ harflerinden oluþturulan kýslatmayla Aku”m.
Melaha: çoð. Melahot. 1. Ýþ 2. Þabat günü yapýlmasý yasak olan iþ kategorilerine verilen
isim (bkz. Þemot 20:9-10 açk.). Bu iþlerin büyük çoðunluðu, Yom Tov’da da yasaktýr (bkz.
Melehet Avoda). 3. Ürün. BÞS.
Melehet Avoda: “Çalýþma Ýþi”. Tora’nýn Yom Tov’da yapýlmasý yasak olan melahalar için
kullandýðý terim (bkz. Vayikra 23:7 açk.). Çevirimizde kullandýðýmýz “bayaðý melaha” ifadesi iyi deðil, zorda kalýnarak yapýlmýþ bir çeviridir.
Melika: Korban olarak getirilen bir kuþun, ensesine týrnak batýrmak suretiyle öldürülmesi
(Vayikra 1:15). BVS.
Menora: “Þamdan”. “Nur – Ateþ” sözcüðünden gelir ve ýþýk verici araçlara verilen genel
isimdir. Bu kitaptaki özel Menora ismi, Miþkan ve Bet-Amikdaþ’ta yer alan, altýndan yekpare olarak yapýlmýþ yedi kollu þamdaný ve Tora metninde özellikle bu þamdanýn merkez
kolunu ifade eder; bkz. Þemot 25:31.
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Mesit: “Provokatör”. Terim bu kitapta bir bireyi putperestliðe kýþkýrtan bir provokatörü
tanýmlamaktadýr.
Metsora: “Tsaraat Hastasý”. Bkz. Vayikra Perek 13-14. BVS.
Meturgeman: 1. Tercüman. 2. Eski dönemlerde büyük Hahamlar’ýn yanýnda görevli olup,
Tora dersi sýrasýnda onun sözlerini halka yüksek sesle ve geniþleterek aktaran kiþi. 3.
Eskiden sinagoglarda okunan Tora sözlerinin, Ýbranice bilmeyen genel halk tarafýndan
anlaþýlabilmesi için, bunlarý halk o sýrada konuþtuðu dile, bazen Aramca’ya bazen de
Yunanca’ya çeviren görevli.
Mezuza: çoð. Mezuzot. 1. Kapý pervazý. 2. Hayvan derisine, belirli kurallara göre bir Sofer
tarafýndan yazýlan ve kapý pervazýna sabitlenen, Tora’dan iki bölüm: 6:4-9, 11:13-21.
Mezuza evlerde [banyo, tuvalet ve balkon gibi bölümler hariç] her odanýn giriþine, evin
ana giriþine ve iþyerlerine, genelde bir muhafaza içinde, içeri girerken saðda kalacak þekilde sabitlenir.
Mida Keneged Mida: “Ölçüye Karþý Ölçü”. Kiþinin, yaptýðý iyi ya da kötü davranýþlarýn
karþýlýðýný, davranýþýn kendisiyle paralel bir þekilde almasý. Kýsasa kýsas. Tanrý insanlarý
ödüllendirir ya da cezalandýrýrken Mida Keneged Mida davranýr.
Midat Hasidut: Bkz. Hasid.
Midraþ: çoð. Midraþim. 1. Öðrenim; derin araþtýrma. 2. Tora ÞeBeal Pe’nin bir bölümü. Bu
tipteki öðretiler, Tora metninin düz ve basit anlamýnýn ötesine geçerek, bazen benzetmeler, bazen de mantýk dýþý görünen tanýmlar ve anlatýmlar kullanarak, bu þekilde belirli bir
mesaj, öðreti ya da yönlendirmeyi amaçlar. Midraþlar genelde çok derindir ve uzmanlýk
gerektirir. Zira konuya aþina olmayan kiþi, Midraþ’ýn sýradýþý anlatým ve üslubundan çok
yanlýþ sonuçlara da varabilir. Fakat 1. tanýmýn da ifade ettiði üzere, Midraþ, “derin araþtýrma” ifade eder ve bunu gerektirir. 3. 2. tanýmda açýklanan türdeki öðretilerin toplandýðý
derlemelere verilen genel isim. Örneðin Midraþ Raba bu tipte bir derlemedir. BÞS.
Mikve: çoð. Mikvaot. 1. Önemli miktarda suyun biriktiði yer. 2. Tora’nýn gerektirdiði þekilde bedenin kutsal saflýða kavuþmasý için tümüyle daldýrýldýðý ve en az 40 sea doðal su içermesi gereken özel havuz.
Mil: [Talmud’daki kullanýmla] 2000 amaya eþdeðer uzunluk ölçüsü. Tahminen 9601200m.
Milhemet Mitsva: “Mitsva Savaþý”. Erets-Yisrael için, burayý fethetmek veya savunmak
için yapýlan savaþ.
Milhemet Reþut: “[Mitsva Olmayýp] Ýsteðe Baðlý Savaþ”. Milhemet Mitsva sýnýfýnda
olmayan savaþ.
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Minagim: tek. Minag. “Gelenek”. Mitsva uygulamasýnda yerel gelenekler.
Minag Yisrael – Tora: “Yisrael’in Geleneði Tora’dýr”. Her Minag onu uygulayan
cemaatin bireyleri için baðlayýcý niteliktedir.
Olam Keminago Noeg: “Dünya, Geleneði Doðrultusunda Hareket Eder”. “Böyle
gelmiþ böyle gider” anlamýnda bir deyim.
Minha: çoð. Menahot. 1. Hediye; sunu. 2. Unun çeþitli þekillerde piþirildikten sonra getirilmesiyle yapýlan bir korban türü; Korban Minha (bkz. Vayikra Perek 2 ve 6:7-11). Farklý
Minha türleri için bkz. Vayikra 2:1-10 açk. Hayvanlarla gerçekleþtirilen bazý korbanlar da
yanlarýnda Minha ve Neseh ile getirilirdi (Nesahim). 3. Öðleden sonra, gün batýmýna kadar
olan süre. BVS.
Tefilat Minha: “Minha Duasý”. Minha vaktinde yapýlan dua. Bu dua, akþama
doðru gerçekleþtirilen Tamid-korbanýna denktir.
Minyan: “Sayý”. On yetiþkin [=13 yaþýný doldurmuþ] Yahudi erkekten oluþan topluluk.
Dualarýn, Tanrý’nýn Kutsiyeti’ni vurgulayan, Kadiþ, Keduþa gibi bölümleri sadece minyan
olduðu takdirde söylenebilir.
Miþkan: Bene-Yisrael’in, çölde inþa ettikleri portatif Buluþma Çadýrý; bkz. Þemot 26:1. Bkz.
BÞS.
Miþmarot: tek. Miþmeret veya Miþmar. “Nöbetler”. Ýlk dönem peygamberleri Koen ve
Leviler’i yirmi dört nöbet grubuna bölmüþlerdi ve her hafta bu gruplardan biri tüm Koen
ve Leviler’i temsilen Bet-Amikdaþ’ta görev yapardý (bkz. Vayikra 7:9 açk.). Bu nöbet gruplarýna verilen isim. Bkz. 18:8 açk.
Miþna: çoð. Miþnayot. 1. Öðreti. 2. Tora Þebeal Pe’nin Moþe Rabenu’dan itibaren nesilden
nesile aktarýlan detay ve kurallarýnýn toplandýðý, ard arda gelen birkaç nesil Tanna tarafýndan düzenlendikten sonra, [kýsaca Ribi olarak adlandýrýlan] Rabi Yeuda Anasi tarafýndan
derlenerek kitaplaþtýrýlan öðretiler. Miþna, 2. yüzyýlýn sonlarýna doðru tamamlanmýþtýr ve
Talmud’un temelini oluþturur. Miþna, altý “Seder – Düzen/Bölüm/Fasýl”dan oluþur. Her Seder
alt ünitelere [Masehet; çoð. Masahtot]; her Masehet paragraflara [Perek]; her Perek de
Miþnalar’a [Miþnayot] bölünür. 3. Miþna kitabýndaki her bir kural. BBS.
Miþpat: çoð. Miþpatim. 1. Dava. 2. Dava kararý. 3. Adalet. 4. Hak [ör. “Miþpat Abehora
– Behorluk Hakký” (21:17)]. 5. Gelenek. 6. Medeni kanun. 7. Tora’nýn özellikle insanlar
arasýndaki iliþkileri düzenleyen, ve insan mantýðýnýn açýklamakta zorlanmayacaðý türdeki
kanunlarý. 8. Cümle.
Miþpatim: Hukuk.
Mita Bide Þamayim: “Gökler’in [=Tanrý’nýn] Eli’yle Ölüm”. Bu cezayý hak eden kiþi,
ölümü hak etmiþtir ve bunun ne zaman gerçekleþeceði Tanrý’nýn Takdiri’ne kalmýþtýr. Bir
açýklamaya göre bu, altmýþ yaþýndan önce gerçekleþecek bir ölümdür.
Mitat Neþika: “Öpücükle Ölüm”. Tsadiklere özgü olan, ruhun bedeni tereyaðýndan kýl
çeker gibi kolay bir þekilde terk etmesi.
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Mitsva: çoð. Mitsvot. 1. Emir. Tanrý’nýn emri; bkz. Þemot 24:12, Devarim 4:2 vs. Tora’daki
mitsvalarýn sayýsý 613’tür. 2. Ýyi ve doðru davranýþ. Sevap. BBS. BVS.
Mitsvat Ase: çoð. Mitsvot Ase. “ ‘Yap’ Emri”. Tora’nýn “yap” þeklindeki emri.
Tora’da toplam 248 tane Mitsvat Ase vardýr. Kitapta “pozitif emirler” ifadesi
geçtiðinde, bu sýnýftaki mitsvalar kastedilmektedir.
Mitsvat Lo Taase: çoð. Mitsvot Lo Taase. kýs. Lav.“ ‘Yapma’ Emri”. Tora’nýn
“yapma” þeklindeki emri. Tora’da toplam 365 tane Mitsvat Lo Taase vardýr. Kitapta
“negatif emirler” ifadesi geçtiðinde, bu sýnýftaki mitsvalar kastedilmektedir.
Mitsva Abaa Baavera: “Günahla Gelen Mitsva”. Yerine getirilirken bir günah
iþlenmiþ olan mitsva. Böyle bir mitsva geçersizdir. Örneðin çalýntý bir Lulav’la
mitsva yerine getirilemez.
