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"Binu Şenot Dor Vador Şeal Aviha Veyagedha, Zekeneha Veyomeru Lah "

Eski günleri hatırla, her nesilde yılları anla; babana sor, sana anlatacaktır;

yaşlılarına sor, sana söyleyeceklerdir (Devarim 32:7)

Sevgili kızımız
Cesi Sadok 'un

Bat-Mitsvası onuruna
Sara & Daryo Sadok ve çocukları Larisa, Selin

Yaşamı boyunca bizlere okuma sevgisini aşılayan

Sevgili babamız
David Kebudi 'nin anısına

ve onun bize emaneti olan sevgili annemiz
Gerez Kebudi 'nin onuruna

Stella & Binhas Kebudi çocukları Galya ve Rayka Kebudi

abcd



"Ateret Zekenim Bene Vanim, Vetiferet Banim Avotam”

"Oğulların oğulları (torunlar) yaşlıların tacıdır; ve oğulların görkemi babalarıdır."

(Mişle 17: 6)

Sevgili kızımız ve ikizim
Gloria Kebudi 'nin

Bat-Mitsvası onuruna
Elvir & Efrayim Kebudi ve David Kebudi

Bizleri sevgiyle büyüten ve yetiştiren değerli aile büyüklerimiz

Sara & Avram Şulam (Şami) ile Kler Pinhas 'ın onuruna

Vitali Pinhas 'ın anısına

Miryam & Uriel Şulam
çocukları Sindy ve Eybi Avraam Şulam

abcd



Elimizde tuttuğumuz bu kitabın Türkçe çevirisiyle bundan tam beş yıl önce ilk
kez basımı sırasında oldukça heyecanlanmış, hocam ve rehberim Rav Nesim
Behar'ın bu dev eserinin ülkemiz diline kazandırılmasından duyduğum
memnuniyeti yazdığım kutlama yazısında ifade etmiştim.
Aradan geçen bu pek de uzun sayılamayacak zaman içinde kitabın sözünü ettiğim
o baskısının tükenmiş olduğunu ve yeniden basımı girişimlerinde bulunulduğunu
öğrenmem, itiraf etmek isterim ki beni aynı derecede heyecana ve sevince sevk etti.
Bu ülkenin Hahambaşısı olarak bir yandan dindaşlarımın yaşamımızın eksenini
oluşturan dinsel kurallarımızı öğrenmek istemelerindeki gayretlerine de kanıt
olarak değerlendirdiğim bu kitaba gösterilen talep, öbür yandan yetişmemde önem-
li etkisi olan Rav Nesim Behar'ın adının bu yolla da ebedileştirilmekte oluşu
mutluluğumu ziyadeleştiren sebepleri oluşturuyor.
Bence bir bu kadar önemli ve sevindirici olan bir başka husus da, bu baskının
gerçekleşmesi yolunda maddi ve manevi katkılarda bulunmaya gönüllü olan
dindaşlarımızın varlığıdır ki, bu durum bana geleceğimiz için güven vermektedir.
Bu baskının gerçekleşmesi için desteklerini esirgemediklerini öğrendiğim Kebudi
kardeşler, Sadok ve Şulam ailelerine takdirlerimi ifade ediyor, kendilerini kutsal
Tora'mızın dualarıyla tebrik ediyorum.

Rav İsak HALEVA
Türkiye Hahambaşısı   

07/05/2009



20/4/2004

Musevi dini edebiyatının belirgin ve çok anlamlı bir geleneği vardır.
Din bilginlerimiz, dinsel edebiyatımızın temel metinlerini toplumun gereksinimleri
doğrultusunda  derleyerek çağın ve bulunulan ülkelerdeki dindaşlarımızın kolay-
ca yararlanabilecekleri bir biçimde sunmayı hep görev bilmişlerdir.
Bu işler kimi zaman yeniden sıralamalarla, kimi zaman anlatım bakımından
yalınlaştırmalarla, kimi zaman örneklemelerle veya açıklamalarla, kimi zaman da
kullanılan dil bakımından çevirilerle kendini göstermiştir ama, temel metinler
hiçbir zaman ve hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış, önemini yitirmemiştir.
Öğrencilerinden biri olmakla yaşam boyu onur duyacağım Rav Nisim Behar da
ülkemizde bu tür çabalara katılan ve her biri birer anıt eser olan onlarca kitabıyla
yolumuzu aydınlatan  ve hiç kuşku yoktur ki, son yüzyılın en verimli din bilgin-
lerinden biridir.
“El Gid Para El Pratikante” hocam ve rehberim Rav Nisim Behar’ın dev
eserlerinden biri olarak yalnız ülkemizde değil, öteki ülkelerde de  Ladino dilini
konuşan Musevi cemaatlerine rehber olma niteliğini kazanmıştır.
Elinizde tuttuğunuz bu kitap, adı geçen eserin ülkemiz diline bire bir çevirisi
olmakla, geniş halk kitleleri tarafından kullanım ömrüne bir uzun süre daha katmış
bulunmaktadır.  
Ne denli yoğun çabalarla bu işin üstesinden geldiklerini yakından bildiğim gençle-
rimizin girişimleri kuşkusuz her türlü takdirin üstündedir.
Dahası; bu girişimin sahipleri Rav Nisim Behar’a layık nesillerden olduklarını
kanıtlamış bulunmaktadır.
Kendilerini kutsal Tora’mızın tüm dualarıyla tebrik ediyorum.
“Yeşalem A. Paolam”

Rav İsak HALEVA
Türkiye Hahambaşısı
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Bir Yahudi’nin, doğumundan ölümüne, sabah kalkışından akşam yatışına kadar,
hareket ve hayat tarzını düzenleyen kurallar kitabı El Gid Para El Pratikante’yi
gençlere Türkçe çevirisiyle öğretmek için, bölüm bölüm tercüme etmeye yıllar
evvel başlamış, ancak 10-12 bölümden ileriye gidememiştim. Her gün daha büyük
bir ihtiyaç haline gelen bu kitabın sevgili arkadaşımız Mordo Yanar tarafından
büyük özveriyle gerçekleştirilmiş Türkçe çevirisine kavuşmuş bulunmaktayız.

Ne var ki, bu kitap, çevirisinden bu yana uzun bir süre geçmesine rağmen ancak
şimdi baskıya hazır hale gelmiştir. Düzenlemesini büyük bir özveriyle, sevgili
oğlum Moşe Farsi’nin yaptığı “El Gid – Rehber” kitabı, rahmetle andığımız sevgili
hocamız Ribi Nesim Behar’ın Türk Yahudi toplumuna bir hediyesidir.

Kendisine çok şey borçlu olduğumuz hocamızın bu eserini Talmud Tora olarak,
toplumumuza sunmak bizim için bir onur kaynağıdır.

Toplumumuz için çok önemli bir başvuru eseri olan bu kitabın Türkçe tercümesini
bize yazdığı yazı ile onaylayan Hahambaşımız Rav Yitshak Haleva’ya, dini açıdan
kontrolünü yapan Rav Yeuda Adoni’ye, hukuksal açıdan bizlere yol gösteren sayın
Av. Nedim Karako’ya, kitap haline gelmeden önce yıllardır gençlerimizin
yararlanması için geçici baskılarda bize yardımcı olan Alper Yitik’e, baskı
aşamasında büyük yardımlarını gördüğümüz Tora grubuna ve Ester Asa’ya, kitabın
basılması için maddi yardımlarını esirgemeyen sponsorlarımıza teşekkürü bir borç
bilirim.

Hayim Farsi
24 Nisan 5764
15 Nisan 2004
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Editörün Notu 
 
Uzun bir çalışmanın sonunda, öğretmenimiz, tüm bilgimizin kaynağı, büyük 
eğitmen ve lider Rabi Nisim Behar’ın, özellikle Türk Yahudi Cemaati için gayretli 
araştırmalar sonucu hazırlamış olduğu rehber kitabı El Gid Para El Pratikante’yi, 
Türkçe olarak okurun hizmetine sunabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
 
Öncelikle, çeviriyi yapan sayın Mordehay Yanar’a teşekkürü bir borç biliriz.  
Kendisi, bu çeviriyi uzun zaman öncesinden hazırlamış olmasına karşın, çeşitli 
aksilikler, zorluklar ve sorunlar sebebiyle, ne yazık ki bu çalışmasını, 
tamamlanmasından çok uzun bir süre sonra yayına hazırlayabildik. Yine de 
Tanrı’ya şükürler olsun, bu görev sonunda tamamlandı.  
 
Orijinal olarak iki bölümde hazırlanmış olan kitabı tek bir ciltte birleştirdik ve 
içindeki kısımlarda küçük bazı sıralama değişiklikleri yaptık. Bu şekilde kitap dört 
ana bölümden oluştu. İlk bölümde, yılın normal günlerini ilgilendiren kuralları, 
ikincisinde bayramları, üçüncüsünde Yahudi etik kurallarını ve son olarak da yas 
kanunlarını bulabilirsiniz. Ayrıca orijinal kitaptaki iki bölümün “Giriş” yazılarını 
birleştirerek tek parça haline getirdik. 
 
Bu notlar, Rabi Nisim Behar’ın başarılarında ona daima destek olmuş, kendisi de 
çok öğrenci yetiştirmiş olan ve özellikle bu Türkçe çevirinin gerçekleşmesi için çok 
gayret sarf eden sayın eşi Rabanit Suzan Malka Behar’ın aramızdan ayrılışının 3. 
yıldönümünde yazılıyor. Bu vesileyle, bugünkü Yahudi yaşantımızda yadsınamaz 
paya sahip olan bu iki büyük insanı bir kez daha saygıyla anıyoruz. 
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Moşe Farsi
2 Adar 5763

4 ½ubat 2003
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ÇEVİRENİN ÖNSÖZÜ 

 
Aleluy-a Ode Aşem Behol Levav, Besod Yeşarim Veeda 

 
Çok kıymetli ve sevgili Rav’ımız Rabi Nisim Behar’ın aramızdan 
ayrılmasından bu yana 5 sene geçti. Onun en büyük eserlerinden biri olan 
ve halk arasında kısaca “El Gid” diye anılan, ünü dünyanın hemen her 
tarafına yayılan “El Gid Para El Pratikante”nin tercümesini tamamlamayı 
nasip ettiği için Ulu Tanrı’ya şükranlarımı sunarım. 
 
Rabi Nisim Behar’ın yetiştirdiği binlerce öğrenci, onun öğrettiği Tora’yı, 
namını ve büyüklüğünü dünyanın her tarafına gittikleri yerlere 
götürmüşlerdir. O, uzun seneler önce ileriyi görerek Tora ve dini bilgileri 
öğretecek bir ekip kurmuştur. Bu ekibin amacı, sadece ve sadece yüce 
Toramız’ın yolunda, geleceğin Hahamları’nı, Şohetleri’ni, Moelleri’ni ve 
Hazanları’nı yetiştirmekti. Türk Yahudileri’nin bulunduğu yerler de bu 
ekipten esinlenerek, İstanbul’daki benzerinin izinden gitmişti. Amaç tekti: 
Minicik çocuklara küçük yaştan itibaren Tora’yı öğretmek... İleride, 
onların, cemaatlerine faydalı olmalarını ve aynı zamanda gelecek nesillerin 
ileri halkalarını oluşturmalarını sağlamak, temel amacıydı. Tanrı’ya şükür, 
bugün Türkiye’de Haham, Şohet, Moel ve Hazan varsa bunu kendisine 
borçluyuz. Ona “nesillerin kurtarıcısı” da diyebiliriz. 
 
20 sene kadar önce İsrail’e göç eden Rabi Nisim Behar, orada da Türkiye’li 
Yahudiler’in yoğun olarak bulunduğu Bat-Yam şehrinde aynı amaçla, yine 
genelde Türk Yahudileri’ne hizmet vermek üzere, büyük çabalar 
neticesinde Mahazike-Tora adlı bir sinagog ve eğitim merkezi kurmuştur. 
Tanrı’ya çok şükür burada her gün sinagog tüm dualara açılmakta ve her 
akşam Tora dersleri yapılmaktadır. Bu dersler, yine onun öğrencisi olan ve 
uzun seneler önce İsrail’e göç eden Rabi Eliyau Akoen ve Yeruşalayim’den 
hemen her gün gelen damadı Rabi Avraam Zayad tarafından 
verilmektedir. Eşi Rabanit Suzan-Malka Behar ve eski Mahazike-Tora 
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öğrencilerinden oluşan yönetim kurulu bu kutsal kurumu en iyi şekilde ve 
yine onun izinde yürütmeye gayret sarf etmektedirler. 
 
Kitabı tercüme ederken onun yazdıklarına aynen sadık kalmaya çalıştım. 
Çünkü onu anlamak, ancak onun izah ettiği tarzda tercüme etmekle 
gerçekleşir. Bu kitap, bir çeşit Şulhan Aruh’tur. 
 
Gerek Alaha bakımından, gerek kontrol olarak kitabın tercümesini büyük 
bir dikkatle yapan ve değerli vaktinin hatırı sayılır bir bölümünü veren 
Rav’ımız Rabi Eliyau Akoen’e en derin teşekkürlerimi sunarım. 
 
Bu eserin dindaşlarımız arasında çok okunması için Tanrı’ya dua 
ediyorum. Rabi Nisim Behar bu kitabı bizim için yazdı. O şimdi Gan 
Eden’in yükseklerinde. Onun kitabını okuyup elimizden geldiğince 
uygulamakla onu orada daha da yüceltelim. 
 
Tanrı, tüm Bene-Yisrael’i Teşuva’ya döndürsün, Maşiah gelsin ve Üçüncü 
ve ebedi Bet-Amikdaş bir an önce inşa edilsin; Amen. 
 

Mordehay Yanar 
12 Kislev 5755     

Bat-Yam / İsrail 
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TÜRKİYE HAHAMBAŞISI RABİ REFAEL SABAN’IN (Z.TS.L) 
İLK KİTAP HAKKINDAKİ ONAYININ SERBEST ÇEVİRİSİ 

 
Üstat Bay Nesim Behar tarafından hazırlanan “Dini Uygulama Rehberi” 
adlı kitabı büyük bir dikkatle okudum. Kitabın amacı, Yeuda oğullarına 
dinin uygulamasını öğretmektir. Kendisi, normal günler, Şabat ve Yamim 
Tovim için en gerekli kuralları seçmiştir. 
 
Tüm bu eseri gözden geçirdikten sonra, içinde çocuklarımız ile dinimizin 
yolunda gitmek ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini öğrenmek isteyenler 
için çok faydalı bilgiler bulunduğunu gördüm. 
 