Mizbeah: çoð. Mizbehot. Sunak. “Zevah – Hayvan Kesimi” sözcüðüyle baðlantýlýdýr. BVS.
Moleh: Antik çaðda Kenaaniler içinde çok yaygýn olan putlardan biri. Yeruþalayim’deki
Ben-Ýnom vadisinde de bir tane dikilmiþti ve insanlar çocuklarýný onun için ateþten
geçirirlerdi. Bkz. Vayikra 18:21 açk.
Motsi Þem Ra: “Kötü Ýsim Çýkaran”. Evlendiði genç karýsý hakkýnda, Kiduþin ve Ýrusin
törenleri arasýnda geçen zaman içinde zina ettiðine dair iftirada bulunan koca. Bkz. 22:1319.
Muhzak: “Elde Tutulan”. Tora kanunu çerçevesinde bu, bir kiþi öldüðü sýrada elinde aktif
olarak bulunan mallarý tanýmlar. Babanýn behor oðlunun bu mallar üzerinde diðer kardeþlerine göre iki kat pay hakký vardýr. Bkz. Rauy.
Musaf: “Ek”.
Musaf-korbaný: Özel günlerde Tamid-korbanýna ek olarak getirilen korbana verilen isim; bkz. Vayikra 28:9 v.d.
Tefilat Musaf: “Ekleme Duasý”. Musaf-korbanýnýn anýsýna, Þabat, Roþ-Hodeþ ve
bayram günlerinde yapýlan dua. Ya da Tefilat Amusafin.
Musar: 1. Ýhtar ya da azarlama. 2. Ceza. 3. Terbiye. 4. Etik, moral ve doðru davranýþ. Tora
öðrenimindeki konulardan biri olarak anlamý budur. BVS.
Naara: “Genç Kýz”. Alaha’ya göre 12 ile 12,5 yaþlarý arasýnda bulunan kýz çocuðu.
Nasi: çoð. Nesiim. Baþkan. 1. Kabile, toplum ya da halkýn liderlerine verilen isim. 2.
Tora’nýn hükümdardan bahsederken kullandýðý sýfat (Vayikra 4:22). 3. Sanedrin’in
baþkanýna verilen sýfat. 4. [Günümüzde] Cumhurbaþkaný. 5. Bulut.
Naþgaz: Hahamlarýmýz’ýn “Nida – Âdetten Dolayý Temea Olmuþ ve Gereken Arýnma
Sürecinden Geçmemiþ Kadýn”, “Þifha – [Yahudi Olmayan] Cariye”, “Goya – Yahudi Olmayan
Kadýn” ve “Zona – Fahiþe” sözcüklerinin baþ harflerinden oluþturduklarý, bir Yahudi erkek
için yasak olan dört temel iliþki. Yahudi bir erkek yalnýzca Hupa ve Kiduþin yoluyla evlenmiþ olduðu eþiyle iliþkiye girme hakkýna sahiptir.
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Nazir: f. Nezira, çoð. Nezirim, f. çoð. Nezirot. 1. Normal yaþamdan kendisini ayýrarak, hayatýný Tanrý’ya adayan kiþi. Bu kiþi, þarap ve üzüm ürünlerinden uzak durur, saçlarýný
kesmez; bkz. Bamidbar 6:2 v.d.; Þofetim 13:1 v.d. Genelde bu tipte bir nederde bulunan
kiþi, kýsýtlý bir süre [çoðunlukla 30 gün] boyunca nazir olarak kalýr. Ama tarihte tüm hayatýný nazir olarak geçirmiþ kiþiler de vardýr (bkz. Bamidbar 6:4 açk.). 2. Seçkin, özel;
Bereþit 49:26. 3. Miþna’nýn “Naþim – Kadýnlar” bölümünde, Nazir ve Nezirut konularýný
ele alan ünite.
Nezirut: Nazirlik.
Nedava: çoð. Nedavot. “Baðýþ”. 1. Kiþinin gönülden ve karþýlýk beklentisi olmadan yaptýðý
baðýþ. 2. Fakire verilen para baðýþý. 3. Bir Yahudi’nin, yükümlülük ya da günah onarýmý
amacýyla deðil, gönlünden koptuðu için getirdiði korban. Kitapta “belirli bir baðýþ” olarak
çevrilen Nedava sözcüðü, belirli bir hayvaný özellikle göstererek onu baðýþlama konusundaki bir vaadi belirtir. O hayvan ölür ya da kaybolursa, bu vaatten kaynaklanan yükümlülük de ortadan kalkar. Bkz. Vayikra 22:18 açk.
Neder: çoð. Nedarim. “Vaat”. 1. Yeminle yapýlan ve “filanca þey olursa, þunu þunu
yapacaðým” þeklindeki ya da yasak olmayan herhangi bir þeyi kendisine yasak etmeyi
amaçlayan söz; bkz. Bamidbar 30:3; Bereþit 28:20. 2. Bir Yahudi’nin genel bir vaat olarak
getirmeyi vaat ettiði korban. Kitapta “genel bir vaat” olarak çevrilen neder sözcüðü, doðrudan vaat sahibini baðlar. Dolayýsýyla bir kiþi örneðin [bir hayvaný açýkça göstermeden genel
sözlerle] “bir Ola-korbaný getirmeyi üstleniyorum” derse, sonradan getirmeye karar verdiði
hayvan ölse ya da kaybolsa bile, yükümlülüðü ortadan kalkmaz ve o deðerde baþka bir hayvan getirmelidir. Bkz. Vayikra 22:18 açk. BBS.
Beli Neder: “Nedersiz”. Neder olarak kabul edilebilecek bir vaadde bulunmadan
önce söylenen ve söz konusu vaadin Neder sýnýfýnda olmayacaðýný vurgulayan sözler.
Neila: “Kilitleme”; “Kapanýþ”. 1. Bir kapýyý ya da kapaðý anahtarla kilitleme. 2. Yom
Kipur’da Minha’dan sonra, gün batýmýna çok yakýn bir vakitte okunan ek dua.
Neseh: çoð. Nesahim. Dini bir uygulama olarak, Mizbeah üzerine bir içkinin [þarap ya da
su] dökülmesi iþlemi. Bazý korbanlarýn ayrýlmaz parçasýdýr; bkz. Bamidbar 28:7 vs. BBS.
Çoðul Nesahim sözcüðü bazý durumlarda birlikte getirilen Minha ve Neseh’in her ikisini de
kastedebilir.
Nisuh Amayim: “Suyla Yapýlan Neseh”. Sukot bayramý içinde özel olarak suyla
gerçekleþtirilen Neseh iþlemi; bkz. Vayikra Kitabý, s. 532.
Nesua: Evliliðin Nisuin aþamasýný da geçmiþ, tamamen evli bir kadýn. Bkz. Ýrusin ve Nisuin.
Neþeh: “Faiz”. Alacaklýnýn, verdiði para ya da yiyecek karþýlýðýnda borçludan aldýðý ek
ödeme (bkz. Vayikra 25:36 açk.).
Neta Revai: “Dikimin Dördüncü [Yýlýna Ait Meyve]”. Bet-Amikdaþ döneminde bu
meyvelerin Yeruþalayim’e getirilip orada tüketilmesi gerekirdi. Alternatif olarak bu
meyvelerin parasal karþýlýðý Yeruþalayim’e getirilebilir burada bu parayla yiyecek ve içecek
alýnýp tüketilebilirdi. Neta Revai tüm kurallar açýsýndan Maaser Þeni ile denktir.

sozluk_sozluuk.qxd 18.06.2012 15:33 Page 817

Sözlük 1021

Netilat Yadayim: “Ellerin Yýkanmasý”. Ellerdeki manevi temizliðin saðlanmasý için yapýlan
yýkama. Daha geniþ bilgi için bkz. Rabi Nisim Behar, Dini Uygulama Rehberi.
Nevela: çoð. Nevelot. “Leþ”. 1. Bir insan ya da hayvanýn cesedi. 2. Þehita dýþýndaki bir
nedenle ya da yanlýþ Þehita ile ölmüþ/öldürülmüþ hayvan. Hayvan Kaþer bir cinsten olsa
bile, yenemez.
Nevua: “Peygamberlik Ruhu”. 1. Bir peygamberin sözleri. Bunlar bir kehanet, sembollerle dolu bir vizyon ya da uyarý þeklinde olabilir. 2. Kehanet.
Nezek: çoð. Nezakim. “Zarar”. 1. Bir kiþinin malýna ya da bedenine verilen zarar, maddi
kayýp. 2. Bir kiþinin malýnda ya da bedeninde maddi zarara yol açma karþýlýðýnda ödenmesi
gereken tazminat.
Nida: 1. Kadýnýn âdet görmeye baþladýðý andan itibaren, bir mikveye dalarak arýnmasýna
kadar olan süredeki tuma konumu. Bu süre boyunca çift fiziksel temas anlamýyla ayrý durmalýdýr. Bu nedenle kadýn da bu süre boyunca “uzaklaþtýrýlmýþ” anlamýna gelen nida sýfatýný
alýr “Taarat Amiþpaha – Aile Saflýðý” olarak bilinen bu kurallar, Yahudi ailesi için hayati
öneme sahiptir (bkz. Vayikra 15:19 açk., Günümüzdeki Uygulama k.b.). 2. Miþna’nýn
“Taarot – Saflýk Kurallarý” bölümündeki, Nida kurallarýný ele alan ünite. BVS. BAS.
Nisuh Amayim: Bkz. Neseh.
Nisuin: “Evlilik”. Ýki aþamalý olan evlilik töreninin ikinci aþamasý. Bu aþamanýn sonrasýnda, çift, karý-koca hayatý yaþamak üzere ayný evde yaþamaya baþlayabilir; bkz. Ýrusin.
Notar: çoð. Notarot ya da Notarim. “Artýk”. Korban etlerinin yenebilme süresi içinde yenmeyip arta kalan parçalar. Bunlar yenemez ve yakýlýr.
Ohel Nefeþ: “Can Yemeði”. Þabat günü yapýlmasý yasak olan 39 melahadan, yemek hazýrlamak için gerekli olanlar. Bu melahalar Yom Tov’da yapýlabilir (bkz. Vayikra 23:7 açk.).
Ola-korbaný: “Yükselen Korban”. Mizbeah üzerinde [Koenler’in payýna düþen derisi
haricinde] tamamen yakýlan ve duman halinde “yükselen” korbana verilen isim; bkz.
Vayikra 1:3 açk.; bkz. Vayikra 6:2 açk. BVS.
Olat Reiya: “Görünüþ [amaçlý Ola-Korbaný”. Bet-Amikdaþ zamanýnda, Þaloþ
Regalim günlerinde her erkeðin Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a gelip Tanrý’nýn
Huzuru’nda “görünmesi” gerekirdi; Þemot 23:16 ve 34:20; Devarim 16:16. Bu
sýrada getirilen Ola-korbanýna bu isim verilir.
Olelot: tek. Olela veya Olelet. “Kýz bebek”. 1. Baðbozumu veya zeytin toplama sonrasýnda
aðaçta kalan meyveler. 2. Sadece birkaç tane üzüm tanesi içeren fakir bir üzüm salkýmý.
Bu, Matenot Aniim adý verilen, fakirlere býrakýlmasý gereken armaðanlar arasýndadýr. Bkz.
Vayikra 19:10 açk.
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Omer: (Ayin-Mem-Reþ). çoð. Omarim. “Demet”. 1. Pesah’ýn ikinci günü yýlýn ilk arpa
ürünüyle Bet-Amikdaþ’a getirilen Minha-korbanýna verilen isim; “Omer Atenufa – Sallanan
Demet” olarak da bilinir. Bu da bir korban tipi olduðu için Omer-korbaný da bir alternatiftir. 2. Eskiden kuru þeyler için kullanýlan ve efanýn 1/10’una eþit bir hacim ölçüsü.
Farklý görüþlere göre yaklaþýk 2,2-3,96lt.
Omer Sayýmý: Ýbr. Sefirat Aomer. Pesah’ýn ertesi günü Omer Atenufa’nýn getirilmesi sonrasýnda yedi hafta, yani kýrk dokuz gün boyunca yapýlan gün sayýmý. Bu
sayýmýn bittiði gün Þavuot bayramýdýr.
Lag Laomer: Ya da Lag Baomer. “Omer’in 33. Günü”. Omer sayýmýnýn 33. günü.
Bu gün 18 Ýyar tarihine rastlar ve Rabi Þimon Bar Yohay’ýn ölüm yýldönümüdür.
Kendisi öldüðünde yas tutulmayýp, aksine düðün dernek yapýlmasýný vasiyet
ettiðinden bu tarih mutlu bir gün olarak kutlanýr. Ölümü sonrasýnda evi ýþýkla
dolduðundan, kutlamalar sýrasýnda büyük ateþlerin yakýlmasý yaygýndýr. Omer
sayýmýnýn yapýldýðý dönem tarihte kederli olaylara sahne olduðun için bu dönem
içinde neþeden kaçýnýlýr, örneðin yas iþareti olarak saç-sakal kesilmez, özellikle de
düðün yapýlmaz. Aþkenaz geleneðine göre bu yas uygulamalarý Lag Laomer’de sona
erer. Sefaradlar ise bunun için 34. günün sabahýný beklerler.
Onaat Devarim: “Sözle Maðduriyet”. Sözlerle baþkalarýnýn kendilerini kötü hissetmelerine neden olmak, onlarý sözle taciz etmek þeklindeki günah (bkz. Vayikra 25:17 açk.).
Onen: f. Onenet. 1. [Günümüzdeki kullanýmla] Yedi yakýnýndan [anne, baba, oðul, kýz,
erkek kardeþi kýz kardeþ, eþ] biri ölmüþ ama henüz defnedilmemiþ olan kiþinin aldýðý sýfat.
Bir Onen, çeþitli muafiyet ve kýsýtlamalara uymalýdýr (bkz. Rabi Nisim Behar, Dini
Uygulama Rehberi). 2. [Tora’nýn lisanýnda] Yedi yakýnýndan birini kaybetmiþ kiþinin,
[yakýný defnedildikten sonra bile] o gün güneþ batana kadar olan konumu (bkz. Vayikra
10:12-20 açk.).
Onur Bulutlarý: Ýbr. Anane Akavod. Çöl yolculuðu boyunca Bene-Yisrael’e eþlik ederek
onlarý koruyan yedi buluta verilen isim. Bu bulutlarýn dördü, dört yönden gelebilecek rüzgar ve diðer tehlikelere, bir tanesi yukarýdan güneþ ve yaðmura karþý kalkan görevi görüyor, bir tanesi yürüdükleri yolu pürüzsüz hale getirip, zararlý hayvanlarý bertaraf ediyor, yedincisi de önden giderek yol gösteriyordu.
Orla: “Kapalýlýk; Eriþilmezlik”. 1. Sünnet öncesinde erkek cinsel organýný örten ve sünnetle kesilen deri (Vayikra 12:3). 2. Yeni dikilmiþ bir aðacýn, ilk üç yýl içindeki meyvesi. Bu
meyveleri yemek ve onlardan yarar saðlamak yasaktýr (bkz. Vayikra 19:23-25 açk.).
Orlat Lev: “Kalbin Týkanýklýðý”. Ýnatçýlýk ve asilik.
Oþana Raba: Sukot’un yedinci ve son gününe verilen isim. Bu günle Yamim Noraim dönemi kapanýr ve Tanrý katýndaki yargýnýn sonucu kesinleþir. Oþana Raba gecesi boyunca
uyanýk kalýp Devarim ve Teilim kitaplarýný tamamen okuma adeti vardýr. Dua sýrasýnda
merkezde tutulan Sefer-Tora’nýn etrafýnda yedi kez tur atýlýr. Ayrýca bu günde beþ söðüt
dalýnýn sembolik olarak yere vurulmasý eþliðinde bir metin okunur.
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Ov: çoð. Ovot. Bir medyumluk yöntemi (Vayikra 19:31).
Baal Ov: “Ov Ustasý”.
Para Aduma: “Kýzýl Ýnek”. Bir ölü ile temas ya da ayný çatý altýnda bulunma nedeniyle
tame konumuna girmiþ bir kiþinin arýnmasý için yapýlan törende kullanýlan kýzýl inek; bkz.
Bamidbar 19:1 v.d.
Paro: Firavun. Mýsýr Kralý.
Parohet: “Ayýraç”. 1. Bet-Amikdaþ ve Miþkan’da Kodeþ ile Kodeþ Akodaþim’i ayýran ayýraç
(bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaþ’ýn Planý; bkz. Þemot 26:31 v.d.).
Pasuk: çoð. Pesukim. 1. [Tanah’ta] Cümle. 2. Tüm Tanah için kullanýlan bir takma isim.
ör. “Pasukta dendiði gibi” = “Tanah’ta yazýlý olduðu gibi”. BBS.
Pesuke Dezimra: “Þarký Pasuklarý”. Sabah duasýnda [Þahrit], Baruh Þeamar ile
Yiþtabah parçalarý arasýnda okunan ve Tanrý’yý öven çeþitli manzumelere verilen
isim.
Pasul: “Geçersiz”. 1. Dini gerektirmelere uygun olmayan kutsal obje, korban edilmeye
uygun olmayan hayvan vs. 2. [Deyimsel olarak] Uygun olmayan, kabul edilmez davranýþ.
Pea: çoð. Peot. 1. Köþe, uç (Vayikra 19:27). 2. Taraf, yan, yön (Bamidbar 35:5). 3. Þakaðýn
kenarýndan, kulaðýn önüne sarkan saç lülesi. 4. Bir çiftçi ya da bað sahibinin, ürünlerini
toplarken tarla ya da baðýnýn köþesinde biçmeden býrakmasý gereken bölge. Buradaki
ürünler fakirlere aittir. Bu gereklilik Pea mitsvasý olarak adlandýrýlýr (Vayikra 19:9). 5.
Miþna’nýn “Zeraim – Tohumlar [Ziraat]” bölümündeki, Pea kurallarýný ele alan ünite. 6.
[Günümüz Ýbranicesi’nde] Peruk.
Pegam (bekaret kaybý)
Peraþa: Ya da Paraþa. çoð. Paraþiyot. 1. Sefer Tora’nýn yýllýk okunuþ döngüsünde, her hafta
bir ya da iki tanesi okunan bölümler. Devarim kitabýnda 11 peraþa mevcuttur: Devarim,
Vaethanan, Ekev, Ree, Þofetim, Ki Tavo, Ki Tetse, Nitsavim, Vayeleh, Aazinu, Vezot
Aberaha. 2. Tora’da, öncesi ve sonrasýndan belirgin boþluklar verilmek suretiyle ayrýlmýþ
her bir paragrafa verilen isim. 3. Bir kitabýn, kendi içinde konu bütünlüðüne sahip
bölümü. BÞS.
Perek: çoð. Perakim. 1. Tanah’ýn paragraflarýna verilen isim. 2. Paragraf; bölüm; ünite.
BBS. BVS.
Peret: 1. Baðbozumu sýrasýnda kopup salkýmlarýndan düþen sayýlý üzüm taneleri. Bu,
Matenot Aniim adý verilen, fakirlere býrakýlmasý gereken armaðanlar arasýndadýr. Bkz.
Vayikra 19:10 açk. 2. Nar tanesi. 3. Bozuk para. Krþ. Peruta.
Peruta: çoð. Perutot. 1. En küçük para birimi. 2. Eski dönemde kullanýlan bir para birimi:
1 gümüþ peruta = 1/640 þekel. Dolayýsýyla bu son derece küçük bir miktardýr. BVS.
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Pesah: Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþý anýsýna kutlanan bayram; bkz. Vayikra
23:4; Þemot Perek 12 ve 13. “Hag Amatsot – Matsa Bayramý”, “Hag Aaviv – Bahar
Bayramý”; “Hag Aherut – Özgürlük Bayramý” olarak da bilinir. Pesah 15 Nisan arifesinde
baþlar ve Erets-Yisrael’de 7, Diaspora’da ise 8 gün kutlanýr. Erets-Yisrael’de ilk ve son,
Diaspora’da ise ilk iki ve son iki günler Yom Tov’dur. Bu bayramýn en önemli özelliði hamets
maddelerin yenmesinin ve bulundurulmasýnýn yasak olmasýdýr. BBS. BAS.