Kariyerinde her zaman başarılı olması için kendisini mübarek kılıyorum. 
Tanrı, kitabın ikinci bölümünün yanında daha birçok eser yayınlamayı 
kendisine nasip etsin. 
 
Bu kitapların yazılmasından öğrenciler çok faydalanacaklar ve Tora daha 
çok öğrenilecek ve kuvvetlenecektir. 
 

Türkiye Hahambaşısı 
Refael D. Saban 
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AV BET DİN RABİ BARUH AKOEN’İN (Z.TS.L) 

İLK KİTAP HAKKINDAKİ ONAYININ SERBEST ÇEVİRİSİ 
 

16 VeAdar 5719 
Bizlere gizemli ve son derece değerli bir hediyeyi, üstün bilgeliği miras 
veren Yaratan ve Şekillendiren, övülsün ve yüceltilsin. “Yahudiler için ışık 
vardı” (Megilat Ester 8:16) – “Işık” Tora’yı simgeler – ve Tora Yahudiler’e 
üzerinde çalışmaları ve korumaları için verilmiştir. 
 
Kardeşlerim ve dostlarım! Kanunlar ve kurallarla dolu bu kitabı okumak 
için geyikler gibi koşunuz. Çünkü bu kurallar en kutsal yerden 
kaynaklanmakta ve bize mucizevi işleri [= “Maase Nisim – Nisim’in 
Yaptıklarını”] göstermektedir. Çünkü yazar yazarları ve kitapları, ilk 
otoriteleri ve yakın zamandakileri derinlemesine incelemiş, böylece 
sözlerini doğru temellere oturtarak her şeyi uygun zamanında ve güzel bir 
şekilde yapmış. Böylece Yisrael’e ne yapmaları, hangi yolu izlemeleri 
gerektiğini, asıl önemli olanın sadece öğrenmek değil uygulamak da 
olduğunu öğretmiştir. Yazdıklarını kalp bütünlüğü, hevesle yerine getiren 
kişi, hem bedeni hem de canı için sağlık bulacak, daima bir düzeyden 
diğerine yükselecektir. 
 
Onu üçlü beraha ile mübarek kılıyorum. Tora’yı daha da yaygınlaştırmaya, 
gizemli ışığı açığa çıkarmaya hak kazansın. Birçok kişinin sevabı ona 
bağlıdır ve Tanrı katında ödülü eksiksiz olacaktır; Amen. 
 

Baruh Avraam Akoen 
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ŞEHRİMİZDEKİ BET-DİN ATSEDEK’İN BAŞKANI  
SAYGIDEĞER RABİ BARUH AKOEN’İN  

İKİNCİ KİTAP İÇİN ONAYI 
 

İstanbul; 19 Kislev 5726 
 
Mutluluk dolu bir yaşam sürmek isteyen kişiye Orah Hayim’deki kanunları 
öğrenmesini salık veririm. Zira bu kanunlar, tıpkı tatlı sularıyla hastalara 
şifa veren bir nehre benzerler. Yaşamlarımıza yön verir, canlarımızı 
kuvvetlendirir; bizleri Tanrı korkusuna sevk ederek, O’nu tüm kalbimizle 
sevmemize sebep olurlar. 
 
“Dini Uygulama Rehberi” adlı bu kitabın gün ışığına çıktığını görünce içim 
sevinçle doldu. Okudukça, bu kitabın kutsal kitaplarımızın dilini 
anlamayanlar için çok gerekli olduğuna kani oldum. 
 
Bu çalışmayı yapan tanınmış kişiye – isminin anlamı “Mucize” olan 
Nisim’e şöyle derim: Kıymetlim; bu kuvvetle devam edip sürekli 
ilerlemeni dilerim. Sen çok kişinin dinimizi öğrenmeyi hak etmesine 
vesilesin. Bu sebeple Avraam’ın Tanrısı da her zaman yanında olacaktır. 
 
İçinde Tanrı korkusu olan herkesin bu kitabı mutlaka elde etmek 
isteyeceğinden eminim. Bu kişiler evlerine çok değerli bir mücevher 
getirdiklerinden emin olabilirler. 
 
Bu kitapta yazılanları yerine getiren kişi mübarektir. Yaptığı her işte 
başarılı olacak ve uzun bir yaşam sürecektir; çünkü kutsal dinimizde yazılı 
olanları yerine getiren, yaşamını da uzatmış olur. 
 
 
 
 
 

Yisrael dininin emrettiği üzere 
Yisrael’i tüm kalbimle kutsayan;  

ben; sevenin 
Rabi Baruh Avraam Akoen 
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ŞEHRİMİZDEKİ BET-DİN ATSEDEK ÜYESİ  
SAYGIDEĞER RABİ YİTSHAK ROFE’NİN MUTABAKATI 

 
İstanbul; 10 Şevat 5726 

 
Yorgunluk nedir bilmeyen Rabi Nisim Behar’ın eserini büyük bir dikkatle 
okudum. Şulhan Aruh – Orah Hayim’den alınan kanunları konu eden ve 
“Uygulayan İçin Dini Rehber” başlığı altında yayınlanan bu kitap, tüm 
Yisrael için – özellikle de gençlerimizin kutsal dinimizi öğrenmeleri, takip 
etmeleri gereken yolu tanımaları ve emirleri uygulayabilmeleri için, büyük 
bir ihtiyaçtır. 
 
Tüm Bet Din Atsedek’in katılımıyla, kitabı kontrol edip gözden geçirdik. 
Her konu ve paragrafın üstünde durduk ve her şeyin tam ve doğru bir 
şekilde düzenlenip yazılmış olduğunu gördük. 
 
Ne yazık ki son nesillerde dinimizi uygulayanların sayısı çok azalmıştır. 
Fakat her şeye rağmen, dinin kaybolduğunu sandığımız bir anda, Tora’yı 
öğrenip tüm emirlerini büyük bir arzuyla uygulayacak olan yeni bir neslin 
çıkması konusunda Dünyanın Yaratıcısı’na güveniyoruz. 
 
Ulu Tanrı’dan, bu kitabın yazarına kuvvet ve sağlık vermesini, öğrenciler 
arasında dinimizin yayılması konusundaki samimi düşüncelerini 
gerçekleştirmesini diliyorum. 
 
Kitabında yer verdiği tüm büyük ve bilge Hahamların onuruna, Tanrı hem 
onu, hem de bizi ve tüm Yisrael çocuklarını tüm kötülüklerden korusun ve 
Kurtarıcı [Goel] bizim günlerimizde bir an önce gelsin; Amen. 
 

Rabi Yitshak Rofe 
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Birinci Bölümün Önsözü 

İstanbul 16 Veadar 5719 
 
“Dini Uygulama Rehberi” adlı bu eseri yayınlarken çocuklarımız, Tanrı’ya 
yakınlaşmak isteyen ve özellikle dinimizi uygularken yanılmak 
istemeyenler için bu kitabın çok faydalı olacağına dair, Tanrı’ya büyük 
güvenim var. 
 
Bu Dinim (kurallar) kitabında hiçbir yenilik yoktur. Hepsi değişik Dinim 
kitaplarından, özellikle Şulhan Aruh kitabından seçilmiştir. Yalnızca 
kanunların anlaşılmasını kolaylaştırıcı bir stil kullanmaya çalıştım ve her 
yaşta kişinin anlayabilmesi için anlaşılır bir dile çevirmeye gayret ettim. 
 
Kitabı Türkiye Hahambaşısı Rabi Rafael Saban ve Haham Konseyi Başkanı 
Rabenu Baruh Akoen tüm içeriği ile kontrol ettikten ve kardeşlerimiz için 
doğru, kullanışlı ve çok faydalı olduğunu onayladıktan sonra basıp, 
yayınlamaya karar verdim. 
 
Ben çalışmamın bitmiş halde olmadığını ve gözden geçmesi ve 
düzeltilmesi gereken çok şey olduğunu biliyorum. Arkadaş ve 
öğrencilerimden daha fazla öğrenmeyi arzu ederim. Kitabı okuyacak 
olanlardan her zaman eleştiri almaya hazırım. 
 
Bene-Yisrael, mitsvaları yalnızca kuralları öğrenme yoluyla yerine 
getirebilirler. Bu yüzden kitaptan faydalanacak olanlara tavsiyem, senenin 
belirli zamanlarında kitabı yeniden gözden geçirmeleri, böylece Has 
Veşalom yanlışlık yapmamak için tekrar tekrar okumalarıdır. 
 

Nisim Behar 
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İkinci Bölümün Önsözü 
 
Bana “Uygulayan İçin Dini Rehber” kitabının 2. bölümünü gün ışığına 
çıkarmak için kuvvet ve sağlık veren, Dünyanın Yaratıcısı’na şükranlarımı 
sunuyorum. 
 
Her kanunun kaynağını aramak için çok araştırma yapmam gerekti ve 
elbette, her şeyden önce, ünlü Rabi Yosef Karo’nun eseri Şulhan Aruh’u, 
tıpkı en karanlık dehlizleri aydınlatan bir meşale gibi, sürekli gözlerimin 
önünde bulundurdum. Ayrıca son nesillerde yayınlanan tüm kanun 
kitaplarını inceledim. Tüm amacım, kanunun şehrimiz İstanbul’da adet 
olduğu şekliyle uygulamasını göstermek ve bu şekilde, uygulamak isteyen 
kişilerin nasıl davranmaları gerektiği konusunda kolaylık sağlamaktı. 
 
Bu kanunları derlerken, kanunun uygulaması konusunda kendi görüşüme 
ya da kararıma hiçbir şekilde yer vermedim. Zira ben kimim ki, büyük 
kanun koyucuların (Posekim) kararlarına burnumu sokayım? Tüm 
çalışmam, kanunları derlemek, konularına ve uygulama şekillerine göre bir 
araya toplamaktan ibarettir. 
 
Bu çalışmada Pesah, Şavuot gibi bayramlarla, heybetli günler Roş Aşana ve 
Kipur bayramlarının tüm kanunlarını bulacaksınız. Ayrıca karakter 
eksiklikleri ve özellikleri ile ilgili bazı etik kuralları ile, Şulhan Aruh’taki 
Yore Dea bölümünden bazı kuralları da kitaba kattım. 
 
Bu kanun derlemesiyle ilgili herhangi bir kuşku olmaması için, bu 
çalışmayı, şehrimizde bulunan, Av Bet Din Rabi Baruh Akoen’in 
başkanlığındaki Bet Din Atsedek’e teslim ettim. Bütün kitabı gözden geçirip 
kontrol etmek için değerli vakitlerini verdikleri için, onlara tüm kalbimle 
teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 
 
Ellerimi yükseklere kaldırıyor ve Ulu Tanrı’dan, dinin uygulanması 
konusunda tökezlememe izin vermemesi için, bana daima emirleri 
yolunda rehber olmasını diliyorum. Bu kitabı gün ışığına çıkarmamda 
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yardımcı olduğu gibi, yalnızca Tanrı’nın İsmi’nin sonsuza kadar 
yüceltilmesi için beni daha nice kitaplar yazmaya nail etmesini dilerim; 
Amen. 
 

Nisim Behar 
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Ölen Bir Çocukla İlgili Kurallar                             428 
Kadiş, Azkara [Meldado] ve Aşkava Kuralları                            430 
Kadiş                     430 

Kandil Yakmak                                          433 
Azkara Günü Mezar Ziyareti                                         434 
Azkara Günü Oruç                                          434 
Azkara Günü Tora Öğrenmek Ve Tsedaka Vermek                             435 
Aftara        436 
İstanbul Adetine Göre Azkara Düzeni                        436 
Aşkava Kuralları                                   437 
 
KAYNAKÇA       439 
YAZARIN DİĞER ESERLERİ                          443 
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GİRİŞ 
 
“[Tora’nın kanunlarını] Gözetin ve koruyun. Çünkü [Tora, tüm] 
halkların gözünde sizin bilgeliğiniz ve zekanızdır. [Onlar] Tüm bu 
kanunları duydukları zaman, ‘bu halk kesinlikle bilge ve anlayış 
sahibi’ diyeceklerdir” (Devarim 4:6). 
 
Moşe Rabenu’ya Sinay’da verilen tüm kanunlar, detaylarıyla 
verilmiştir. Tora’da şöyle yazılıdır: “Sana taş levhaları, Tora’yı ve 
Mitsva’yı vereceğim” (Şemot 24:12). Pasukta geçen “Tora”, Yazılı 
Tora’yı [Tora ŞeBiHtav]; “Mitsva” ise, bununla ilgili detayları ifade 
eder. Tora’yı, “detaylarıyla beraber” yerine getirmemiz 
emredilmiştir. Bu detaylara “Tora ŞeBeAl Pe – Sözlü Tora” adı verilir. 
 
“Tora”yı Moşe Rabenu, ölümünden önce kendi eliyle yazmış, her 
kabileye birer kitap teslim etmiş, bir kopyayı da tanık olması için 
Aron Aberit’te1 saklamıştır. Tora’da şöyle yazılıdır: “Bu Tora kitabını 
al. Onu, Tanrınız’ın Antlaşma Sandığı’nın yanına yerleştirin. Orada senin 
için tanık olacaktır” (Devarim 31:26). 
 
“Mitsva”yı; yani Tora’nın detaylarını ise, Moşe Rabenu yazmamış, 
onları sözlü olarak halkın ilerigelenlerine, Yeoşua Bin-Nun’a ve tüm 
Yisrael’e öğretmiştir. Tora’da şöyle yazılıdır: “Size emrettiğim her şeyi 
titizlikle uygulayın; üzerine ekleme yapmayın ve ondan herhangi bir şey 

1 Aron Aberit: Antlaşma Sandığı. Moşe Rabenu’nun Sinay Dağı’nda almış olduğu 
On Emir levhalarının yerleştirildiği taşınabilir sandık. 
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eksiltmeyin” (Devarim 13:1). Bu detaylara “Sözlü Tora” adı 
verilmesinin sebebi budur. 
 
Yeoşua Bin-Nun’dan sonra, “Şofetim – Hakimler” dönemi boyunca 
her neslin ileri gelenleri [Zekenim], Sözlü Tora’yı öğretmenlerinden 
öğrenmişler ve Yisrael içinde kehanette bulunan peygamberlerden 
ilki olan Şemuel Anavi’ye1 kadar bu şekilde süregelmiştir. 
 