Pesah Agadasý: Ýbr. Agada Þel Pesah. “Pesah Anlatýsý”. Pesah’ýn ilk [Diaspora’da
ilk iki] gecesi Seder sýrasýnda okunan ve Mýsýr Çýkýþý olaylarýný temel alan anlatý.
Pesah Sederi: Ýbr. Seder Lel Pesah. “Pesah Gecesi Düzeni”. Pesah’ýn ilk
[Diaspora’da ilk iki] gecesi, Pesah Agadasý eþliðinde yapýlan düzenli ritüellerden
oluþan ziyafet.
Pesah-korbaný: Ýbr. Korban Pesah. Bet-Amikdaþ döneminde Yahudi takvimine
göre 14 Nisan tarihinde, ilk yaþýndaki bir kuzu ya da oðlakla yapýlan korban (bkz.
Þemot Perek 12:2-12, 12:43-50). Buna Pesah Riþon (Ýlk Pesah-korbaný) ya da
Pesah Gadol (Büyük Pesah-korbaný) adý da verilir.
Pesah Þeni: “Ýkinci Pesah-korbaný”. Çeþitli geçerli sebeplerle Pesah Riþon’u yapamamýþ olanlar için, ondan tam bir ay sonra, 14 Ýyar’da yapabilecekleri Korban
Pesah; bkz. Bamidbar 9:9 v.d. “Pesah Katan – Küçük Pesah” olarak da anlandýrýlýr.
Pesuke Dezimra: Bkz. Pasuk.
Pesule Amukdaþin: “Geçersiz Kutsallar”. Korban edilmek üzere Bet-Amikdaþ’a baðýþlanarak kutsal nitelik kazanmýþ, fakat sonradan korban olmaya uygunluðunu ortadan
kaldýran bir kusur edinmiþ hayvanlar. Bkz. 12:15 açk.
Peþara: “Uzlaþma”. Bir mahkemede taraflarýn, davanýn kanunun gerektirdiði þekilde
görülmesine gerek kalmadan önce aralarýnda vardýklarý uzlaþma. Bkz. 6:18 açk.
Peygamber: Ýbranice Navi. Yüksek manevi düzeylere ulaþmýþ ve bu sayede Tanrý’nýn kendisi ile temas kurmasýna hak kazanmýþ kiþilere verilen sýfat. Tanrý bu kiþiler aracýlýðýyla
halka mesajlar ya da uyarýlar gönderebilir. Bu kiþiler ayrýca gelecek ya da manevi dünyalarla ilgili vizyonlar tecrübe edebilirler. Tarihte, peygamberlik ruhuna (Nevua) hak kazanmýþ
çok sayýda kiþi olmuþtur. Bunlarýn çok büyük bir bölümü kiþisel bazda Tanrý ile temas
etmiþlerdir. Bizlerin “peygamber” olarak tanýdýðý peygamberlerin ortak özellikleri ise, Tanrý
tarafýndan halka “tüm zamanlarý ilgilendiren” mesajlar vermek üzere görevlendirilmiþ
olmalarýdýr. Tanah’ta adý “peygamber” sýfatýyla geçen tüm peygamberler böyledir. Ancak
tüm peygamberler onlarla sýnýrlý deðildir ve Tanah’ta ismi geçmeyen de birçok peygamber
olmuþtur.
Pidyon: “Fidye” ya da “Fidye Karþýlýðýnda Kurtarmak”. Bet-Amikdaþ’a adanmýþ canlý ya da
cansýz mallarýn, üzerlerindeki “kutsal” etiketinden kurtarýlmalarý karþýlýðýnda verilen
parasal karþýlýk. Bu iþlemle söz konusu mal üzerindeki kutsiyet, karþýlýk olarak verilen
paraya aktarýlmýþ olur ve kendisi serbest kalýr. Yine de bazý durumlarda, bir noktada kutsal
göreve ait olduklarý için, bu canlý ya da nesnelerin kullanýmýnda bazý kýsýtlamalar
öngörülebilir. BÞS.
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Pidyon Aben: “Oðul Ýçin Verilen Fidye” ya da “Oðulun Fidye Karþýlýðýnda
Kurtarýlmasý”. Anne ya da babasý Koen ya da Levi ailesine mensup olmayan bir
behorun, yaþamýnýn 31. gününde bir Koen’e 5 gümüþ þekel [= Talmud lisanýnda 5
sela] verilerek “kurtarýlmasý” için yapýlan tören. Her behor Tanrý’ya ait olduðundan
kutsal iþlere adanmýþtýr. Fakat bu görevler Koenler tarafýndan yapýldýðý için, behor
oðullarýn bu görevlerden sembolik bir fidye ile azat edilmesi gerekir; bkz. Þemot
13:13 açk. Eski Ýstanbul geleneði 6 gümüþ kaþýk verilmesi þeklindeydi.
Pigul: 1. Ýðrenç, bayat, zamaný geçmiþ, bozulmuþ vs. 2. Niyete baðlý nedenlerle geçersiz
hale gelmiþ bir korban (bkz. Vayikra 7:18 açk.).
Purim: Pers Ýmparatorluðu döneminde, Ester ve Mordehay’ýn liderliðindeki Yahudiler’in,
baþvezir Aman’ýn buyruðuyla yok edilmekten, doðal görünen mucizevi “rastlantýlar” sonucu kurtulmalarýnýn anýsýna, sursuz þehirlerde 14 Adar, [Yeoþua zamanýnda] surlu olanlarda 15 Adar tarihinde kutlanan sevinçli bayram. Artýk yýllarda bayram, ikinci Adar
[=Veadar] ayýna kaydýrýlýr. BVS.
Rabenu: Öðretmenimiz. Moþe için kullanýlan sýfat: “Moþe Rabenu”.
Raþa: çoð. Reþaim. 1. Kötü; kötülük eden; günahkâr. 2. Mahkemede haksýz çýkan kiþi;
suçlu. 3. Pesah Agadasý’ndaki dört çocuktan isyankâr olaný. BBS.
Rauy: 1. Kabil, belirli bir þeye uygun. 2. Yaraþýr. 3. Seçilmiþ, atanmýþ. 4. Müstahak. 5.
Henüz elde olmayan, ama kanunen müstahak olunan mal. Örneðin miras. Bkz. 21:17 açk.
Reem: Uzun ve görkemli boynuzlarý olan bir hayvan. Kimliði hakkýnda farklý görüþler
vardýr (bkz. Bamidbar 23:22 açk.).
Reþit Agez: “Ýlk Kýrkýlan Yün”. Her yýl koyun cinsi hayvanlardan kýrkýlan yünden ayrýlýp
Koenler’e verilmesi gereken ilk kýsým.
Reviit: çoð. Reviiyot. “Dörtte bir”. 1/4 log. Yaklaþýk 105-137,6 ml.
Ripuy: “Tedavi”. 1. Bir hastanýn saðlýðýna kavuþmasýný saðlamak. 2. Bir kiþinin, bedensel
zarar vermiþ olduðu bir baþkasýnýn tedavi masraflarýný karþýlamasý þeklindeki tazminat türü.
Riþon Letuma: Bkz. Tuma.
Roþ Aþana: Yahudi takvimine göre yýlbaþý. Tiþri ayýnýn ilk gününde, bu vesileyle yapýlan
bayram; bkz. Vayikra 23:23. Bu günde Tanrý insanlarý yargýlar ve gelecek yýl ile ilgili kararlarýný belirler. BBS.
Roþ Hodeþ: çoð. Raþe Hodaþim. Yeni ayýn ilk günü; bkz. Þemot 12:1 açk. Uygulamada,
eðer bir ay, 29 günden oluþuyorsa, sonraki ayýn Roþ Hodeþi, o ayýn ilk günüdür. Ama eðer
ay 30 günden oluþuyorsa, sonraki ayýn Roþ Hodeþ’i iki gündür: Biten ayýn son günü ve
baþlayan ayýn ilk günü.
Erev Roþ Hodeþ: “Roþ Hodeþ Arifesi”.
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Ruah Akodeþ: “Kutsiyet Ruhu”. 1. Þehina’ya verilen takma bir isim. 2. Yüksek dereceye
ulaþmýþ bir insanýn, gelecekle ilgili öngörüde bulunmasýný saðlayan peygamberlik ruhundan biraz daha düþük bir yetenek. [Hýristiyan inancýndaki Kutsal Ruh kavramýyla bunun
ilgisi yoktur.]
Safek: Þüphe, belirsizlik.
En Safek: “Þüphe Yok”. Kesin.
Beli Safek: “Þüphesiz”.
Sefek Sefeka: “Þüphenin þüphesi”. Hafif belirsizlik.
Sefek Sefeka Lekula: “Þüphenin þüphesi – Hafife”. Kanundaki belirsizliðin hafif
olduðu durumlarda hafif uygulama geçerlidir.
En Safek Motsi Mide Vaday: “Þüphe, Gerçeði Bertaraf Etmez”. Þüpheli bir þey,
kesinliði bilinen bir þeye üstün gelemez.
Sanedrin: çoð. Sanedraot. [Eski Yunanca Synedrion – “Konsey; meclis; danýþma kurulu”
sözcüðünden] II. Bet-Amikdaþ dönemindeki, halkýn 71 ileri geleninden oluþan kanuni
merkezi organ. Ayný zamanda Yisrael’in en yüksek adli mercii. Ýsmini II. Bet-Amikdaþ
döneminde almýþ olmasýna karþýn, Moþe Rabenu zamanýndan itibaren her dönemde bir
Sanedrin var olmuþtur; bkz. Bamidbar 11:16-17; bkz. Þemot 3:16 açk.; Devarim 17:9. BBS.
Sanedre Ketana: Yani Küçük Sanedrin. 23 Sanedrin üyesinden oluþan ve idam
istemli davalara bakan mahkeme. Bet-Amikdaþ’ta, Küçük Sanedrin’in toplandýðý
iki yer vardý. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler: Bet-Amikdaþ’ýn Planý.