Şemuel, Tora’yı Zekenim’den teslim almış, onu, öğrencileri 
peygamberlere [Neviim] devretmiş, onlar da bunu nesilden nesile 
aktarmışlardır. I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından sonra Babil’e sürgüne 
giden halk, diğer putperest uluslarla karışmamak için Tora 
öğrenimine çok büyük önem vermişlerdi. Pers Kralı Koreş [Sirüs] 
Yahudiler’e Erets-Yisrael’e dönme izni verdiğinde, halkın lideri Ezra 

Asofer’di2. Ezra, Tora’nın kanunlarını son peygamberlerden teslim 

     1 ŞEMUEL ANAVİ: Yisrael’de peygamber ve hakimdi. Levi kabilesine mensup 
Keat ailesinden gelen Elkana’nın oğludur. Annesi Hana’dır. Koen Gadol Eli’nin 
ölümünden sonra, Şemuel Bene-Yisrael’in son hakimi olmuştur. Şemuel bütün 
kabileleri birleştirmeyi başarmış, onları, herkesin aynı fikre sahip olduğu tek bir 
millet haline getirmiştir. Şemuel’in arzusu, Yisrael Ulusu’nun diğer tüm 
uluslardan farklı olması ve sadece kutsal Tora’nın talimatları doğrultusunda 
yaşamasını sağlamaktı. Yisrael Ulusu’nda başka hiçbir ulusta olmayan gizemli ve 
ebedi bir gücün varlığına inanıyordu. Şemuel kendisinden öncekilerden almış 
olduğu Tora bilgisini kendi öğrencilerine devretmiş, onları halkın rehber ve 
yöneticileri olarak yetiştirmiştir. Bunlara “Bene Aneviim – Peygamberlerin 
Çocukları” verilir. 
     2 EZRA ASOFER: Koenler ailesine mensuptu ve I. Bet-Amikdaş’ın son Koen 
Gadol’u Saraya’nın torunuydu. Tüm hayatını Tora öğrenimine adamıştır. Halkının 
Erets-Yisrael’de başsız kaldığını öğrendiği zaman, doğduğu yer olan Bavel’i 
(Babil) terk edip atalarının topraklarına yerleşmeyi kararlaştırmıştır. 3413 [MÖ 
348] yılında Pers kralı Artahşata, Ezra’nın Yeuda topraklarına gitmesine izin 
vermiş, kendisinin uygun göreceği hakim ve yöneticileri ataması için ona tüm 
yetkileri vermiştir. 
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almıştır. Ezra, kendi döneminin tüm büyük bilgelerini toplayarak bir 
üst konsey kurmuş, buna “Keneset Agedola – Büyük Meclis” adı 
verilmiştir. 120 kişiden oluşan kurulun ana amacı Moşe’nin Torası’nı 
Yahudiler’e öğretmek ve açıklamaktı. Bu kurulun son üyesi Şimon 
Atsadik’tir3. Tora’yı kendisinden öncekilerden teslim almış ve kendi 
öğrencilerine devretmiştir. 
 

     Ezra Asofer Yeruşalayim’e vardıktan sonra tüm halkı Bet-Amikdaş’ın önüne 
çağırmış ve onlara orada çok ateşli bir nutuk atmıştır. Bu nutukta onlara Yahudi 
olmayanlarla, evlilik yoluyla karışmanın halk için ne kadar büyük bir zarar 
olduğunu vurgulamıştır. Tüm halk onun bu çağrısına bir ağızdan olumlu karşılık 
vermiştir. Ezra Asofer, hitabet gücüyle Yisrael Ulusu’nu doğru yola getirmeyi 
başarmıştır. Ezra, Keneset Agedola adı verilen, 120 bilgeden oluşan bir asamble 
kurumuştur. Burada Hahamlar Tora’yı açıklamışlar, detaylarına inmişler ve halka 
öğretmişlerdir. Ezra tüm kutsal yazıları toplamış ve Tora’nın halk içinde 
okunmasını sağlamıştır. Böylece halk yazılı olanı işitecek ve bilecekti. Ezra’nın tüm 
çalışmaları tek bir amaçta toplanmıştı: Yahudi Ulusu’nu, onu çevreleyen 
uluslardan ayırmak ve onu kutsal bir ulus haline getirmek. Ezra son 
peygamberlerden öğrendiği Tora’yı Keneset Agedola’nın üyelerine aktarmıştır. 
     3 ŞİMON ATSADİK: 3585 [MÖ 165] yılında dünyaya gelmiştir. Honyo’nun 
oğludur. Bu saygıdeğer kişi hem Koen Gadol, hem de halkın lideriydi. Keneset 
Agedola adı verilen yüksek konseyin başkanı ve dini reisiydi. Kendisi bu kurulun 
üyelerinin sonuncusuydu. Onun zamanına kadar Keneset Agedola 120 kişiden 
oluşurdu. Fakat onun zamanında bu kurul iptal edilmiş ve 71 üyeye indirilerek 
Sanedrin adını almıştır. Tarihte halkı uğruna Şimon Atsadik kadar çalışan kişilerin 
sayısı çok değildir. Büyük bilgisiyle sadece dini konularda değil, halkın her türlü 
ihtiyacı için çalışmıştır. O dönemdeki düşmanlara karşı savunma amacıyla 
Yeruşalayim’in büyük surlarını inşa etmeyi başarmıştır. Aynı zamanda Bet-
Amikdaş’ın tadilatıyla ilgilenmiştir. Şimon Atsadik Tora’yı halkın içinde 
yaygınlaştırmış ve öğretmiştir. Halkını seven gerçek bir liderdi. Pirke Avot’ta, onun 
şu öğüdü dikkatimizi çeker: “Dünya üç şeyin üzerine kuruludur: Tora, Tanrı Hizmeti 
ve İyilikseverlik”. Şimon Atsadik, Tanaim’in ilkidir. Sözlü Tora’yı öğrendiği şekilde, 
kendisinden sonrakilere aktarmıştır. 
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Daha sonra Keneset Agedola’nın yerini, daha küçük bir kurul olan 
Sanedrin aldı. 71 üyeden oluşan bu kurul da aynı amacı taşıyordu ve 
II. Bet-Amikdaş’taki Lişkat Agazit adı verilen bölümünde 
toplanırdı. Sanedrin üyelerine aynı zamanda Tanaim adı verilirdi. 
Çoğu Yeruşalayim’de, bazıları da Erets-Yisrael’in değişik yerlerinde 
yaşayan Tanalar’ın amacı, Tanrı’nın sözlerini halkın içinde 
yaygınlaştırmaktı. İlk Tana olan Şimon Atsadik de, Keneset 
Agedola’dan almış olduğu Sözlü Tora geleneğini öğrencilerine 
aktarmış, altı nesil boyunca süren bu aktarma süreci İlel Azaken1 ve 
Şamay’a kadar sürmüştür. 

     1 İLEL AZAKEN: Tora’yı, Erets-Yisrael’deki ilk yeşivaları kuran Şemaya ve 
Avtalyon’dan öğrenmiştir. İlel, annesi tarafından Kral David’in soyundandır. 
Şevna adında bir kardeşi vardı. İlel Tora’yı öğrenirken, kardeşi ticaretle uğraşır ve 
ailenin geçimini sağlardı. Ailesi Kutsal Topraklar’ı terk edip Babil’e yerleşmiş, İlel 
de orada doğmuştur. Bundan dolayı ona “İlel ABavli” de denirdi. Talmud bize 
onun 40 yaşındayken Erets-Yisrael’e geldiğini ve orada yerleştiğini anlatır. 
Hayatının son günlerinde, devrinin tüm din bilginlerini geçmiştir. O dönemde 
Sanedrin’in başına getirilmiştir. 
     İlel’in en büyük isteği tüm Yisrael Ulusu’nun kutsal Tora’yı öğrenmesiydi ve bu 
konuda, meslektaşı Şamay ile fikir ayrılığı içindeydi. Şamay, bir öğrenci iyi huylu 
olmadığı takdirde, ona Tora öğretmenin doğru olmadığı görüşündeydi. Fakat İlel, 
Tora öğrenmek isteyen herkesin Tora’yı öğrenebilmesinden yanaydı. Nitekim 
Yisrael Ulusu’nda çok kişi dini öğrendikten sonra yanlış yoldan dönüp dürüst ve 
iyi birer insan haline gelmişlerdir. 
     İlel için şöyle denmiştir: Yisrael Ulusu Tora’yı unutmaya yüz tuttuğunda, 
Babil’den gelen Ezra Asofer, dinin temellerini kuvvetlendirmişti. Sonraları Tora 
tekrar unutulmaya yüz tuttuğunda bu kez İlel Babil’den geldi ve Tora’yı yeniden 
tüm Yisrael Ulusu’na öğretti. 
     İlel büyük bir bilgin olmasına rağmen çok alçakgönüllü bir kişiydi. Tüm 
yaratılanları severdi. Halkına şu öğüdü verirdi: “Aaron Akoen’in takipçilerinden 
olun; barış ve uyumu sevin; barışa erişmek çok zorsa da onu yakalayana kadar peşinden 
koşun. Tüm insanları sevin ve onları Tora’ya yaklaştırın”. 
     İlel Yisrael’i 40 yıl yönetmiş 3768 [MS 8] yılında ölmüştür. Hatırası daima 
mübarektir. 
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İlel, Şamay2 ve ikisinin öğrencileri Sözlü Tora’yı yine nesilden nesile 
öğretmişlerdir. II. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından sonra, Raban 

Yohanan Ben Zakay3, Yavne’de bir akademi kurdu ve birçok Rav’ın 

     2 ŞAMAY: İlel Azaken’le aynı devirde yaşamış, Şemaya ve Avtalyon’un 
yeşivalarında öğrenim görmüştür. Kendisi çok ciddi ve günah işlemekten son 
derece çekinen bir kişiydi. Bu yüzden kutsal Toramız’daki kuralların, daima 
harfiyen yerine getirilmesini isterdi. Tora’yı uygularken ağır olan uygulamayı 
(Humra) tercih ederdi. Halkını çok sever, kendi döneminde var olan tüm ulusal ve 
dini mücadelelerde büyük bir şevkle yer alırdı. Sanedrin’in Av Bet Din’i olarak 
atanmıştı. Şamay kötülere karşı dargın bir tavır takınmasına karşın, doğrulara 
karşı yumuşak ve asil bir bakışı vardı. İlel ve Şamay iki büyük okul kurmuşlar ve 
ikiye ayrılmışlardır: Bet-İlel ve Bet-Şamay. Bir ekol İlel’in, diğeri de Şamay’ın 
sistemine göre öğretim yapardı. Kanunun uygulaması konusunda sürekli fikir 
ayrılıkları vardı. Fakat tüm bunlara rağmen bu iki bilge, çok candan iki 
arkadaştılar ve birbirlerini iki kardeş gibi severlerdi. Onların kurdukları ekoller II. 
Bet-Amikdaş’ın yıkılışından sonra Raban Yohanan Ben Zakay’a kadar devam 
etmiştir. Zira ondan sonra tüm hahamlar Bet-İlel’in ekolünü kabul etmişlerdir. 
     Şamay şöyle derdi: “Her Yisraeloğlu’nun, Tora’yı öğrenmesi kutsal bir görevdir. 
Bunun şartı da Tora’nın dini ve sosyal kurallarını uygulamaktır”. Şamay bir 
uygulamada şüphe söz konusu olunca, hiçbir şekilde işin kolayına ya da onu 
hafifletme yoluna gitmezdi. İlel’in hafifletme prensibine karşılık, o hep ağır 
uygulamayı tercih ederdi. Öyle ki, İlel başkasına zarar verilmediği sürece yalan 
konuşulmasına izin verirdi. Talmud bu konuda şunları anlatır: Bir gelinin, 
damadın gözünde güzel gözükmesi için onu övmek mitsvadır. Şamay bu konuda 
“Bir gelini olduğu gibi övmek gerekir. Çirkin bir gelinin güzel olduğu söylenemez” derdi. 
Buna karşılık İlel “İster güzel ister çirkin olsun, damadın yanında bulunulduğunda, 
gelin için ya güzel ya da sevimli denmelidir” derdi. Şamay onu eleştirerek “Bir kör ya 
da sakata nasıl güzel veya sevimli denebilir? Dinimiz bize yalandan uzaklaşmamızı 
emretmez mi?” diye sorunca, İlel şöyle cevap vermişti: “Kötü bir şey satın almış birine 
ne demek doğrudur? O şeyin bir işe yaramadığını söylemek mi gerekir, yoksa onu övmek 
mi? Onu artık satın aldıktan sonra, en doğrusu elbette onu övmektir”. 
     3 RABAN YOHANAN BEN ZAKAY: 3723 [MÖ 37] yılında doğmuştur. Hocası 
İlel, Raban Yohanan’ın ileride bir gün halkın lideri ve büyük bir bilge olacağını 
önceden görmüştü. 
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yetişmesine önayak oldu. Sözlü Tora’nın aktarımı bu şekilde devam 
etti ve böylece Rabi Yeuda Anasi zamanına gelindi. 
 
Rabi Yeuda Anasi1, İlel’den sonra altıncı nesildir ve aynı zamanda 
“Rabenu Akadoş – Kutsal Öğretmenimiz” olarak da adlandırılır. 
Şimon Atsadik’ten başlayan Tanaim döneminin sonunu işaretler. 

     Raban Yohanan, II. Bet-Amikdaş’ın yıkılışına yakın dönemde yükselmeye 
başlamıştı. O dönemin çok tehlikeli şartlarına karşı, yorgunluk nedir bilmeden 
mücadele vererek, halkını zarardan mümkün olduğu kadar uzaklaştırmaya gayret 
etmiştir. 
     Diğer Yahudiler’i Romalılar’la iyi geçinme konusunda ikna etmekte başarısız 
olunca, Raban Yohanan yaklaşmakta olan felaketi hissetti ve bunu engellemek için 
son bir çaba içine girdi. Halk içinde öldüğüne dair bir dedikodu yaydı ve Erets-
Yisrael’deki Romalı otoriteler bu dedikoduya inandı. Öğrencileri onun tabutunu, o 
sıralarda kuşatma altında olan Yeruşalayim’den çıkardıkları sırada, Romalılar, 
içerideki bilgenin aslında hayatta olduğunu akıllarından bile geçirmediler. 
     Gizli bir şekilde Raban Yohanan çabucak Roma Generali Vespasian’a ulaştı. Bu 
sırada Roma İmparatoru ölmüştü ve onun yerine, henüz bundan haberdar 
olmayan Vespasian getirilecekti. Raban Yohanan, generali “İmparator” sıfatıyla 
selamladı. Ve ondan çok kısa bir süre sonra Vespasian’a, yeni İmparator olduğu 
bildirildi. Bu durum, Raban Yohanan’ın Vespasian tarafından takdir edilmesine 
yol açtı. Bunu fırsat bilen Raban Yohanan, Yavne’de bir akademi açmak ve 
buradaki Yahudiler’in güvenliğinin sağlanması konusunda söz aldı. Böylece 
büyük Sanedrin, mucizevi denebilecek şekilde tekrar kurulmuş oldu. Bundan 
sonra Yavne şehri, Yisrael’in manevi merkezi oldu ve tüm Yahudiler, Tora 
konusunda rehberlik almak için buraya gelmeye başladılar. Böylece, Bet-
Amikdaş’ı yıkıp, Yahudiler’i yok etmeyi amaçlamış olan Romalılar, bir bakıma 
Yavne’yi bağışlayarak Yahudilik’i kurtarmış da oldular. Zira Yavne, Tora’nın 
devamlılığını sağladı. Kendisinden önceki Ezra Asofer ve İlel Azaken gibi, Raban 
Yohanan da, tehlikeli ve karanlık bir dönemde ortaya çıkmış bir ışık gibiydi. 
Büyük öngörüsü, halkını kurtardı. Raban Yohanan Ben Zakay 120 yıl yaşadı. 
     1 RABİ YEUDA ANASİ: 3901 [141] yılında dünyaya gelmiştir. Henüz küçük 
yaştayken bile, öğrenim konusundaki büyük yeteneği dikkati çekmiştir. İlk 
öğrenimlerini babası Raban Şimon Ben Gamliel’le yapmıştır. Öğrenimine Rabi 
Elazar Ben Şamua ve Rabi Yaakov Ben Kurşay ile devam etmiş, sonraları daha 
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Moşe Rabenu’dan Rabenu Akadoş’a kadar olan dönemde, Sözlü 
Tora’nın öğretileri yazıya geçirilmezdi. Her nesilde, dönemin 
peygamberi ya da Bet-Din başkanı, öğretmenlerinden öğrendiklerini 
kendisi not alır ve onları sözlü olarak millete öğretirdi. Bu şekilde 
herkes Sözlü Tora’nın detaylarını duyduğu şekliyle kendi öğrenim 
gücüne göre not alırdı. Ayrıca her nesilde 13 Midot2 yoluyla 
türetilen ve Keneset Agedola tarafından onaylanan kurallar da 
nesilden nesile aktarılırdı. 
 
Rabi Yeuda Anasi’ye kadar durum bu şekilde devam etti. Ancak 
zaman geçtikçe Romalılar’ın baskısı arttı. Hahamlar halk içinde 

birçok Rav’dan dersler almıştır. Bu öğrenimi, ileride Mişna’yı derlemesinde önemli 
rol oynamıştır. 
     Rabi Yeuda çok zengin olmasına rağmen bunları zevk için kullanmaz, tüm 
servetini hayır işlerine harcardı. Rabi Yeuda büyük bilgisi ve zenginliği sayesinde, 
fazla bir gayrete gereksinim duymadan, kendisini herkese sevdirmiştir. 3930 
yılında babası Raban Şimon Ben Gamliel ölünce ulusun başkanı olmuş ve 
Sanedrin’in başına geçmiştir. 
     Rabi Yeuda, sadece büyük hahamların yanında değil, arkadaşları ve 
öğrencilerine karşı da çok alçakgönüllü bir kişiydi. Şöyle derdi: “Öğretmenlerimden 
çok şey öğrendim; daha çoğunu arkadaşlarımdan öğrendim. Fakat en çok öğrencilerimden 
öğrendim”. 
     Rabi Yeuda meslektaşlarıyla girdiği münazaralarda karşısındakinin haklı 
olduğunu kabul etmekten çekinmezdi. Oldukça muhafazakar biriydi ve tüm dini 
prensipleri uygulardı. Şöyle derdi: “Kötü düşüncelerinle mücadele edebilmek ve 
Tora’nın emirlerini ihlal etmemeyi başarmak istiyorsan şu üç şeyi daima göz önünde 
bulundur: (1) Her şeyi gören bir göz, her şeyi duyan bir kulak vardır. (2) Tüm yaptıkların 
bir deftere kaydedilir. (3) İnsanın her yaptığını sadece Evrenin Yaratıcısı bilir ve anlar”. 
     Rabenu Akadoş’un en büyük eseri Mişna’dır. Bu eseri 3949 [189] yılında 
tamamlamıştır. Rabenu Akadoş 70 sene yaşamış ve 30 yıl ulusun başında 
kalmıştır. Tüm Yahudiler’ce tanındığı için kısaca Rabi olarak da anılır. 
     2 Midot: Tora’nın statik kalmayarak çağın değişimi ile ortaya çıkan sorulara 
cevap verebilmesi için kullanılan prensip ve yöntemler. Mişna’da bunlar Rabi 
Yişmael tarafından aktarılmaktadır. 
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işkenceye tabi tutuluyorlar, Yahudiler katlediliyor ya da sürgüne 
gönderiliyorlardı. Daha önce Suriye-Yunan işgali altında iken 
olduğu gibi, Tora’nın sözlü aktarımı, sağlam biçimde devam 
edememe tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Din büyükleriyle halk 
arasındaki bağlantı sekteye uğramış, Tora’nın unutulma tehlikesi baş 
göstermişti. Bunu gören Rabi Yeuda Anasi, büyük ileri görüş 
yeteneğiyle o ana kadar yazıya geçirilmesi geleneksel olarak yasak 
olan Sözlü Tora’nın unutulmaması için bir reforma ihtiyaç 
duyulduğuna karar verdi. Devrinin tüm büyük hahamlarının fikir 
birliğiyle büyük bir kurul topladı, tüm büyük otoritelerin görüşlerini 
inceledi ve çoğunluğa göre Alahaları belirledi. Bu şekilde Moşe 
Rabenu’dan itibaren nesilden nesle sözlü olarak aktarılan ve her 
dönemdeki Bet-Din’de öğrenilen tüm kural ve açıklamaları toparladı 
ve bu çalışmayla Mişna’yı1 derledi. Mişna onun döneminde tüm 

     1 Mişna: Nesilden nesile sözlü olarak aktarılan kurallar ve her nesilde 
Hahamlar’ın verdikleri kararların toplandığı derleme. Rabi Yeuda Anasi, bu 
büyük çalışmayı 6 bölümde (Seder) toplamıştır: 
     (1) Seder Zeraim (Tohumlar): 11 Masehet’ten (bölüm) oluşur. Genel olarak 
ziraatle ilgili konulardan bahsedilir. Tohumun atılmasından bitkiyi yememize 
kadar olan her aşama ele alınır. Bu 11 bölümden sadece ilki [Berahot], dualardan 
bahseder. 
     (2) Seder Moed (Bayramlar): 12 bölümdür. Bayramlar, Şabat ve oruçlardan 
bahseder. 
     (3) Seder Naşim (Kadınlar): 7 bölümdür. Aile kanunlarını, evlenme ve boşanma 
kurallarını ele alır. Sadece son bölüm [Nedarim] vaadleri konu eder. 
     (4) Seder Nezikim (Zararlar): 8 bölümdür. Sivil kanunlardan ve insanlararası 
ilişkilerden bahseder. Sonunda, önemli öğütler içeren Pirke Avot yer alır. 
     (5) Seder Kadaşim (Kutsiyet): 11 bölümdür. Bet-Amikdaş ve korbanlardan 
bahseder. 
     (6) Seder Taarot (Saflık-Temizlik):  12 bölümdür. Bet-Amikdaş dönemini 
ilgilendiren temizlik ve aksi durumları ele alır. 
     Böylelikle, Mişna’da toplam 61 Masehet ve 523 paragraf (Perakim) vardır. Mişna, 
devrin tüm bilginleri tarafından kabul edilmiş ve Sözlü Tora’nın temel kitabı 
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otoriteler tarafından kabul edildi, ve Yisrael’in Sözlü Torası’nın 
unutulmaması için her yerdeki Yahudiler arasında yaygınlaştırıldı. 
Rabenu Akadoş tüm hayatını, Bet-Din’iyle birlikte halka Mişna’yı 
öğretmeye adamıştır. 
 
Rabenu Akadoş’un Bet-Din’inde bulunan Hahamlar arasında şunlar 
sayılabilir: Rabi Hiya2 ve Rabi Oşaya3 (Bu çiftten Rabi Hiya 

olmuştur. Mişna, Yazılı Tora’yla aynı ayarda kabul edilmiştir; dolayısıyla ona ne 
bir şey eklenebilir, ne de ondan bir şey eksiltilebilir. 
     2 RABİ HİYA: Babil’in Kapri şehrinde doğmuştur. Henüz gençken Erets-
Yisrael’e gelmiş ve Rabi Yeuda Anasi’nin Tsipori şehrindeki yeşivasında öğrenim 
görmüştür. Rabi Hiya, zamanla Rabi Yeuda’nın arkadaşı oldu. Rabi Hiya büyük 
bir bilgin olup, aynı zamanda ticaretle de uğraşırdı. David Ameleh’in kardeşi 
Şimi’nin ailesine mensuptu. 
     Rabi Hiya, herkes tarafından saygı gören bir kişiydi. Rabi Yeuda Anasi bile 
onun için “Rabi Hiya’nın çalışmaları çok büyüktür” demiştir. Rabi Hiya, Rabenu 
Akadoş’un Mişna’yı oluştururken dışarıda bıraktığı birçok sözlü kanunu 
toparlayarak Tosefta’yı derlemiştir. 
     Rabi Hiya bütün hayatını çocukların eğitimine adamıştır. Talmud şu olayı 
aktarır: Rabi Hiya Tora’nın unutulmaması için elinden gelen her şeyi yapardı. 
Keten eker, bundan ağ yapar, bu ağlarla geyik avlardı. Hizmetkarları onları 
keserler, etini yetimlere verir, derisinden de parşömen yapardı. Şehirden şehire 
öğretmen olmayan yerlere giderdi. Tora’nın beş kitabını yazıp, bunların her birini 
bir çocuğa ezberletirdi. Bu çocuklar kendi öğrendikleri kitabı, daha sonra diğer 
dört çocuğa öğretirdi; böylece o şehrin bütün çocukları Tora’yı öğrenirdi. Tora bu 
sayede Yisrael içinde unutulmamıştır. 
     Rabi Hiya, Rabi Yeuda Anasi’den sonra ölmüş ve Galil’de gömülmüştür. Tüm 
millet, Rabi Hiya’nın kutsal bir kişi olduğunu biliyordu. Yeuda ülkesinin her 
yanından mezarını ziyarete gelirlerdi. 
     3 RABİ OŞAYA: 3830 [70] yılında Yeruşalayim’de doğmuştur. Amoraim’in 
ilklerindendir. Rabi Oşaya, Raba Bar-Bişna’nın oğluydu. Rabi Yeuda Anasi’nin 
yeşivalarında öğrenim görmüş ve zamanla çok ünlü bir Rav olmuştur. 
     Rabi Hiya’nın yardımıyla, Rabi Yeuda Anasi’nin Mişna’ya katmamış olduğu 
Alahalar’ı toplamış ve bunları ayrı bir bölümde toplamıştır. Bunlara Baraytot 
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Tosefta’yı1 düzenlemiş, Rabi Oşaya da Baraytalar’ı2 toplamıştır); 
Sifra3 ve Sifre4 adlı eserleri yazmış olan Rav5 ve Şemuel6; ayrıca Rabi 
Yohanan Ben Napaha. 