Satan: Tanrý’nýn meleklerinden biri. Görevi, insanlarý günaha teþvik etmek, Tanrý’nýn yolundan uzaklaþtýrmaya gayret etmek ve daha sonra Tanrý’nýn önünde onlara karþý savcýlýk
yapmaktýr. Tam sözcük anlamý “yoldan çýkarýcý” ya da “suçlayýcý” þeklindedir. Ayný zamanda cinlerin Aþmeday ya da Samael olarak bilinen baþkanýdýr. Ayný zamanda “Malah
Amavet – Ölüm Meleði”dir. Baþka inançlardaki “Tanrý’ya baþ kaldýran ve O’na karþý savaþmak için insanlarý günaha teþvik edip güç toplayan Þeytan” kavramý, Yahudilik dýþý bir
inançtýr. Yahudilik’teki Satan, diðer tüm melekler gibi Tanrý’nýn bir kuludur ve temel iþlevi, insanlarýn birer robot deðil seçim hakkýna sahip varlýklar olmasýný saðlamaktýr.
Sea: çoð. Seim ya da Sein. Eski dönemde hem sývýlar hem de katýlar için kullanýlan bir
hacim ölçüsü. Yaklaþýk 7,3-13,3lt.ye denktir.
Seder: 1. Düzen. 2. Pesah gecesi yapýlan yemekli kutlama düzenine verilen isim. Bkz. Pesah
> Pesah Sederi.
Sefaradlar: Ýbranice “Sefarad – Ýspanya” sözcüðünden gelir. Ýspanya, Portekiz, Güney
Avrupa ve Kuzey Afrika kökenli Yahudiler’e verilen isim.
Sefer-Tora: Bkz. Tora.
Sehah: Bir sukanýn üstünü örtmekte kullanýlan dal ve benzeri þeylerden oluþan malzeme.
Sekila: “Taþlama”. Tora’daki dört idam cezasýndan biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler:
Yahudilik’te Ýdam Cezasý.
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Sela: (Sameh-Lamed-Ayin). 1. Eski zamanlarda kullanýlan ve þekele denk olan bir aðýrlýk
ölçüsü. 2. Eski dönemlerde kullanýlan bir para birimi.
Semiha: (Sameh-Mem-Yod-Haf-E). 1. Yaslama. 2. Destek; dayanak. 3. Onay. 4. Yan yana
olma durumu. 5. Bir kiþinin öðretmen ya da Haham olarak görev yapabileceðine tanýklýk
eden onay belgesi; diploma. 6. Korban olarak getirilen hayvanýn baþýna elleri dayama iþlemi.
Serefa: “Yakma”. 1. Tora’daki dört idam cezasýndan biri. Bkz. Vayikra Kitabý, Ekler:
Yahudilik’te Ýdam Cezasý. 2. Yangýn.
Simanim: tek. Siman. “Ýþaretler”. [Bu kitaptaki kullanýmla:] Þehita sýrasýnda kesilen, hayvanýn yemek ve soluk borularý.
Simhat Bet Aþoeva: “Su Çekme / Su Çekilen Yer Þenliði”. Sukot’un ikinci gününde,
Mizbeah’ta gerçekleþtirilen “su ile Neseh” iþlemi için Þiloah kaynaðýndan su çekilmesi
vesilesiyle Bet-Amikdaþ’ýn kadýnlar avlusunda gerçekleþtirilen þenlikler (bkz. Vayikra 23:40
açk.).
Simhat Tora: Bkz. Tora.
Sofer: 1. Yazar. 2. Ya da Sofer STa”M. Sefarim [Kitaplar: Sefer Tora vs.], Tefilin ve Mezuza
gibi kutsal objelerin içeriðini, Yahudi kurallarýna uygun bir þekilde yazan, bu konuda
eðitim ve diploma sahibi kiþi. BBS.
Sota: “Sapmýþ [Kadýn]”. 1. Kocasýna ihanet ettiðine dair güçlü þüpheler olan bir kadýn;
bkz. Bamidbar 5:11-31. 2. Miþna’nýn, “Naþim – Kadýnlar” bölümündeki, Sota konumundaki bir kadýnla ilgili kanunlarý ele alan ünitesi.
Suka: çoð. Sukot. “Çardak”. 1. Genelde güneþten korunmak için kalas, aðaç dallarý, yaprak
gibi malzemeler kullanýlarak yapýlan, geçici oturma amaçlý yapý. 2. Yahudiler’in, Sukot
bayramý öncesinde, Tora kanunun belirlediði kurallar doðrultusunda evlerinin yanýnda,
[üstü tamamen açýk] balkonunda ya da çatýsýnda yaptýklarý, üzerini aðaç dallarý ve yapraklarla kapadýklarý ve bayramýn yedi gününü geçirmek için kullandýklarý çardak. 3.
Miþna’nýn, “Moed – Bayram” bölümündeki, Sukot bayramý ve ona baðlý kurallarý ele alan
ünitesi. Bkz. Sukot.
Sukot: “Çardaklar [Bayramý]”. Tanrý’nýn Bene-Yisrael’i Mýsýr’dan çýkarýþýndan sonra, çölde
çardaklarda oturtmasý anýsýna kutlanan bayram; bkz. Vayikra 23:34, 23:42. “Hag Aasif –
Hasat Bayramý” olarak da bilinir. 15 Tiþri günüdür; bir önceki gece baþlar ve 7 gün kutlanýr.
Sukot’un en önemli özelliði, bir hafta boyunca Sukalar’da yaþanmasý ve bereketli ürün alýnacak bir sene için dualarda Arbaat Aminim ile sembolik hareketler yapýlmasýdýr.
Þaatnez: “Yün-Keten Karýþýmý”. 1. Yün ve keten karýþýmýyla dokunmuþ kumaþ (bkz.
Vayikra 19:19 açk.). 2. Uyumsuz iki þeyin birleþimi için kullanýlan deyim.
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Þabat: 1. Haftanýn yedinci günü. Tam anlamý “iþi býrakmak”týr; bkz. Bereþit 2:1-3 açk. Bu
günde melaha adý verilen yaratýcý karakterli 39 ana kategorideki iþleri yapmak yasaktýr;
bkz. Þemot 20:8 v.d. “[Bene-]Yisrael iki Þabat’ý Alaha’ya göre kutlasalar, hemen kurtarýlýrlar” (Talmud – Þabat 118b). 2. Hafta; bkz. Vayikra 23:15. 3. Ýþ yapmanýn yasak olduðu Yom
Tovlar için de kullanýlýr; bkz. Vayikra 23:15. 4. Þemita yýlý için de “Þabat Yýlý” tanýmý vardýr;
bkz. Vayikra 25:4. 5. Bu yýla ait ürünler de bu þekilde tanýmlanabilir; bkz. Vayikra 25:6
açk. BÞS. BVS.
Þabat Þuva: Ya da Þabat Teþuva. Roþ Aþana ile Yom Kipur arasýna rastlayan Þabat.
Bu þekilde adlandýrýlmasýnýn sebebi o gün okunup Þuva sözcüðüyle baþlayan
aftaradýr. Diðer alternatif göre sebep, o Þabat gününün Aseret Yeme Teþuva döneminin içine rastlamasýdýr.
Þahrit: Ya da Þaharit. “Sabah”. BVS.
Tefilat Þahrit: “Sabah Duasý”. Sabah yapýlan Tamid-korbanýna denktir.
Þalom Alehem: 1. “Barýþ/Selamet Üzerinizde [Olsun]” anlamýna gelen selamlama sözü.
2. Kaynaklarýmýza göre Þabat akþamý sinagogdan eve dönüþte kiþiye biri iyi biri de kötü iki
melek eþlik eder. Ev ortamý Þabat’a uygunsa, etraf derli toplu, masa kurulu ise iyi melek her
hafta böyle olmasýný diler ve kötü melek “Amen” demek zorunda kalýr. Aksi durumda ise
roller deðiþir. Bu melekleri selamlama amacýyla bir manzume okunur ve bu manzume de
Þalom Alehem sözleriyle baþladýðý için bu isimle anýlýr.
Þaloþ Regalim: “Üç Bayram”. Üç Hac. [“Ayak” anlamýnda da olan] “Regel” sözcüðü
“kez/defa” anlamýndadýr (bkz. Bamidbar 22:28) ve yýlýn üç vaktinde, Bene-Yisrael’in
Yeruþalayim’deki Bet-Amikdaþ’a gelerek yaptýklarý bayramlarý ifade eder; krþ. Þemot 23:14
ve 23:17. Bu üç bayram, Pesah, Þavuot ve Sukot’tur. Bet-Amikdaþ zamanýnda özel korbanlarýn yapýldýðý bu bayramlar, günümüzde de özel dualarla kutlanýr. BÞS.
Þavuot: Ýbranice “Þavua – Hafta” sözcüðünden, “Haftalar [Bayramý]”. Pesah’ýn ikinci
gününden itibaren sayýlan yedi haftanýn tamamlanýþýnýn ardýndan kutlanan bayram; 16:910. Tora’nýn Sinay daðýnda Bizzat Tanrý tarafýndan tüm Bene-Yisrael’e verildiði gündür
(Talmud – Þabat 86b). Bu günde Bene-Yisrael Tanrý’ya baðlýlýk yemini etmiþ, Tanrý da BeneYisrael’i Kendi Halký olarak alacaðýný bildirmiþtir. Bayramýn isminin sebebi, bu karþýlýklý
yeminler [Þevuot] de olabilir. Bu bayram ayný zamanda [yýlýn ilk buðday hasadýnýn
yapýldýðý dönemde olmasý nedeniyle] “Hag Akatsir – Ürün Biçme Bayramý” ve [BetAmikdaþ’a Bikurim’in getirildiði bayram olmasý nedeniyle] “Hag Abikurim – Turfanda
Bayramý” ya da “Yom Abikurim – Turfandalar Günü” olarak da bilinir. Bu günde, yýlýn yeni
çýkan meyveleri Bet-Amikdaþ’a getirilirdi. Þaloþ Regalim’den biri olan Þavuot, bir Yom
Tov’dur ve Erets-Yisrael’de bir, Diaspora’da ise iki gün kutlanýr.
Þehina: Tanrý’nýn Kutsal Varlýðý; Tanrý’nýn Onuru. Sözcük anlamý “Barýnmak; barýnýþ”týr;
bkz. Þemot 25:5, 29:45. BBS.
Þehita: “Hayvan Kesimi”. Yahudi kanununa göre hayvanýn kesileceði býçaktan, kesiliþ þekline kadar her þey titiz kurallara baðlýdýr. Yanlýþ bir kesim, hayvaný terefa yapmaya yetecektir. Þehita’da, hayvanýn boynu – nefes ve yemek borularý [=Simanim] – omurgaya kadar,
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býçaðýn bir gidiþ-geliþiyle kesilmelidir. Hayvan kesimi konusunda sadece Þehita diplomasý
olan kiþi [=Þohet] yetkilidir. BVS.