(Baraytalar) denir. Baraytalar’la ilgili bu derleme, neredeyse Rabi Yeuda Anasi’nin 
Mişna’sı ile aynı statüde kabul edilir. Bu kanunlar tüm Talmud bilginleri tarafından 
tanınmış ve kabul edilmişlerdir. 
     Rabi Oşaya, yeşivasını Tsipori şehrinde kurmuştur. Kendisi büyük bir 
konuşmacıydı. Deraşaları Midraş Raba’da toplanmıştır. 
     Rabi Oşaya ileri yaşlarında yeşivasını Kisrin’e nakletmiştir. Bu büyük bilginden 
Tora öğrenmek için memleketin her tarafından öğrenciler gelirdi. Rabi Oşaya’ya 
hahamlar tarafından “Mişna’nın Babası” adı verilmiştir. 
     1 Tosefta: Eski bilgeler ve Tanaim tarafından öğretilip, Rabi Yeuda Anasi’nin 
Mişna’ya katmadığı ek kanun ve notlardır. Bu derleme Rabi Hiya tarafından 
yapılmıştır. 
     2 Baraytot: Rabi Yeuda Anasi’nin Mişna’da yer vermediği kanunlardır. Rabi 
Yeuda, öğrencilerin kolaylığı için Mişna’nın dilini kısa tutmak istediğinden, bazen 
uzun olan Baraytalar’ı çalışmasına katmamıştır. Fakat Baraytalar buna rağmen 
Mişna’daki kanunlarla eşdeğer sayılırlar ve buradaki birçok kanunun açıklanması 
için Baraytalar’dan yararlanılır. Baraytalar, Rabi Hiya’nın yardımıyla Rabi Oşaya 
tarafından toplanmıştır. 
     3 Sifra: Vayikra kitabının açıklamasıdır. Ayrıca Mişna’nın Kadaşim ve Taarot 
bölümlerine ait Alahaları içerir. Sifra’yı Rav toplamıştır. 
     4 Sifre: Bamidbar ve Devarim kitaplarıyla ilgili olarak Tanalar’ın öğrettikleri 
Midraş ve Alahalar’dır. Sifre’yi Rav toplamıştır. 
     5 RAV: Sura’daki akademinin kurucusudur. Babil’li Amoralar’dandır. Asıl adı 
Aba Ariha’ydı. Fakat tıpkı Rabi Yeuda Anasi’ye kısaca Rabi denmesi gibi, ona da 
kısaca Rav sıfatı verilmiştir. 
     Rav, Tanaim’in sonuncularından, Amoraim’in ilklerinden kabul edilir. David 
Ameleh’in kardeşi Şimi’nin soyundandı. Amcası Rabi Hiya, Babil’den 
Yeruşalayim’e gelince, onun yanında büyüyen Rav da onunla beraber gelmiştir. 
Rav, Rabi’nin Tsipori’deki yeşivasında öğrenim görmüştür. Rav, Erets-Yisrael’deki 
öğrenimini tamamladıktan sonra doğum yeri Babil’e dönmüş ve orada Şemuel’in 
yardımıyla büyük bir yeşiva kurmuştur. Böylece 3979 [219] yılında Babil 
Talmudu’nun ilk temelleri orada atılmıştır. 
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     Rav, Sura şehrine geçip orada büyük bir yeşiva daha kurmuştur. Orada çok 
sayıda öğrenci yetiştirmiş ve Babil Yahudiliği’nin merkezi haline gelmiştir. Bu 
dönemden sonra Erets-Yisrael’li Rabiler’e olan gereksinimleri ortadan kalkmıştır. 
     Rav ve partneri Şemuel, Mişna’yı öğrenip açıklamışlar ve kendi stillerindeki 
anlatımlarıyla ünlenmişlerdir. Değişik yerlerden birçok öğrenci Rav’a gelirdi. 
Hatta Şemuel’in öğrencileri bile onun açıklama ve uygulamalarını dinlemek için 
ona gelirlerdi. 
     Rav’ın yapıtları dünyanın tüm ülkelerine yayılmıştır. Erets-Yisrael’de bile çok 
sevilir ve saygı görürdü. Öyle ki kendisine “Roş Agola – Yisrael dışındaki tüm 
Yahudi cemaatlarının başkanı” ünvanı, Sura’da kurduğu yeşivaya da Küçük Bet-
Amikdaş adı verilmiştir. Rav, çalışmalarının çoğunu, partneri Şemuel ile yapardı. 
Talmud’daki son bilginler, “İsur veEter – Yasaklar ve Serbestiler” konularında Rav ve 
Şemuel arasında fikir ayrılığı oluştuğu durumlarda, daima Rav’ın fikrinin kabul 
edilmesine karar vermişlerdir. 
     Rav’ın ailesi çok büyük oldu. Büyük oğlu Rabi Hiya idi. Fakat Rav’ın yerini o 
değil Rav Una adlı öğrencisi almıştır. Rav 4007 [247] yılında oldukça ileri bir yaşta 
hayata gözlerini yummuştur. 
     6 ŞEMUEL: Babil’deki ilk nesil Amoralar’dandır. Büyük bir Rav olmasının 
yanında usta bir doktor ve astronomdu. Ayın durumları ile ilgili bilime vakıf 
olduğu için ona Şemuel Yarhinaa (Yareah = Ay) adı verilirdi. Şemuel 3920 [160] 
yılında Neardea’da doğmuştur. Babası Aba Bar Aba AKoen çok saygıdeğer bir 
aileye mensuptu. Şemuel’in nadir bir zekası vardı. Okula gittiği ilk günlerden beri 
kendi fikirlerini yaratmaya başlamıştı. Öyle ki öğretmeni bile bunları aklına 
getiremiyordu. Şemuel’e Tora’nın ilk temellerini babası öğretmiştir. Oğlunun 
büyük zekasını gören babası, onu Netsivim’e, Rabi Yeuda Ben Betera’nın yanına 
gönderdi. Şemuel bir süre Netsivim’de kaldıktan sonra Neardea’ya dönüp, 
öğrenimine Rabi Levi Ben Sisi’nin yanında devam etti ve çok kısa bir zamanda 
onun partneri oldu. Rabi Levi Erets-Yisrael’e gittiği zaman, Şemuel, Rav Una’nın 
yeşivasına girdi ve o zamana kadar çözümsüz kalmış sorunlar konusunda 
uzmanlaştı. Rav Una’nın ölümüyle Şemuel öğretmensiz kalınca, babası onu Erets-
Yisrael’e götürmek zorunda kalmıştır. 
     O zamanlarda ulusun başkanı Rabi Yeuda Anasi’ydi. Şemuel, Rabi Yeuda ile 
öğrenim görmek için henüz çok genç olduğundan, öğrenimine Rabi’nin 
öğrencilerinden Rabi Hama Bar Hanina ile devam etmiştir. Şemuel Tora’nın 
yanında tıp bilimini de öğrenmiştir. Bir doktor olarak Şemuel, birçok hastalığın 
temelinde “rüzgar ve hava kirliliği” olduğunu ispatlamış, göz hastalıklarında çok 
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Şimon Atsadik’ten Rabi Yeuda Anasi’ye kadar olan Tanaim 
döneminde, Erets-Yisrael’deki Yahudi nüfusu, Roma işgalinden çok 
çekmiş, birçok büyük bilge Babil’e göç etmiştir. Orada, Mişna’nın 
açıklanıp halka öğretildiği büyük yeşivalar kurmuşlardır. 
 
O dönemdeki en ünlü merkezler Pumbedita, Sura ve Neardea’daki 
yeşivalardı. Bu yeşivalar 300 yıl kadar varlık gösterdiler. Erets-
Yisrael’dekiler ise 150 yıl devamlılıklarını sürdürdüler. Bu dönem 
boyunca Mişna’yı açıklamış olan Hahamlar’a Amoraim1 adı verilir. 
Her bir Mişna tartışılmış, açıklama ve uygulamalar konusunda 
otoriteler arasında görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Daha sonra her 

aranan bir ilacı icat etmiştir. Astronomi bilimi üzerinde de çok ilerlemişti. 
“Göklerin sokaklarını Neardea’nın sokakları kadar iyi tanıyorum” derdi. 
     Erets-Yisrael’de öğrenimini Rabi Yeuda Anasi’nin yanında yaptıktan sonra, 
babasıyla birlikte Babil’e gitmiştir. Orada Rav’la tanıştıktan sonra beraberce büyük 
yeşivalar kurmuşlardır. İkisi, Babil’in ilk Amoraları’dırlar. En büyük yeşivaları Sura 
ve Neardea’da kurmuşlardır. Yüzlerce kişi uzmanlaşmak için Erets-Yisrael’e 
gitmeye gerek kalmadan, öğrenimlerini onların yanında yapmaya gelmişlerdir. 
     Şemuel, yargı konusunda uzmandı. Talmud’daki Hahamlar “Dine Mamonot – 
Parasal Konular”daki davalarda onun ekolünü kabul etmişlerdir. Bu konularda Rav 
ile Şemuel arasındaki fikir ayrılıklarında, Şemuel’in fikri kabul edilirdi. 
     Şemuel Neardea’da Rav ünvanı olmadan yeşiva başkanı olmuştur. Kendisi 
mütevazi bir insandı. Bilmediği bir kanuna “bilmiyorum” derdi. Kendisine 
Talmud’dan bir konuyu açıklayan bir Haham öldükten sonra [yas işareti olarak] 
Keria yapmıştır. 
     Şemuel 4017 [257] yılında ardında çocuk bırakmadan öldü. Fakat geride, onun 
adına bize çok Alaha ileten birçok öğrenci bırakmıştır. 
     1 Amoraim: Tanaim’den sonraki Talmud dönemi otoriteleridir. Mişna ve 
Baraytalar’daki sözleri açıklarlardı. Amoralar bu açıklamaları mutlaka 
söyleyenlerin isimleriyle açıklarlardı. Tanalar’ın öğrettikleri Alahalar’ı kendi 
öğrencilerine öğretirlerdi. 
     Sözlü Tora söz konusu olduğunda Tanaim ve Amoraim arasında fark yoktur. 
Sadece Tanalar sözlerine Tora’dan ve geleneklerden, Amoralar ise Mişna’dan kanıt 
getirirler. 
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bir kanun genişlemesine analiz edilmiş ve karara bağlanmıştır. Bu 
tartışmaları ileri nesiller için canlı tutabilmek amacıyla çalışmalar 
yapılmıştır. Bu çalışmalara Gemara, Mişna’nın her kanunu ile, onun 
açıklaması olan Gemara’nın birleşimine ise Talmud adı verilir. 
 
Mişna’nın açıklanması, Erets-Yisrael ve Babil’deki merkezlerde 
eşzamanlı bir şekilde devam etmiştir. Böylelikle, iki ana Talmud 
ortaya çıkmıştır: “Talmud Bavli – Babil Talmudu” ve “Talmud 
Yeruşalmi – Yeruşalayim Talmudu”. 
 
İki Talmud’un yazılışları sırasında Erets-Yisrael’deki şartlarla 
Babil’dekiler arasında büyük fark vardı. Babil’de barış hakimken 
Erets-Yisrael’de sürekli savaş ve baskı vardı. Erets-Yisrael’deki ilk 
Amoralar olan Rabi Yohanan Ben Napaha2 ve Rabi Şimon Ben Lakiş’i 
[Reş Lakiş] takip eden üç nesil boyunca Mişna açıklanmış ve Rabi 
Yohanan Ben Napaha’nın önderliğindeki bu çalışmanın yaklaşık 150 

     2 RABİ YOHANAN BEN NAPAHA: Erets Yisrael’deki Amoralar’ın reisi ve 
“Talmud Yeruşalmi – Yeruşalayim Talmudu”nun derleyicisidir. 3940 [180] yılında 
Tsipori’de doğmuştur. Annesi kendisine hamileyken babası ölmüş, annesini de 
doğum sırasında kaybetmiştir. Rabi Yohanan Ben Napaha, Rabi Yeuda Anasi’nin 
akademisinde okumuştur. Rav ile Rabi kanun konusunda münazaraya 
girdiklerinde o henüz çok ufaktı ve bunlardan hiçbir şey anlamıyordu. Ayrıca Rabi 
Yanay, Rabi Hanina Bar Hama ve Rabi Oşaya’nın yanında öğrenim görmüştür. 
Rabi Yohanan çok kanun öğrenmiş ve çok müstesna bir Rav olmuştur. Talmud’un 
en büyük Hahamları’ndan biridir. Rabi Yohanan büyük yeşivasını Teverya’da 
kurmuştu ve bu, Erets-Yisrael’deki neredeyse tek yeşiva idi. Çok uzun bir yaşam 
sürmüştür. Dört nesil Amoralar onun yeşivasında hizmet vermişlerdir. Tıpkı Rabi 
Yeuda Anasi’nin göklerden bir melek gibi gelip Mişna’yı kazandırması gibi, Rabi 
Yohanan Ben Napaha da Yeruşalayim Talmudu’nu kazandırmıştır. Tıpkı Rabi 
Yeuda Anasi’nın, kendi neslinde ulusun başkanı olması gibi, Rabi Yohanan da 
kendi neslinin lideriydi. Rav ve Şemuel’in Babil’de ölümlerinden sonra, Rabi 
Yohanan Ben Napaha, hem Erets-Yisrael’de hem de Babil’de ulusun başı olmuştur. 
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yıl sürmesiyle, II. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından 300 yıl kadar sonra 
Talmud Yeruşalmi ortaya çıkmıştır. Talmud Bavli’nin yazılışı ise, Rav 
ve Şemuel’in zamanından, altı nesil sonraki Sura’lı Ravina1 ve Rav 
Aşe’nin2 dönemine kadar nerdeyse 300 yıl sürmüştür. Bu, II. Bet-
Amikdaş’ın yıkılışından yaklaşık 400 yıl sonrasına rastlar. 
 

     1 RAVİNA: Bu isimde iki Rav vardır ve bitişik nesillerde yaşamışlardır. Burada 
biyografisi verilen, I. Ravina ya da “Ravina Akadmon – Önceki Ravina”dır. 
     Ravina Babilli’ydi ve 5. nesil Amora’ydı. Büyük bilgin Rava’nın öğrencisiydi. 
Küçük yaştayken bile, zamanının en ünlü kişilerinden biriydi. Her zaman 
kanunların Humra ile, yani ağır şekliyle uygulanmasından yana olan, Rava’nın 
oğlu Rav Aha’nın partneriydi. Fakat Ravina uygulamayı kolaylaştırmanın 
yollarını arardı. Ravina aynı zamanda Rav Aşe’nin de hem öğrencisi hem de 
partneriydi. İkisi birlikte büyük bir eser olan Talmud Bavli’yi şekillendirmeye 
başlamışlardır. Ravina, Rav Aşe’den 5 yıl önce 4153 [393] yılında ölmüştür. 
     2 RAV AŞE: Babilli’ydi ve 4. nesil Amora’ydı. Çok büyük Hahamlar’ın soyundan 
geliyordu. Rav Aşe, henüz 20 yaşındayken Sura’daki yeşivanın başına getirilmiştir. 
Hem zengin, hem de bilge bir kişiydi. Hakkında “Rabenu Akadoş’tan beri, aynı 
zamanda hem Tora’ya bu derecede hakim, hem de zengin olmak başka kimseye 
nasip olmamıştır” denirdi. 50 yıldan fazla bir süre Roş Yeşiva görevinde 
bulunmuştur. Hayatının son yıllarında büyük Talmud çalışmasını şekillendirmenin 
gerekliliğini görmüş, geçmiş dönemlerde ele alınan tüm konuları, kendi 
dönemindeki kararlarını, Mişna, Barayta ve Tosafot’un tüm açıklamalarını toplamış, 
tüm konular ve sonuçlarını iyice inceledikten sonra, kendi dönemindeki büyük 
otoriteler ve özellikle de partneri Ravina ile bir araya gelerek Talmud Bavli’yi 
oluşturmuştur. Bu büyük çalışma, gelecek nesillerdeki Yahudi hayatına temel 
teşkil eder. Fakat Rav Aşe’den sonraki iki nesil boyunca Babilli Amoralar, 
çalışmaya devam etmişler, çalışmaları arttırmışlar ve Talmud’un yapısını 
mükemmelleştirmişlerdir. Yine bir Amora olan, II. Ravina bu çalışmayı 
tamamlamış ve böylece Talmud Bavli bitmiştir. Bu noktadan sonra kitap 
kapanmıştır; hiç kimse onu ne eksiltebilir, ne de ona bir şey ilave edebilir. 
     Rav Aşe devrinin büyüğü olmasına rağmen çok alçak gönüllü bir kişiydi. 
Kendisi şöyle derdi: “Gururlu olan kişi sonunda mutlaka küçük düşecektir”. O ayrıca, 
herhangi bir mitsva yapmayı düşünüp bir engel yüzünden yapamayan kişinin, o 
mitsvayı yapmış gibi sayıldığını ileri sürerdi. Rav Aşe 4158 [398] yılında ölmüştür. 
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Her iki Talmud da Aramca yazılmıştır; zira o dönemde Yahudiler’in 
yaygın konuşma dili, Babil lisanı olan Aramca’ydı. Yine her iki 
Talmud, belirli bir kod dili kullanır ve kendine özgü, düzenli olarak 
tekrarlanan terimler içerir. Talmud Bavli barış ortamında 
oluşturulmuş ve daha anlaşılır bir dille yazılmış olduğu için daha 
geniş bir çalışmadır ve Talmud Yeruşalmi’ye göre daha çok rağbet 
görür. Fakat elbette, her iki Talmud da eşit değerdedir. 
 