Þekel: çoð. Þekalim. Eski dönemde, altýn ve gümüþ gibi deðerli metaller için kullanýlan bir
aðýrlýk birimi. Normal þekel 7,17-11,4gr. kadardýr. BVS.
Þelamim-korbaný: “Barýþ Korbaný”. Kiþinin, Tanrý’ya teþekkür etmek veya bir neder ya da
nedavayý ödemek amacýyla yaptýðý korban. Þelamim-korbanýnýn bir bölümü Mizbeah’ta
yakýlýr, çoðunluðu ise, getiren tarafýndan yenirdi; bkz. Vayikra Perek 3 açk. ve Vayikra 7:1136. Normal þartlarda Þelamim-korbaný gönüllü olarak getirilir. Ancak bayramlarda yapýlan
zorunlu Hagiga-korbaný da bir Þelamim-korbanýdýr.
Þelamim-kesimi: Ýbr. Zevah Þelamim. Þelamim-korbaný için kullanýlan baþka bir
isim. çoð. Zivhe Þelamim.
Þema: Tanrý’nýn ‘Bir’liðini ilan eden ve Yahudi inancýnýn temellerini oluþturan parça.
Sabah ve akþamleyin Þema okumak, doðrudan Tora’nýn bir emridir; 6:7. Sabahleyin Þema
söyleme vakti, Þaot Zemaniyot’a göre günün ilk üç saatidir. Geceleyin ise yýldýzlarýn çýkýþýndan itibaren söylenir. Þema üç paragraftan oluþur: 6:4-9, 11:13-21 ve Bamidbar 15:37-41.
BBS.
Þemini Hag Aatseret: “[Sukot’un baþýndan sayýldýðýnda] Sekizinci [güne rastlayan]
Durdurma/Toplanma/Ýmtina Bayramý”. Sukot’un yedi gününü takip eden ve bu bayramý
“durduran”; sona erdiren bayram; Bamidbar 29:35 (bkz. Vayikra 23:36 açk.). 22 Tiþri tarihine rastlar ve [Erets-Yisrael’de] bu günde artýk Suka’da oturulmaz [Diaspora’da ise ilk gün
oturulur ama beraha söylenmez (Rambam)]. Erets-Yisrael’de tek gün kutlanýr ve ayný
zamanda Simhat Tora kutlamasý yapýlýr. Diaspora’da ise bayram iki gündür ve ilk gün Þemini
Hag Aatseret iken, Simhat Tora kutlamasý ikinci gün yapýlýr.
Þemita: çoð. Þemitot. “Býrakma, terk etme, feragat etme”. Tora’nýn emrine göre, BeneYisrael’in Erets-Yisrael’e giriþinden itibaren, her yedinci yýl Þemita yýlýdýr. Bu yýlda toprak
nadasa býrakýlýr, ekim-dikim yapýlmaz ve ürün toplanmaz. Yine bu yýlýn sonunda, tüm
borçlar affedilir. Hem bu mitsvaya hem de bu mitsvanýn uygulandýðý yýla Þemita adý verilir
(bkz. Vayikra Perek 25). BVS.
Þemone Esre: Bkz. Amida.
Þeniyot Laarayot: Bkz. Arayot.
Þete Alehem: “Ýki Ekmek”. Þavuot bayramýnda, yeni yýla ait ilk buðday hasadýyla piþirilerek Bet-Amikdaþ’a getirilen toplumsal Minha-korbaný. Bu, hamets ekmek olarak getirilen
tek Minha türüdür (bkz. Vayikra 23:17). Lehem Bikurim olarak da adlandýrýlýr.
Þevet: (Þin-Bet-Tav). 1. Oturuþ. 2. Mola. 3. Zorunluluktan dolayý iþ kaybý. 4. Bir kiþinin,
bir baþkasýna vermiþ olduðu bedensel zarar nedeniyle onun iþ kaybýndan doðan zararý
karþýlamasý þeklindeki tazminat.
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Þevut: Ýmtina. 1. Ýþten el çekme. Þabat günü dinlence. 2. Hahamlarýmýz’ýn, Þabat kanunlarýný koruma amacýyla koyduklarý ek kýsýtlamalar. Þabat kanunlarý hakkýndaki DeRabanan
gezeralar.
Þiduhin: Veya Þiduhin. “Söz”. Gelin ve damat adaylarýnýn ve ailelerinin evlilik konusundaki kararlarýný resmileþtiren gayriresmi anlaþma. Bu aþamada müstakbel gelin ve damat
arasýnda henüz evlilik baðýna dair baðlayýcý bir durum yoktur. Bkz. Ýrusin ve Nisuin.
Þihha: 1. Unutkanlýk. 2. Hasat sýrasýnda tarlada unutulmuþ olan ve sahibinin geri
dönerek almayýp fakirlere býrakmasý gereken demetler. Bkz. 24:19
Þiluah Aken: “Kuþ Yuvasýndan Gönderme”. Tora’nýn, bir yuvadan yavru kuþlarý veya
yumurtalarý almadan önce anneyi uzaklaþtýrma konusundaki emri. Bu emir belli þartlar
altýnda geçerlidir. Bkz. 22:6-7.
Þiva Asar BeTamuz: “17 Tamuz”. Bu tarih, geçmiþte birçok üzücü olaya sahne olmuþtur.
Hahamlarýmýz bu sebeplerle söz konusu günü oruç günü olarak ilan etmiþlerdir. Bkz. 9:17
açk.
Þiva Denehamata: “Teselli Yedilisi”. Tiþa BeAv’dan Roþ Aþana’ya kadar olan yedi Þabat
günü okunan ve genel olarak teselli sözleri içeren yedi aftaraya verilen genel ad.
Þofar: çoð. Þofarot. Genelde koç boynuzundan yapýlan [ama sýðýr haricindeki baþka hayvanlarýn boynuzundan da yapýlabilen], eski dönemde ordunun toplanmasý ya da bayramlarýn ilaný için kullanýlan üflemeli alet. Roþ Aþana bayramýnda Þofar çalmak, Tora’nýn bir
emridir (bkz. Bamidbar 29:1). Yom Kipur’da ise Þofar çalýnarak yüce günün bitiþi ilan edilir.
Ayrýca Yovel yýlýnda da, kölelerin serbest kalýþýný ilan etmek için ülke çapýnda Þofar
çalýnýrdý (bkz. Vayikra 25:9).
Þofarot: “Þofarlar”. Roþ Aþana günü okunan Musaf Amidasý içindeki üç ana
bölümden üçüncüsü (bkz. Malhuyot ve Zihronot). Bu bölümde, Tanah’taki Þofar
sesi temasýný içeren pasuklardan alýntý yapýlýr.
Þohet: Bkz. Þehita.
Þomer Hinam: “Ücretli Emanetçi”. Bkz. Þemot 22:6-14 açk.
Þomer Sahar: “Ücretsiz Emanetçi”. Bkz. Þemot 22:6-14 açk.
Þomeret Yavam: “Yavam Bekleyen”. Kocasý ardýnda evlat býrakmadan ölmüþ olduðundan
kayýnbiraderlerinden biriyle Yibum evliliði yapmayý [veya alternatif olarak Halitsa yapýlmasýný] bekleyen dul kadýn.
Taanit: çoð. Taaniyot. “Eziyet”. 1. Oruç. Bedene, onu yiyecek ve içecekten mahrum
býrakarak yapýlan eziyet. 2. Miþna’nýn, “Moed – Bayram” bölümündeki, özellikle yaðmur
yokluðu sonucunda Sanedrin tarafýndan ilan edilen oruçlarý ve diðer türdeki oruçlarý konu
alan ünitesi. BVS.

sozluk_sozluuk.qxd 18.06.2012 15:33 Page 827

Sözlük 1031

Taarat Amiþpaha: “Ailenin Saflýðý”. Yahudi ailesinin temelini saðlayan saflýk kurallarý. Bu
kurallar, evin hanýmýnýn âdet dönemine baðlýdýr ve âdet baþlangýcýndan, kadýnýn mikveye
dalmasýna kadar olan sürede eþlerin fiziksel anlamda ayrýlýðýný gerektirir (bkz. Vayikra
15:19 açk., Günümüzdeki Uygulama k.b.).
Tahanunim: tek. Tahanun. “Yakarýlar”. 1. Yakarýþ; merhamet dilekleri. 2. Normal günlerde Þahrit ve Minha dualarýnda Amida’nýn ardýndan okunan ve günahlar konusunda
affedilme dileklerini içeren parça.
Takana: 1. Tamir, deva, eksik tamamlama, iyi yönded deðiþiklik. 2. Halkýn iyiliði için
konan kanun. 3. Hahamlarýmýz’ýn halk içindeki uyumu saðlama veya koruma amacýyla
koyduklarý ek kanunlar. Bkz. 17:11 açk.
Talmid Haham: çoð. Talmide Hahamim. “Hahamlar’ýn Öðrencisi” veya “Akýllý Öðrenci”.
Tora öðrenen ve bu konuda bilgili ve yetkili kiþi. Haham.
Talmud: 1. Öðrenim. 2. Tora Þebeal Pe için kullanýlan ve Miþna, Gemara, Tosefta,
Midraþlarý içinde barýndýran genel isim. Bazý durumlarda sadece Gemara için de kullanýlýr.
BÞS.
Talmud Tora: Bkz. Tora.
Tame: f. Temea; çoð. Temeim; f. çoð. Temeot. kar. Taor. 1. Bir tuma kaynaðýndan etkilenmiþ
kiþi. Bkz. Tuma. 2. Kaþer olmayan hayvan; 14:7. 3. Kötü ve yozlaþmýþ kiþilere verilen bir
aþaðýlama sýfatý; Yeþayau 52:1. BBS.
Tamid-korbaný: “Daimi Korban”. Günde iki kez, sabah ve akþam olmak üzere yapýlan
toplumsal Ola-korbaný. Bkz. Bamidbar 28:1-8; Þemot 29:38-44.
Tanah: TaNa”H. Tora, Neviim ve Ketuvim sözcüklerinin baþ harflerinden oluþturulmuþ
sözcük.
Taor: f. Teora; çoð. Teorim; f. çoð. Teorot; kar. Tame. Tame olmayan saf kiþi.
Tartemar: 25 þekele denk eski bir Yunan para ve aðýrlýk birimi. Farklý görüþlere göre 180285gr. arasýndadýr.
Tefah: çoð. Tefahim. “Yumruk”. Ya da Tofah. Dört parmaða denk uzunluk ölçüsü. Yaklaþýk
8-10cm. BVS.
Tefila: 1. Dua. 2. Amida. 3. Tefilinin iki parçasýndan her biri. BAS. Bkz. 10:20 açk.
Tefilin: Þabat ve bayram günleri haricinde her gün sabah duasýnda sol kola ve baþa yerleþtirilen; içinde Tora’dan dört bölümün (Þemot 13:1-10, 13:11-16, Devarim 6:4-9, 11:1321) yazýlý olduðu parþömenler bulunan, hayvan derisinden yapýlmýþ iki siyah renkli küp
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kutu. Bu kutulardan çýkan deri þeritler, kutularýn yerleþtirilmesini ve baðlanmasýný saðlarlar ve kendilerine göre kurallara sahiptirler. BBS.
Tefilin Þel Yad: “Kol Tefilini”. Kola takýlan Tefilin.
Tefilin Þel Roþ: “Baþ Tefilini”. Baþa takýlan Tefilin.
Tehelet: 1. Bir mavi tonu. 2. Eskiden hilazon adý verilen bir deniz hayvanýndan elde edilen
ve tsitsitin ipliklerinden birinin boyanmasýnda kullanýlan mavi boya. Geniþ bilgi için bkz.
Bamidbar 15:38 açk.
Tehiyat Ametim: “Ölülerin Diriliþi”. Ýleride ölülerin tekrar dirileceðine dair Yahudi
inancý.
Telat Defuranuta: “Sýkýntý/Felaket Üçlüsü”. Þiva Asar BeTamuz ile Tiþa BeAv arasýndaki
üç Þabat günü okunan aftaralar. Bu aftaralarda peygamberlerin çok sert ikaz ve azarlamalarý okunur.
Temea: bkz. Tame.
Tenufa: “Sallayýþ; Yukarý Kaldýrýþ”. Çeþitli þeylerin Tanrý’nýn Huzurunda “kutsal” konumuna geçmesini simgeleyen bazý hareketlere bu isim verilir. Bkz. Vayikra 7:13 açk.
Tere Asar: “Düzine”. Tanah’ýn Neviim kýsmýndaki 12 adet kýsa kitaba verilen genel ad. Bu
kitaplar, Oþea, Yoel, Amos, Ovadya, Yona, Miha, Nahum, Habakkuk, Tsefanya, Hagay,
Zeharya, ve Malahi’dir.
Terefa: çoð. Terefot. “Yýrtýlmýþ, parçalanmýþ, kesilmiþ”. 1. Yýrtýcý bir hayvan tarafýndan
öldürülmüþ hayvan. 2. Þehita kurallarýna aykýrý bir þekilde kesilmiþ hayvan. 3. Kaþer
olmasýný engelleyen bir hastalýk, lezyon vs. tespit edilen hayvan. 4. Tora’nýn verdiði
Kaþerut iþaretlerine (Vayikra Perek 11) uygun olmayan tüm hayvanlara verilen genel isim.
Teruma: çoð. Terumot. 1. “Baðýþ”. Tam anlamýyla “yükseltme; kaldýrma”; çünkü kutsal
amaçlarla baðýþlanan bir eþya, alelade olmaktan çýkýp, daha yüksek bir düzeye yükselmiþtir;
bkz. Þemot 29:27 açk. 2. Tarým ürünlerinden ayrýlýp Koenler’e verilmesi gereken yaklaþýk
%2 oranýndaki pay (bkz. Vayikra Perek 22). Buna Teruma Gedola (Büyük Teruma) adý da
verilir. 3. Genel olarak Tora’nýn [gerek tarým ürünlerinden, gerek hayvanlardan gerekse de
korbanlardan ayrýlýp] Koenler’e verilmesini emrettiði her türlü pay da bu isimle adlandýrýlýr.
4. Tenufa hareketlerinde olduðu gibi bir þeyi, kutsiyete adamayý belirten yujarý kaldýrma
hareketi. BVS.
Terumat Maaser: “Maaser Baðýþý”. Leviler’in, halktan aldýklarý Maaser Þeni
baðýþýndan ayýrýp Koenler’e verdikleri onda birlik pay; bkz. Maaser > Maaser Min
Amaaser.
Terumot Umaaserot: “Terumalar ve Maaserler”. Tarým ürünlerinden ayrýlmasý
gereken paylarýn tümüne verilen genel isim.
Teþuva: Sözlük anlamý “dönüþ/kaynaða geri geliþ”tir. Yahudi geleneksel dilindeki anlamý
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ise “piþmanlýk duymak, hatadan vazgeçmek, doðru yola dönmek” þeklindedir. “Teþuva yapmak/Teþuva’ya dönmek” þeklinde kullanýlýr.
Baal-Teþuva: çoð. Baale-Teþuva; f. Baalat-Teþuva f. çoð. Baalot-Teþuva. “Teþuva
Sahibi”. Teþuva yapan kiþi.
Aseret Yeme Teþuva: “10 Teþuva Günü”. Roþ Aþana ile baþlayýp Yom Kipur ile sona
eren on gün. Teþuva yapmak her ne kadar yýlýn her günü mümkünse de, bu günlerdeki hava ve manevi ortam bunu kolaylaþtýrýr niteliktedir.
Þaare Teþuva Leolam Petuhim: “Teþuva kapýlarý daima açýktýr”.
Bimkom ÞeBaale Teþuva Omedin, Tsadikim Gemurim Enam Omedin:
“Kusursuz Tsadikler bile Baale-Teþuva’nýn düzeyinde deðildir”. Bu,
Hahamlarýmýz’ýn, Teþuva yapmanýn önemini belirten bir deyiþidir.
Tevel: (Tet-Bet-Lamed). Ýçinden henüz teruma ve maaser ayrýlmamýþ olan tarým ürünlerine verilen ad.
Tiþa Beav: Ýbrani takvimine göre “9 Av”. Bu gün, tarih boyunca Yahudiler için bir yas
günü olarak bilinir. Bu günde meydana gelen felaketler sebebiyle Yom Kipur’daki kurallara
göre oruç tutulur. BBS.
Toda-korbaný: “Þükran korbaný”. Bu, Þelamim tarzý bir korbandýr ve belirli durumlardaki
þükran duygularýný ifade etme amacýyla getirilir (bkz. Vayikra 7:12 v.d. açk.).
Toheha: “Sert Ýhtar / Azarlama”. 1. Ceza, sýkýntý. 2. Tora’nýn, Bene-Yisrael’in Tora’ya
uygun yaþamamalarý durumunda yüzleþmek durumunda kalacaklarý ceza ve lanetleri listeleyen iki bölümüne (Vayikra 26:14-46 ve Devarim 28:15-69) verilen ad.
Tora: 1. Yasa (bkz. Bereþit 26:5). 2. “Oraa – Eðitim/Rehberlik” sözcüðüyle baðlantýlý olarak
“Öðreti”. 3. Tanrý’nýn, Moþe Rabenu’ya dikte ettiði ve Bene-Yisrael’e verdiði, Yahudilik’in
temel kitabý. Bereþit, Þemot, Vayikra, Bamidbar ve Devarim kitaplarýndan oluþan beþli.
“Torat E-lo-im – Tanrý’nýn Yasasý” (Yeþayau 24:26), “Torat Moþe – Moþe’nin Yasasý” (Malahi
3:22), “Torat Emet – Gerçek Yasa” (Nehemya 9:13) olarak da bilinir. BBS.
Tora Þebihtav: “Yazýlý Tora”. Tora’nýn beþ kitabý. Bazý durumlarda tüm Tanah için
de kullanýlýr.
Tora Þebeal Pe: “Sözlü Tora”. Moþe’nin, doðrudan Tanrý’dan öðrenerek halka tüm
detaylarýna kadar açýkladýðý, Yazýlý Tora’daki emirlerin tüm uygulamalarý, öðretiler, gelenekler, kurallar. Bkz. Talmud.
Sefer-Tora: “Tora Kitabý”. Tora’nýn, hayvan derisi üzerine, usta bir Sofer tarafýndan, özel bir mürekkeple ve belirli çok titiz kurallara göre yazýlý olduðu tomar.
Simhat Tora: “Tora Sevinci”. Tora’nýn yýllýk okunma döngüsünün tamamlanýþý
sebebiyle yapýlan kutlama. Bu günde Tora’nýn son peraþasý olan Vezot Aberaha
okunur ve hemen ardýndan ilk peraþa Bereþit’e baþlanýr. Þemini Hag Aatseret bayramýna dahildir ve Erets-Yisrael’de bu bayramýn tek gününde, Diaspora’da ise, ikinci
günde kutlanýr; bkz. Þemini Hag Aatseret.
Talmud Tora: 1. Tora Öðrenimi. “Tora öðrenimiyle meþgul kiþi kadar özgür insan
yoktur” (Miþna – Pirke Avot 6:2). 2. Tora öðrenimi veren kurumlar için kullanýlan
genel isim.
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Tsaar: 1. Acý, sýkýntý, keder. 2. Bir kiþinin, bedensel zarar vermiþ olduðu bir baþkasýna çektirdiði acý nedeniyle ödemesi gereken tazminat türü. BVS.
Tsadeket: Bkz. Tsadik.
Tsadik: çoð. Tsadikim; f. Tsadeket; f. çoð. Tsadikot; kar. Raþa. 1. Tanrý’dan korkan, Tora’nýn
tüm mitsvalarýný yerine getiren; 2. Adaleti iþleten; dürüst; 3. Haklý. BBS.
Tsaraat: Bazý manevi eksiklikler nedeniyle ortaya çýkan ve cüzzam benzeri belirtileri olan
rahatsýzlýk; bkz. Vayikra 13:1 v.d.