Talmud’da ele alından kanunlar tüm Yahudiler’in yaşamını düzenler; 
zira Talmud tamamlandıktan itibaren tüm dünya Yahudileri onun 
otoritesini kabullenmiştir. Bu, Yahudilik’in devamlılığı konusunda 
kritik önem taşımaktaydı; çünkü ulusun merkezi kanuni organı 
Sanedrin artık yürürlükte değildi ve zaman geçtikçe Yahudiler 
dünyanın çeşitli yerlerine dağılıyorlardı. Farklı yerlerde farklı 
gelenekler oluşuyor, yerel Bet-Dinler kendi kararlarını, merkezi 
organ olmadığı için, bağımsız veriyorlardı. Bunun bir sonucu olarak, 
dünyanın çeşitli yerlerindeki Yahudi cemaatleri arasında uygulama 
farklılıkları ortaya çıkıyordu. Bu açıdan Talmud ve ona olan bağlılık, 
hepsini tekrar birleştiren en önemli unsurdu. 
 
Tanrı Tora’yı Moşe Rabenu’ya öğretmiş, Moşe Rabenu’dan Rav 
Aşe’ye kadar, tam 40 nesil, Sözlü Tora’yı 1750 yıl boyunca nesilden 
nesile devretmiştir. Dolayısıyla bu hiç kopmayan zincirle, tüm 
Hahamlar Tora’yı Yisrael’in Tanrısı’ndan teslim almışlardır. 
 
Her iki Talmud, Tosefta, Sifra ve Sifre’den, Tora’nın her yönüyle ilgili 
açıklama ve analizleri öğreniriz: Yasaklar [İsur] ve serbestiler [Eter], 
murdar [Tame] ve saf [Taor], yükümlülükler ve muafiyetler, Kaşer ve 
Taref vs. Bütün bunlar Moşe Rabenu zamanından itibaren nesiller 
boyunca ağızdan ağıza aktarılmıştır. Bunun yanında peygamber ve 
Hahamlar’ın her nesildeki açıklamaları, sözleri ve Tora’nın 
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“Emanetimi koruyacaksınız” (Vayikra 18:30) emri uyarınca koydukları 
tedbirsel yasaklar da bu kaynaklarda yer alır. Böylelikle, her 
nesildeki Bet-Din’in uygun gördüğü tüm adetler, tüzükler 
açıklanmışlardır. Bu sözlerle çelişmek, onları yalanlamak, bu kanun 
ve adetleri kabul etmemek yasaktır. Tora’da dendiği gibi: 
“[Neslindeki otoritenin] Sana öğreteceği kanuna ve sana öğretecekleri 
kanuna uygun şekilde davran; sana söyleyecekleri sözden sağa ya da sola 
sapma” (Devarim 17:11). Bunların yanında, her nesildeki Bet-
Dinler’in, Moşe Rabenu’dan öğrenmiş olmadıkları, fakat neslin 
gereksinimleri için Tora’yı açıklamanın 13 yolunu [Midot] kullanarak 
koydukları kanunlar da, Rav Aşe tarafından Gemara’da 
düzenlenmiştir. 
 
Talmud Bavli’nin yazarları Ravina ve Rav Aşe’den sonra 
Yisraeloğulları dünyanın dört bir tarafına, en uzak adalara kadar 
dağıldılar. Dünyada savaşlar gitgide artmış, yollar haydutlarla 
dolmuş olduğu için Tora öğrenimi günden güne azalıyordu. Yine de 
mevcut Hahamlar, öğrencilere Tora’yı açıklamaya devam etmişler ve 
halka nasıl hareket etmesi gerektiğini göstermişlerdir. 
 
Yisrael Ulusu dünyanın uzak ülkelerine dağıldığı için, Talmud’dan 
sonraki Bet-Dinler bir ya da birkaç cemaat için bir karar vermek 
durumunda kaldıkları zaman, bunu uzak ülkelerde yaşayanlara 
iletemediler. Zaten 71 otoriteden oluşan Sanedrin çok zaman önce 
iptal olduğundan, merkezi bir otorite yoktu. Bu sebeple bir şehirde 
yaşayanlar, diğer bir şehrin adetlerine göre hareket etmeye mecbur 
edilmemişlerdir. Fakat tüm Yisraeloğulları, Talmud Bavli’de mevcut 
olan kanun ve kararlara uymak, bunları uygulamakla 
yükümlüdürler. Zira Gemara’daki her şey tüm Yisraeloğulları 
tarafından kabul edilmiştir ve Hahamlar herhangi bir karar 
vereceklerse ya da tedbir kararı alacaklarsa, bununla çelişemezler. 

       
          

        
       

   
 

         
       

       
         
         

          

              
        

         
        

  
             

          
         

             
            

           
  

              
          

           
            
            

          
            

           
          

 40 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

       
         
       

        
        

        
           
       

       
        

       
 

 
        

         
       

          
        

      
 

        
           

       
         

          
         

       
       

       
        

        

Gemara’nın yazılmasından hemen sonraki yüzyılda yaşayan bilgelere 
Savoraim1 adı verilir. Bunlar 115 yıl devam etmişler ve Gemara’nın 
içindeki kuralların uygulaması konusunda kısa detay ve kararlar 
vermişlerdir. Bu bilgeler, Talmud’u kopyalayarak çoğaltmışlar ve 
halkın içine yaymışlardır. 
 
Savoraim’den sonra Babil ve Erets-Yisrael’de 450 sene boyunca varlık 
gösteren Hahamlar’a Geonim2 adı verilir. Geonim’in ardından 
günümüze kadar İspanya, Fransa, Almanya, Polonya, İtalya, Erets-
Yisrael ve dünyanın her tarafındaki Hahamlar’a ise Rabanim denir. 
Geonim döneminden sonraki dönem ikiye ayrılır. Bundan sonraki ilk 
300 yıl boyunca varlık gösteren ve Rabi Yitshak Alfasi3 ile 

     1 Savoraim: Amoralar’dan sonra gelen bilginlere verilen şeref ünvanıdır. 
Savoraim, Talmud’a neredeyse hiçbir şey eklememişlerdir, zira Talmud’un 
toparlanması onlardan önce yapılmıştı. Bu bilginler, yüksek anlayış yetenekleri 
sayesinde, Talmud’daki Alahaları anlayabilmiş ve kanunun nasıl uygulanacağını 
öğrencilerine açıklamışlardır. 
     2 Geonim: Savoraim’den sonra Babil’deki akademilerin başkanlarına verilen 
şeref ünvanıdır. Gaonlar Talmud’u açıklarlar, dini ve hukuki kararlar alırlardı. 
Geonim’in ilki Pumbedita yeşivasından Uşkiya’lı Rav Hana’dır. Pumbedita’da 449 
yıl birbiri ardına gelen ve toplam sayısı 48 olan Geonim’in sonuncusu ise 4798 
[1038] yılına kadar yaşayan Rav Ay Gaon’dur. Sura yeşivasındaki Geonim devri ise 
4369’da [609] başlamış 4703 [943] yılına kadar devam etmiştir. Sura’daki Geonim 
sayısı 36’dır. 
     3 RABİ YİTSHAK ALFASİ [RİF]: İspanya’daki Hahamların “büyüğü” ve 
Posekim’in (Alaha konularında karar yetkisine sahip otoriteler) ilkidir. 4773 [1013] 
yılında Fas’ın Fes şehrinde doğmuş ve Geonim devrinin son yıllarında yaşamıştır. 
Rav Ay Gaon öldüğünde Rabi Yitshak Alfasi 25 yaşındaydı. O zamanki bilginler 
onu Gaon olarak tanımışlardır. Rav Nisim ben Yaakov ve Rav Hananel ben 
Huşiel’in öğrencisiydi. Doğum yeri olan Fes’te birçok öğrenciye hocalık yapmıştır. 
Fes’teki en ünlü öğrencisi Rabi Efrayim’dir. Rabi Yitshak Alfasi 4848 [1088] yılına, 
75 yaşına kadar Fes’te kalmış, sonraları İspanya’ya göç etmek zorunda kalmıştır. 
Önce Kordova’da oturmuş sonra Barselona’ya yerleşmiş ve ölümüne kadar orada 

41  



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

başlayarak Rabenu Nisim Gerundi’ye1 kadar olan Hahamlar’a 
“Rişonim – İlkler”; o zamandan günümüze kadar gelen Hahamlar’a 
da “Aharonim – Son Dönemdekiler” adı verilir. 

kalmıştır. İspanya’da da çok öğrenci yetiştirmiştir. Bunların arasında ünlü Haham 
Rabi Yeuda aLevi de vardır. Rabi Yitshak Alfasi’yi çok önemli kılan, büyük yapıtı 
Alahot kitabından gelir. Bunlar Posekim’in yazılarına temel teşkil etmiştir. Eserini 
yazarken, Rabi Yitshak Alfasi’nin iki amacı vardı. İlki, Talmud’un içindeki tüm 
Alaha materyelini çıkarıp kanun yapmak, ikincisi de öğrencilerin çalışmalarını 
kolaylaştırmak amacıyla Talmud’un bir özetini çıkarmaktı. Büyük haham Rabi 
Yitshak Alfasi’nin kitabını okuyan her öğrenci, Talmud’un tümü hakkında bir fikir 
sahibi olabilir. Bu sebeple, kitabına “Talmud Katan – Küçük Talmud” adı da verilir. 
     Rabi Yitshak Alfasi’nin devrinde, Rabi Yitshak Albaliya adlı büyük bir bilgin, 
Rabi Yitshak Alfasi’nin, Talmud’un bazı bölümlerini alıp, bazılarını bırakarak 
oluşturduğu kitabından memnun kalmamıştı ve onu sürekli olarak sözlü ve yazılı 
olarak eleştirmekteydi. Fakat Rabi Albaliya bu dünyadan ayrılacağını hissettiği 
zaman bu eleştirelliğinden pişmanlık duymuş, oğlu Baruh’u çağırarak ona şunları 
söylemiştir: “Oğlum, Rabi Alfasi’ye git ve ona ölmeden önceki isteğimi kabul 
ederek sana babalık yapmasını rica ettiğimi söyle”. Rabi Alfasi, Rav Albaliya’nın 
öldüğünü duyduğunda büyük bir yas tutmuş, onun yetim oğlunu evinde 
büyütmüş, yetiştirmiş ve dönemin en büyük bilginlerinden biri haline getirmiştir. 
     Rabi Yitshak Alfasi 10 İyar 4863 [1103] Salı günü 90 yaşında ölmüştür. 
Öğrencileri Rabi Yeuda aLevi ve Rabi Moşe ben Ezra, onun büyüklüğünü ifade 
eden şiirler yazmışlardır. 
     1 RABENU NİSİM GERUNDİ [RaN]: 5060 [1300] yılında Barselona’da 
doğmuştur. Babası Rabi Reuven’in yanında öğrenim görmüştür. Aynı zamanda 
Rabi Perets aKoen’in (Kore Adorot) öğrencisiydi. Yazılarında onun hakkında her 
zaman “Öğretmen’im Rav’ım” sıfatını kullanırdı. Rabi Nesim Gerundi büyük bir 
tıp doktoru ve aynı zamanda Sofer’di (Yazıcı). 
     Rabi Yitshak Alfasi’nin Alahot kitabını açıklamış, kanunları açık ve anlaşılabilir 
bir şekilde izah etmiştir. Her şeyden çok bu eseriyle şöhret kazanmıştır. Rabenu 
Nisim, büyük bir Posek’ti (Alaha konulu kararlar verirdi). Kanunu bazen Raşi, 
Rabenu Tam ve hatta Rambam’a ters düşecek bir şekilde açıklardı. Bilgi 
bakımından zamanındaki tüm Hahamlar’dan daha büyüktü. Genç yaşında bile, 
Barselona yeşivasından ve hatta Erets-Yisrael’den ona danışırlar, kendisi de bu 
sorulara büyük zekasıyla cevaplar verirdi. Talmud üzerine olan eserlerinin dışında 
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Geonim ve Rabanim, Gemara’yı derinliğine öğrenmişler ve gizli kalmış 
konuları ışığa çıkarıp onları açıklamışlardır. Gemara, o dönemde 
Babil’de yaşayan halkın kolayca anlayabileceği, temelde Aramca ve 
diğer bazı dillerin karışımıyla yazılmıştı. Fakat hem Geonim 
döneminin ardından kimsenin bu dil konusunda usta olmaması, 
ayrıca öğrenilen konuların çok derin olması sebebiyle halk içinde 
Gemara’yı anlama oranı azalmaya başladı. Bu sebeple çeşitli 
şehirlerde yaşayanlar, Gemara’nın anlaşılması güç olan konu ve 
kelimelerini açıklamaları için dönemlerindeki Geonim ve Rabanim’e 
başvurur ve kendilerine doğru yolu göstermelerini isterlerdi. Geonim 
ve Rabanim’in bu sorulara verdikleri cevaplar daima Gemara baz 
alınarak verilmiştir. Özenle korunan bu cevaplar her nesilde, halkın 
nasıl hareket etmesi gerektiğine dair rehber olabilmeleri için 
kitaplarda toplanmışlardır. Bu tip çalışmalar “Şeelot UTşuvot – 
Sorular ve Cevaplar” [ya da kısaca Şut (Responsa)] olarak adlandırılır. 
Amoralar, büyük ileri görüşleriyle, kanun yapmak için gelecekte 
ihtiyaç duyulacak tüm temel prensipleri Gemara’ya 
yerleştirmişlerdir. Tora devleri tarafından yazılmış ve Moşe Rabenu 
zamanından beri süregelen geleneğe dayalı olan Şut edebiyatı, çok 
derin bakış açıları içerir ve Tora bilgisi konusunda büyük birer 
kaynaktırlar. 
 
Her nesildeki Geonim ve Rabanim’in bir kısmı sadece kuralsal 
bölümleri açıklamakla yetinirlerken, bazıları da Talmud’un 
anlaşılması zor bölümlerine açıklamalar getiren eserler vermişlerdir. 
Bazı Hahamlar ise Talmud’un tümünü açıklamışlardır. Bunlar, Rabi 

yüksek ve mistik felsefe (Kabala) üzerine de bir kitap yazmıştır. Rabenu Nisim 
Gerundi 5120 [1360] yılında Barselona’da ölmüştür. 
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Şelomo Yitshaki [Raşi]1, Rabenu Menahem aMeiri’dir2. Onların 
dönemindeki başka otoriteler ve öğrencileri de, anlaşılması güç 
detayları açıklamışlar ve zor bölümleri aydınlatmışlardır. 

     1 RABİ ŞELOMO YİTSHAKİ [RaŞİ]: Fransa’nın Troyes şehrinde 4800 [1040] 
yılında doğmuştur. Kısaca Raşi olarak tanınır. Raşi, Rabenu Gerşon Meor 
Agola’nın öldüğü yıl doğmuştur. Hahamlar Rabenu Gerşon’un ölümünü güneşin 
batışına, Raşi’nin dünyaya gelmesini de güneşin doğuşuna benzetirler. 
     Raşi’nin Kral David’in hanedanına mensup Tana Rabi Yohanan Asandelar’ın 
soyundan geldiği söylenir. Raşi önce babası Rabi Yitshak’tan ders almıştır. Sonra 
Vermiza’ya gitmiş ve orada Rabi Gerşon Meor Agola’nın öğrencilerinden, Rabi 
Yaakov ben Yakar’ın Yeşiva’sına girmiştir. Doğduğu kent olan Troyes’e döndüğü 
zaman 25 yaşındaydı. O zamandan itibaren ünü tüm dünyaya yayıldı ve Talmud 
öğreniminin babası olarak kabul edildi. 
     Raşi, Troyes şehrinin dini lideri seçilmiş ve bu görevi için hiçbir karşılık 
almamıştır. Hayatını çalışarak kazanırdı. Bağlarda çalışıp şarap üretir, bunların 
satışıyla da evini geçindirirdi. Rabi Şelomo’nun üç kızı olmuştu. Oğlu yoktu. Bu 
kızlarından biri Talmud’la ilgileniyordu. Rabi Şelomo hastalanıp sorulara cevap 
veremediği zaman, bu kızı soruları ona okur ve o, cevapları aklından sözlü olarak 
verirdi. Büyük kızı Miryam’ı öğrencisi Rabi Yeuda ben Natan, ikinci kızı 
Yoheved’i Rabi Meir ben Şemuel, üçüncü kızını ise adı bilinmeyen biri ile 
evlendirmiştir. 
     Raşi’nin asıl çalışması, Talmud’un neredeyse tamamına yaptığı açıklamalarıdır. 
Bu kitap Talmud’un tüm karanlık yollarını aydınlatmıştır. Raşi’nin açıklamaları ve 
Talmud, birbirlerinden ayrılmayan iki kardeş gibi olmuşlardır. Dolayısıyla Rabi 
Şelomo Yitshaki bir yerde, yalnız açıklamalarını değil, Talmud’u da bize 
kazandırmıştır. Zira Raşi’nin açıklaması olmasaydı, Talmud, anlaşılması neredeyse 
imkansız mühürlü bir kitap olacaktı. Raşi’nin her açıklaması yerinden oynatılması 
imkansız bir kaya parçası gibidir. Raşi hem kendi devrinin hem de gelecek 
nesillerin öğretmeni olmuştur. 
     Raşi yalnız Talmud’un değil Tora’nın da açıklamasını yapmıştır. Tora’nın 
açıklaması bu sayede halkın tüm tabakalarına ulaşmış ve din eğitiminin temel 
kitabı haline gelmiştir. Humaş’ı Raşi ile okuyamayan bir kimse cahil sayılırdı. 
     Raşi, devrini güneş gibi aydınlatmış ve bütün Yahudiliğe örnek olmuştur. Onun 
öğrettiği Tora’nın ve kişisel doğruluğunun ışığında çok nesiller eğitilmiştir ve 
eğitilmektedir. Raşi “tüm Yisrael’in Rabisi” ünvanına hak kazanmıştır. Rabi 
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Bazı Hahamlar Tora’nın tüm kanunlarını kapsayan kitaplar 
yazmışlardır. Bunlar Alahalar’ın yazarlarıdır. Bu kitaplar sayesinde 
bugün Yahudiler Tora’nın talimatlarına göre hayatlarını 
sürdürebilmektedirler. Örneğin Rabi Yitshak Alfasi [RİF] bir Alahot 
kitabı yazmıştır. Burada Gemara’nın dilini kullanarak, Masehetler’e 
göre Talmud’un özetini ve kararlarını toplamıştır. 
 

Şelomo Yitshaki 29 Tamuz 4865 [10 Temmuz 1105] tarihinde ölmüştür. Fakat adı 
ebediyen yaşayacaktır. 
     2 RABİ MENAHEM BEN ŞELOMO [MEİRİ]: 5009 [1249] yılında Fransa’da 
doğmuştur. Küçük yaşından beri Rabi Reuven ben Hayim’in yanında öğrenim 
görmüştür. Büyük bir Haham olduktan sonra Perpignon kentine yerleşmiş ve 
oranın Hahambaşısı olmuştur. Zamanının büyük Hahamları Ramban ve Raşba’nın 
öğrencileri ile devamlı mektuplaşırdı. 
     Bet Abehira adlı büyük eserini yazdığı zaman, ünü tüm dünyaya yayılmıştır. 
5060 [1300] yılında yayınlanan bu kitap, Rambam’ın Mişne Tora kitabını örnek 
alarak düzenlediği 37 Masehet’ten oluşmaktaydı. Meiri de tıpkı Rambam gibi 
kitabını açık bir İbranice ile yazmış, Mişna’daki gibi açık ve anlaşılabilir bir lisan 
kullanmış, Talmud’daki Aramca sözcükleri karıştırmamıştır. Sadece, konu içinde 
adı geçen Hahamlar’ın isimlerini zikretmemiş, onları sıfatlandırmakla yetinmiştir. 
Örneğin Rif’e “Gedole Aposekim – Alaha Otoritelerinin Büyüğü”, Raşi’ye “Gedole 
Arabanim – Hahamlar’ın Büyüğü” ya da “Gedole Atsarfatim – Fransızlar’ın 
Büyüğü”, Rambam’a da “Gedole Amehaberim – Yazarların Büyüğü” sıfatlarını 
vermiştir. 
     Meiri, olağanüstü eseri ve kendisine özel ışığıyla, öğrencilerin kalplerini 
fethetmeyi başarmıştır. Bugün de Meiri’nin Bet Abehira adlı eseri Talmud’un en 
popüler açıklamaları arasında yer alır. 
     Talmud’u açıklamasının dışında Meiri birçok eser yazmıştır. Teilim ve Mişle 
kitaplarını bir taraftan felsefik diğer taraftan basit ve kolay bir dille açıklamıştır. 
Meiri’nin ayrıca Magen Avot, Kiryat Sefer, Bet Yad ve Oel Moed adlı eserleri vardır. 
     Rabi Menahem, Şedim’in (cinler) varlıklarını inkar ederdi. Mucizevi yöntemlere 
inanmaz, yıldızların insanlar üzerindeki etkisini kabul etmezdi. Meiri zamanının 
büyük Hahamları içinde, kanunu açıklayan büyük Hahamlar’ın arasında 
sayılmıştır. 5075 [1315] yılında Perpignon şehrinde vefat etmiştir. 
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Rabi Moşe Ben Maymon [RAMBAM]1 Rabi Yitshak Alfasi’nin 
öğrencisinin öğrencisidir. Yazmış olduğu Mişne Tora adlı kitap 

     1 RABİ MOŞE BEN MAYMON [RaMBaM]: Hahamlarımız, Raşi’nin torunu 
Rabenu Tam’ın ışığı sönmeden Yahudiliğin göklerinin tekrar aydınlandığını 
belirtirler. Rabenu Tam’ın ölümünden 35 yıl önce 4895 [1135] yılında İspanya’nın 
Kordova şehrinde, Dayan (Hakim) Rabi Maymon’un, adını Moşe verdiği bir oğlu 
doğar. İşte, bu kişi Rabenu Moşe ben Maymon veya kısaca Rambam’dır. 
     Küçüklüğünden beri Moşe, Yisrael’in ışığı olacağını göstermişti. Kendisi ender 
bulunan bir hafızaya sahipti ve çok kabiliyetliydi. Bu yetenekleri sayesinde kısa 
sürede büyük bir bilgiye sahip olabilmiştir. Rambam, Tora, felsefe ve tıp öğrenimi 
aldı. Tora’yı Rabi Yosef Migaş’tan öğrenmişti. Öğrencisinin zekası karşısında 
hayretler içinde kalan hocası, onun hakkında şöyle derdi: “Bu çocuk büyük bir 
şahsiyet olmak için dünyaya geldi. Onun ışığından, doğudan batıya kadar bütün 
Yisrael aydınlanacaktır”. 
     Moşe 13 yaşındayken, İspanya’daki Yahudiler’e büyük sıkıntılar ve işkenceler 
yaşatılmaya başlandı. Bu yüzden Moşe’nin ailesi ve diğer birçokları İspanya’da 
şehirden şehire kaçmaya başladılar. Fakat hiçbir zaman rahat bulamadılar ve 
canları tehlikeye girmeye başlayınca Afrika’nın Fes şehrine kaçmak zorunda 
kaldılar. Rambam, o zaman 23 yaşındaydı. Sürgün yıllarında bile Rabi Moşe, 
öğrenimi bırakmamış, böylece büyük bir Talmud uzmanı olmuştur. 
     Çok geçmeden Fes şehrinde de Yahudiler’e karşı işkenceler başladı. 
Yahudiler’den dinlerini değiştirmeleri isteniyordu. Böylece 4925 [1165] yılının İyar 
ayında Maymon ailesi Erets-Yisrael’e gitmek zorunda kaldılar. Rambam Ako’da 6 
ay kadar yaşamış, oradan Mısır’a gitmiştir. Önce İskenderiye’ye yerleşmiş ve 
başlangıçta birkaç yıl rahat etmiştir; çünkü değerli taşlar satan kardeşi David, Rabi 
Moşe’yi onuruyla geçindirirdi. Böylece kardeşinin Tora’da ve bilimde ilerlemesi 
için ona yardımcı olurdu. Ancak kısa süre sonra kardeşi ölünce, Rabi Moşe çok 
üzülüp yas tutmuş ve kolay kolay teselli olmamıştır. Kardeşinin ölümünden sonra 
Rambam tıbbı meslek olarak almış ve onunla hem kendi evini hem de 
kardeşininkini geçindirmiştir. 
     Kahire’nin sakinleri Rambam’ı kendilerine Hahambaşı seçtiler. Rambam Yad 
Ahazaka adlı büyük kitabını bu dönemde yazmaya başlamıştır. Bu büyük eser 
Talmud’da ve Geonim’in yazılarında dağınık halde bulunan tüm kanunları belirli 
bir düzene göre bir araya getirmiştir. Bu kitabında Rambam mükemmel bir plan 
hazırlamış ve kitabını şahane bir ev inşa eden bir mimar gibi düzenlemiştir. Bu, 
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yaygın olarak Yad AHazaka olarak tanınır. Büyük zekasıyla tüm 
Sözlü Tora’yı 14 kitapta toplamıştır. Bu kitaplar gerek “Galut – 
Sürgün” gerekse de Bet Amikdaş dönemi için geçerli olan kanunları 
içerir. Rambam çalışmasını Talmud’daki Masehetler’e değil, konulara 

aynı zamanda Mişne Tora diye anılan kitaptır. Rambam tüm Alahalar’ı burada 
toplamıştır. Her şeyi İbranice, hiçbir tartışmaya meydan bırakmayacak bir şekilde 
açık ve öz bir dille yazmıştır. Bu eseri yayınlamanın amacı Sözlü Tora’nın herkesçe 
tanınmasını sağlamaktı. Bu çalışmaya tüm otoriteler hayran kalmışlardır. 
Dünyanın her tarafından büyük Hahamlar sorularıyla Rambam’a danışırlardı. 
Fakat mesleki kıskançlık yaşayan bazı Hahamlar onu bırakmışlardır. Özellikle 
Bağdat’lı Rav Şemuel ben Eli, Rambam’ın büyüklüğünü kıskanmış ve onun ismine 
leke sürmek için gayret göstermiştir. 
     Rabi Moşe ben Maymon Kahire’de Sultan Selahaddin Eyyubi’nin doktoru tayin 
edilmiştir. Her gün onu sarayında ziyaret ederdi. İstirahate ayrılan zamanı da 
Tora’ya ve kitaplarını yazmaya adardı. Eserlerini Arapça olarak da yazardı. 
Bunların arasında Yahudilik felsefesini aydınlatan, meşale niteliğindeki “More 

Nevuhim – Şaşırmışlara Rehber” de vardır. Bu kitabının ne basit halk için ne de Tora 
öğrenimine yeni başlayanlar için olduğunu önemle belirtir. Rambam, bu kitabı 
Tora’da artık yüksek bir öğrenime varmış, kuralları iyi bilen ve kişisel vasıflarında 
tam bir olgunluğa ulaşmış kişiler için yazmıştır. Dolayısıyla More Nevuhim kitabı 
felsefe biliminde önemli bir yere sahiptir ve söz konusu kişilerin dini sırları 
anlamalarına yardımcı olur. 
     Bağdat’lı Rav Şemuel, Rambam’ın yayınladığı yeni kitabı fırsat bilmiş ve 
itibarını zedelemek için onun “Kofer – Kafir” olduğunu, fikirlerini de liberal bir 
ruhla geliştirdiğini iddia etmiştir. Fakat her şeye rağmen Fransa’nın tüm 
Hahamları, Rambam’ın kitabını uygun bulduklarını gösteren mektuplar 
yazmışlardır. Rambam henüz hayattayken More Nevuhim kitabının İbranice’ye 
çevrildiğini görmeye nail olmuştur. Çeviriyi Rabi Şemuel İbn Tibon yapmıştır. Bu 
iki kitabının haricinde Şemona Perakim, Sefer Amitsvot ve daha başka birçok eseri 
vardır. 
     Rambam 22 Tevet 4965 [15 Aralık 1204] tarihinde Kahire’de 70 yaşındayken 
hayata gözlerini yummuştur. Ölümünden önce oğlu Avraam’a kemiklerini Erets-
Yisrael’e götürmesini vasiyet etmiştir. Kendisi Teverya’da gömülüdür. Rabi Moşe 
ben Maymon için şöyle denmiştir: “Moşe Rabenu’dan Moşe ben Maymon’a kadar, 
Moşe Rabenu gibi biri daha yeryüzüne gelmemiştir”. 
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göre ayırmıştır. Alınan uygulama kararlarını isim vermeden yazmış, 
Talmud’un kararlarını da açıklamamıştır. Yazılarını Mişna dilinde 
orijinal metinlerine göre kendi stilinde yazmıştır. 
 