Tsitsit: Dört köþeli elbiselerin köþelerine baðlanmasý gereken iplik düðümleri ve saçaklar;
Bamidbar 15:37 v.d. Bu emrin yerine getirilmesi için, sabah dualarýnda dört köþesinde tsitsit olan bir dua þalý [“Talit Gadol – Büyük Talit”] ve gün boyu giysilerin altýnda yer alan
dört köþeli ve tsitsit baðlý bir iç kýyafeti [“Talit Katan – Küçük Talit”] giyilir. Ama bunun
dýþýnda, dört köþeli baþka elbiseler söz konusuysa, giymeden önce onlara da tsitsit baðlamak
gerekir. Dörtten çok köþeli giysilerin sadece dört köþesine tsitsit baðlanýr. Dört köþesi bile
olmayan elbiseler ise bundan tamamen muaftýr.
Tsiyon: 1. Yeruþalayim ve Yeuda krallýðýna verilen bir sýfat. 2. Yisrael’e verilen bir sýfat. 3.
Erets-Yisrael’e verilen bir sýfat.
Avle Tsiyon: “Tsiyon’un Yaslýlarý”. Tsiyon için yas tutanlar.
Bat Tsiyon: “Tsiyon Kýzý”. Peygamberlerin Yeuda topraklarýnda oturan Yisrael
ulusu mensuplarý için kullandýklarý bir sýfat. Veya “Betulat Bat Tsiyon – Bakire
Tsiyon Kýzý”.
Tsom Gedalya: Ya da Tsom Gedalyau. “Gedalya Orucu”. I. Bet-Amikdaþ’ýn yýkýlýþýnýn
ardýndan Babil imparatoru Nevuhadnetsar tarafýndan Erets-Yisrael’in valiliðine atadýðý
Gedalyau ben Ahikam’ýn, bir suikast sonucu öldürülmesi anýsýna 3 Tiþri tarihinde tutulan
oruç. Bu olayýn ardýndan Yahudiler’in neredeyse tümü Erets-Yisrael’den sürülmüþtür.
Tu Beav: “15 Av”. Tarihte çeþitli mutlu olaylara sahne olan bir gün. Ayrýntýlar için bkz.
Bamidbar 36:12 açk.
Tu Biþvat: “15 Þevat”. Aðaçlar ve onlarla ilgili kurallar için yýlbaþý niteliðindeki tarih.
Tuma: Kiþiyi Bet-Amikdaþ’a girmekten ve kutsal nitelikli yiyecekleri yemekten alýkoyan
manevi durum. Bkz. Vayikra Perek 12’nin baþýndaki açýklamalar. BBS. BVS. BAS.
Av Atuma: çoð. Avot Atuma. “Baba Tuma”. Birinci derecede tuma kaynaðý. Böyle
bir kaynak, temas yoluyla insan ve eþyalara tuma aktarýr ve onlarý Riþon Letuma
derecesinde tame yapar. Örneðin, bir ölüyle temas etmiþ kiþi, bir metsora, ya da bazý
hayvanlarýn leþleri bu tipte tuma kaynaklarýdýr.
Riþon Letuma: “Tumadan Birinci Derecede Etkilenmiþ Olan”. Bir Av Atuma’nýn
temasý sonucu tame [ve tuma kaynaðý] olmuþ kiþi ya da eþya. Bu derecedeki bir
tuma kaynaðý, temas halinde sadece yiyecek ve içecekleri tame yapabilir [insan ve
eþyalarý ise yapmaz].
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Tuma veTaara: “Tuma ve Saflýk”. Alaha’nýn tuma ve ondan arýnma konusundaki
dalý.
Tumim: Bkz. VeTumim.
Ulam: “Salon”. Bet-Amikdaþ’ýn Kodeþ bölümünün önündeki giriþ salonuna verilen ad.
Urim: Bkz. Urim VeTumim.
Urim VeTumim: Koen Gadol’un göðsüne yerleþtirilen Hoþen’in kat yeri içine konan,
Tanrý’nýn Kutsal Ýsimleri; bkz. Þemot 28:30 açk.
Viduy: “Ýtiraf”. 1. Gerçeði kabullenmek, eski bir hatayý, ona baðlý detaylarýyla açýklamak.
2. Kiþinin günahlarýný itiraf ettiði duaya verilen isim.
Viduy Pe: “Aðýz Ýtirafý”. Sadece aðýzdan yarým yamalak yapýlan ama gerçek
olmayýp piþmanlýk içermeyen itiraf.
Viduy Maaserot: Bkz. Maaser.
Yakýlan-korban: Ýbranice Ýþe. “Eþ – Ateþ” sözcüðüyle baðlýdýr ve korbanlarýn yakýlan kýsýmlarýný ifade eden bir terimdir. Çevirimiz boyunca bu sözcüðü “yakýlan-korban” ifadesiyle
karþýlamaya çalýþtýk.
Yamim Noraim: “Heybetli Günler”. Elul ayý ile kendisini hissettirmeye baþlayan, Roþ
Aþana ile devam edip, on Teþuva gününü tamamlayan Yom Kipur’da doruða ulaþan Tanrýsal
yargý dönemi. Oþana Raba da bu döneme dâhil kabul edilir.
Yavam: Kardeþi ardýnda evlat býrakmadan ölmüþ olup onun dul eþiyle evlenmesi beklenen
adam.
Yefat Toar: “Güzel Görünümlü Kadýn”. Tora’nýn, savaþta esir düþmüþ yabancý bir güzel
kadýn için kullandýðý sýfat. Bkz. 21:10-14 açk.
Yeþiva: 1. Oturuþ; 2. Toplantý; 3. Hahamlar’ýn Tora öðrenimi ya da araþtýrma amacýyla bir
araya gelmeleri. 4. Tora öðrenilen okul. BBS.
Yetser Ara: “Kötü Dürtü”. Ýnsaný kötülüðe, zarar vermeye, kýskançlýða, nefrete, günaha
vs. teþvik eden zayýf yaný; bkz. Satan.
Yetser Atov: Ýyi Eðilim. Ýnsaný iyiliðe, adalete, yardýmseverliðe, sevgiye vs. teþvik eden
yaný.
Yevama: Ya da Yevemet. Ardýnda evlat býrakmadan ölen bir erkeðin, kayýnbiraderiyle
Yibum evliliði yapacak olan dul karýsý.
Yibum: Çocuksuz ölen bir erkeðin karýsýnýn, o erkeðin kardeþlerinden biri ile evlenmesi
(bkz. 25:5 v.d.).
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Yideoni: çoð. Yideonim. Bir medyumluk yöntemi (Vayikra 19:31).
Baal Yideoni: “Yideoni Ustasý”.
Yihud: 1. Belirli bir þeye özel kýlma. 2. Baþkalarýnýn bulunmadýðý bir yerde tek baþýna veya
bir baþkasýyla baþ baþa kalmak. Birbiriyle evli olmayan bir erkekle kadýnýn bu þekilde baþ
baþa kalmasý yasaktýr. Bkz. Vayikra 18:6 açk., Yaklaþmayýn k.b. 3. Tanrý’nýn ‘Bir ve Tek’
oluþu.
Beyihud: “Özellikle”.
Yihudo Þel Olam: “Evrenin Tek Olaný”. Tanrý’ya verilen bir sýfat.
Emunat Ayihud: “Tek Tanrý Ýnancý”.
Yirat Aoneþ: “Ceza Korkusu”. Tanrý’ya, verebileceði cezalar nedeniyle duyulan korku. Bkz.
10:12 açk.
Yirat Aromemut: “Haþmet Korkusu”. Tanrý’ya, heybet ve haþmeti vesilesiyle duyulan
saygýyla karýþýk derin bir çekinme ve huþu duygusu. Bkz. 10:12 açk.
Yirat Aþem: “Tanrý Korkusu”. Veya Yirat Þamayim (Gökler Korkusu). Bkz. 10:12 açk.
Yisrael: 1. Yaakov’un soyundan gelen ulus; Bene-Yisrael. 2. Koen ya da Levi olmayan
Yahudi.
Yiuþ: Ümit kesme. Kayýp mallara dair kanunlar dâhilinde, bir malý kaybeden kiþinin ondan
ümit kesmesinin kanuni gerektirmeleri vardýr.
Yom Abikurim: Bkz. Þavuot.
Yom Kipur: Ya da Yom Akipurim. “Kefaret/Onarým Günü”; bkz. Vayikra 23:26-32. Tiþri
ayýnýn 10’u. Yýlýn en kutsal günüdür ve bu günde, Yahudiler oruç tutup gün boyu af için
dua ederler. “Yom Kipur’da, yemek, içmek, ferahlatýcý bir þeyler sürmek, eþlerarasý iliþkide
bulunmak, deri ayakkabý giymek ve yýkanmak yasaktýr” (Miþna – Yoma 8:1). BBS.
Yom Tov: “Ýyi Gün”. Bayram günü. Þaloþ Regalim ve Roþ Aþana’da iþ yapmanýn yasak
olduðu günler. Þabat’tan farklý olarak, Yom Tov’da “Ohel Nefeþ – Yemek Ýhtiyacý” için
gereken iþler yapýlabilir; Þabat günü yapýlamaz. BBS.
Yom Tov Þeni Þel Galuyot: “Sürgünlerin Ýkinci Yom Tovu”. Her bayramda
Diaspora’da kutlanan ikinci Yom Tov’a verilen isim.
Yovel: Yedi Þemita yýlýný takip eden 50. yýl. Bu yýlda, geçmiþ 49 yýl içinde el deðiþtirmiþ tüm
topraklar eski sahiplerine geri döner ve tüm Yahudi köleler serbest kalýr; bkz. Vayikra
25:10.
Zaken Mamre: “Asi Haham”. Sanedrin’in kararýna aykýrý bir uygulama talimatý veren Tora
otoritesi. Bkz. 17:12-13.
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Ziburit: Düþük kaliteye sahip tarým arazisi.
Zihronot: “Hatýralar”. Roþ Aþana günü okunan Musaf Amidasý içindeki üç ana bölümden
ikincisi (bkz. Malhuyot ve Þofar > Þofarot). Bu bölümde, Tanah’taki “hatýrlama” temasýný
içeren pasuklardan alýntý yapýlýr. Bunun nedeni, Roþ Aþana’nýn, “Yom Azikaron –
Hatýrlama Günü” olmasý ve Tanrý’nýn, insanlarý yargýladýðý bu günde, yapýlan her þeyi
“hatýrýna getirerek” tek tek deðerlendirmesi.
Zimun: “Davet”. Üç ya da daha fazla erkeðin birlikte yediði ekmekli bir öðünün sonunda,
Birkat Amazon’a baþlamadan önce yapýlan davet prosedürü.