Kutsi’li Rabi Moşe Ben Yaakov1 Fransa’daki Tosafot ustalarından 
biridir. Yazmış olduğu Emirler Kitabı’nda bütün Alahalar’ı 613 

     1 KUTSİ’Lİ RABİ MOŞE BEN YAAKOV [SaMaG]: Fransa’nın en büyük 
Hahamları’ndandı. Kutsi şehrinde yaşardı. “Baale Atosafot – Tosafot 
Ustaları”ndan biridir. Rabi Moşe “Sefer Amitsvot – Emirler Kitabı” adlı kitabıyla 
ünlüdür. “Sir Leon de Paris” olarak anılan büyük Haham Rabi Yeuda’dan ders 
almıştır. 
     Rabi Moşe büyük bir Talmud uzmanıydı. “Tosafot – [Talmud’un açıklamalarına 
yapılan] Eklemeler”in bir bölümünü yazmış ve Talmud öğrenimini geliştirmiştir. 
Tora’yı açıklamış ve açıklamalarından birçoğunu Rabi Eliezer’in oğlu Rabi Yeuda, 
Minhat Yeuda adlı eserine katmıştır. Büyük bir hatip olan Rabi Moşe’ye “Moşe 
Adarşan – Hatip Moşe” sıfatı verilmiştir. 
     4995 [1234] yılında memleketini terk etmiş, Tanrı’nın öğretisini yaymak için 
şehirden şehire dolaşmıştır. İspanya’ya vardığında, burada Yahudiliğin büyük bir 
düşüşte olduğunu gördü. Birçok Yahudi yabancı kadınlarla evliydi. Rabi Moşe 
kuvvetli konuşmalarıyla kardeşlerini doğru yola döndürmeyi başarmıştır. 
     Rabi Moşe Fransa’ya döndüğü zaman, devrin en büyük Hahamları’ndan biri 
olarak kabul ediliyordu. Rabi Moşe, Fransa Kıralı XI. Louis tarafından münazaraya 
çağırılan dört Rav arasında yer almıştır. Bu Hahamlar, Yahudilik’ten ayrılmış kinci 
biri olan Papaz Dunir’in Talmud’a karşı yönelteceği sorgulamayı yanıtlayacaklardı. 
Hahamlar’ın kuvvetli savunmasına rağmen, bu olayın ardından Talmud’un 
yakılması emredildi. Bu olay, 5000 [1239] yılında, Hukat peraşasının okunduğu 
Şabat gününün arifesinde Paris meydanlarında meydana gelmiştir. 
     Bunun üzerine Rabi Moşe çalışmaya başlamış ve Sefer Amitsvot adlı kitabını 
yazmıştır. Bu kitap, o nesil için bir kurallar kitabı görevi görmüştür; zira Talmud 
öğrenimi yasaklanmıştı. 
     Rabi Moşe’nin yazdığı Sefer Amitsvot kitabı, 613 mitsva üzerine kurulmuştur ve 
iki bölümden oluşur: İlki 365 tane olan Mitsvot Lo Taase, ikincisi ise 248 tane olan 
Mitsvot Ase’yi tanımlar. Bazen Rambam’ın kanuni kararlarıyla hemfikir 
olmamasına karşın, onun eserinden etkilenmiş ve çok zaman Rambam gibi hareket 
etmiştir. Rabi Moşe MiKutsi, kitabında, her bir mitsva için Tora’dan pasuklar, 
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mitsvaya göre toplamış ve onları “Mitsvot Ase – Yap [Şeklindeki] 
Emirler” ve “Mitsvot Lo Taase – Yapma [Şeklindeki] Emirler” olarak 
ikiye ayırmıştır. 
 
Bir başka mitsva derlemesi de Rabi Moşe Ben Nahman [Ramban]2 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Ramban bunun yanında, Talmud 

Talmud’daki hahamların, Geonim’in Posekim’in ve de özellikle Fransa’daki Baale 
Atosafot’un  sözlerine yer vermiştir. Rabi Moşe, kitabı Sefer AMitsvot AGadol 
sebebiyle SaMaG olarak da anılır. 
     Rabi Moşe MiKutsi kendinden sonraki nesiller tarafından büyük bir Posek 
olarak kabul edilmiştir. Birçok kimse, eserine açıklamalar yazmış ve kutsal Tora’yı 
öğrenen öğrenciler için çok faydalı olmuştur. 
     2 RABİ MOŞE BEN NAHMAN [RaMBaN]: Rambam’la yaklaşık olarak aynı 
dönemde yaşamış ve onun eserlerinin ateşli bir savunucusu olan Ramban, kendi 
döneminin en büyük öğretmenlerindendir. Tora bilgisini genel olarak Kuzey 
Fransa, Provence ve İspanya’daki Tora büyüklerine borçludur ve onların 
öğretilerinin uyumlu bir sentezini yapmıştır. Gerona’da yaşayan ve 4955 [1195] 
yılında doğmuş olan Ramban İspanya başhahamıydı. Kilisenin Yahudiler 
üzerindeki maddi ve manevi baskılarını en üst düzeye çıkardığı o dönemlerde, 
Yahudilik’ten ayrılıp rahip olan Paulo Christiani isimli kişi, Aragon kralının 
önünde, Rabiler’le tartışmaya girdiği takdirde onları alt edeceğini öne sürerek 
övünmüştü. Kral bunun üzerine, Başhaham Ramban’ı, Barselona’da Paulo 
Christiani ile gerçekleşecek halka açık bir münazarada Yahudiler’i temsil etmekle 
görevlendirdi. Ramban’ın isteği üzerine, kral kendisine, Hıristiyanlık’a yönelik 
olumsuz söylemlerde bulunmaması kaydıyla sınırsız konuşma özgürlüğü tanıdı. 
Olağanüstü bir kişiliğe ve felsefe konusunda üst düzey bilgiye sahip olan Ramban, 
kendi inancına yönelik her türlü argümanı kolayca bertaraf etmeyi başardı. 
Çevredekiler kendilerini aşağılanmış hissedince geniş kitlelerde Yahudiler’e karşı 
harekete geçme isteği doğdu ve kral münazarayı yarıda kesti. Rakipleri tartışma 
konusunda argümanları kendi amaçları doğrultusunda çarpıtarak bir rapor 
yazarlarken, Ramban da boş durmadı ve tartışmanın gelişimini doğru bir şekilde 
aktaran bir günce oluşturdu ve sonunda Hıristiyanlık’a küfürle suçlandı. Kral 
ondan, ülkeyi iki yıl için terk etmesini istedi fakat hayatı sürekli tehdit edilmekte 
olduğu için, Ramban ülkeyi bütünlük terk etti ve 1263 yılında Erets-Yisrael’e 
yerleşti; bundan yedi yıl sonra da vefat etti. 
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üzerine Alaha bazlı açıklamalar da yazmıştır. Bu çalışmasına, 
öğrencisi Rabi Şelomo Ben Aderet [Raşba]1 tarafından devam 
edilmiştir. 
 

     Metodlu çalışma yeteneği, açık ve kesin dili sayesinde Ramban, Talmud’un 
bölümlerinin çoğunluğunu konu alan önemli bir tez derlemesi yaptı ve Baale 
Atosafot’un çalışmalarını genişletti. 
     Tora üzerine yaptığı anıtsal açıklamaları, Talmud, Midraş ve Kabala öğretilerini 
temel alan, Yahudilik’in temellerini ve mitsvaları içeren bir klasik olarak kabul 
edilir. 
     1 RABİ ŞELOMO BEN ADERET [RaŞBA]: Ramban’ın ve Rabenu Yona’nın en 
önde gelen öğrencisi olan Raşba, 5005 [1245] yılında doğmuş ve Barselona’da, 
Aragon krallığının başhahamlık görevinde bulunmuştur. Ünü her yere yayılmıştır. 
Alaha konusunda sadece İspanya’dan değil, Fransa, Almanya ve Kuzey Afrika’dan 
da kendisine sorular gelirdi. Raşba’nın bu sorulara verdiği 3000’in üstünde 
cevaptan oluşan bir kolleksiyon mevcuttur. Dini baskının Batı Avrupa’yı kasıp 
kavurduğu, Talmud kitaplarının Fransa’da yokedildiği, Baale Atosafot’un  
yeşivalarının yıkıldığı, Almanya’da onbinlerce Yahudi’nin katledildiği, 
Rotenburg’lu Rabi Meir’in hapsedildiği o günlerde, Raşba dünyanın o 
bölgesindeki en önde gelen Rabinik otoriteydi. 
     Üstün zekası sayesinde, kendisine uzaklardan yazılmış her türlü soruya, soruya 
yol açan çevresel faktörleri de algılayarak cevap bulur, Alaha’yı kesin ve net bir 
şekilde belirlerdi. Kararları Geonim, Rif, Rambam, Raşi ve Baale Atosafot’un Alaha 
öğretilerini temel almakta olmasına karşın, bazı durumlarda farklı cevaplar 
verdiği de olurdu. Yazdığı cevapların yanında, Torat Abayit isimli önemli bir 
Alaha eseri mevcuttur. Raşba, Rişonim’in (Geonim sonrası dönem otoriteleri) en 
önde gelenlerinden biri olarak kabul edilir. 
     Yüksek mevkii, Raşba’nın toplumsal olaylar, özellikle de yargısal ve parasal 
konulara yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bunun yanında Yahudilik’e yönelik 
iftiralara karşı kutsal dini savunan makaleler ve Yahudi inancına aykırı felsefi 
akımların olumsuz etkilerinden gençleri koruma amaçlı yazılar yazmıştır. 
     Raşba’nın, Rabi Yom Tov Ben Avraam [Ritba] isimli, çok önemli bir öğrencisi 
vardı. Ritba, Talmud üzerine yazdığı açıklamaları ile ünlüdür ve bunlar genelde 
Raşba’nın öğretileriyle birlikte öğrenilirler. Raşba 5070 [1310] yılında vefat 
etmiştir. 
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Rabi Aşer Ben Yehiel [Roş]2 Almanya’da yaşamıştır ve Tosafot’un 
yazarlarının sonuncularındandır. İspanya’da, Rabi Yitshak 

     2 RABENU AŞER BEN YEHİEL [ROŞ]: 5010 [1250] yılında Almanya’da doğdu. 
Bir Hahamlar ailesine mensuptu. Rabenu Gerşon Meor Agola’nın neslindendir. 
Rabenu Aşer’in babası Rabi Yehiel, zamanının Aşkenaz Hasidleri arasında yer alır. 
Roş, Tora’yı ve ulusunu çok seven bir insandı; bu bakımdan çocuklarına ve 
devrinin tüm insanlarına Tora’yı öğretip, mitsvaları yerine getirmelerini sağlamayı 
başarmıştır. Rabenu Aşer’in annesi, Alman hükümetinin acımasız bir kararı 
sonucu, öldürülmüş ve Tanrı’nın İsmi’ni Kutsal kılmıştır (Kiduş Aşem). 
     Rabenu Aşer, Posekler’in ilklerindendir. İlk öğrenimini babası Rabi Yehiel ile 
yapmıştır; fakat asıl öğretmeni Rotenberg’li Rabi Meir’dir. Rabenu Aşer, Semaha 
(Rav diploması) aldığı zaman Vermiza’ya Bet-Din üyesi olarak atanmıştır. 
Mahkemelerde hocasının önünde hakimlik yapardı. Sonraları, Köln’e yerleşmiş ve 
orada Rabi Şelomo Yudlin’in kızı Yota ile evlenmiştir. Rabenu Aşer’in öğretmeni 
Rotenberg’li Rabi Meir, krallık tarafından, Yahudiler’in yüklü bir fidye ödemeleri 
için yüksek bir kuleye hapsedilmişti. Rabenu Aşer onu kurtarma amacıyla gerekli 
parayı toplamak için çok çalışmış, ancak istenen para çok abartılı olduğu için para 
toplanamamış ve ne yazık ki Rabi Meir hapiste ölmüştür. 
     Rotenberg’li Rabi Meir’in ölümünden sonra, Rabenu Aşer tüm Almanya’nın 
başhahamı olmuştur. O zamanlarda Yahudiler’e çok eziyet yapılmaya başlandığı 
için Rabenu Aşer ailesiyle beraber Provence şehrine kaçmak zorunda kalmıştır. 
Orada az bir süre kaldıktan sonra Barselona’ya geçmiştir. Burada Rabenu Aşer, 
Raşba ile birlikte 8 sene Tora öğrenmiş, oradan da Toledo’ya Roş-Yeşiva görevine 
atanmıştır. Tora öğrenimi konusunda, öğretmenleri olan Baale Atosafot gibi hareket 
etmiştir. 
     Rabenu Aşer, değerli kitabı “Piske ARoş – Roş’un Kararları”nı İspanya’da 
yazmıştır. Alahalar’ı Talmud Bavli’nin Masehetler’ine uygun olarak Rav Alfes’in 
[Rif] çalışmasına göre düzelemiştir. Bu kitabında, Rabenu Aşer o devirde geçerli 
olan tüm Alahalar’ın özetini yapmış ve bu eseri herkes tarafından takdir edilmiştir. 
Ondan sonra gelen tüm Posekler onun ışığından yararlanmışlardır. 
     Derlediği Alahot kitabının dışında, Roş, başka çalışmalarının yanında Orhot 
Hayim ya da Anagot ARoş olarak bilinen etik kitabını da yazmıştır. 
     Rabi Yosef Karo Bet-Yosef adlı büyük kitabının önsözünde, Yisrael Ulusu’nu 
ayakta tutan üç temel direğin bulunduğunu söyler. Bunlar: Rif, Rambam ve 
Roş’tur. Rabenu Aşer, 5088 [1328] yılında MarHeşvan ayında Toledo’da ölmüştür. 
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Alfasi’ninki [Rif] ile aynı yapıda oluşturduğu bir Alahot kitabı 
yazmıştır. Bu kitapta Aşkenaz ve Sefarad hahamların gelenek ve 
kanunlarını birleştirmiştir. 
 
Rabi Yaakov Ben Aşer1, babası Rabi Aşer’in çalışmasına dayanan bir 
kurallar  kitabı yazmış, bu kitabını konularına göre dörde ayırmış ve 
“Arbaa Turim – Dört Sıra” adını vermiştir. 

     1 RABİ YAAKOV BEN AŞER [Baal Aturim]: Rabenu Aşer’in [Roş] üçüncü 
oğludur. 5030 [1270] yılında Almanya’da doğan Rabi Yaakov, babasının 
yeşivasında öğrenim görmüştür. 
     5063 yılında Rabi Yaakov, babasının tüm ailesiyle Almanya’yı terkedip 
Toledo’ya yerleşmek zorunda kalmıştır. Babası Rabenu Aşer’in ölümünden sonra 
Rabi Yaakov onun yeşivalarından birinde Dayan (Yargıç) görevine getirilmiştir. 
Rabi Yaakov dinine çok bağlı ve faziletli bir insandı. Konuşmalarından birinde 
şöyle demiştir: “Ne zenginliğine, ne zekana; ne de başka bir kişiye güvenme. 
Sadece Tanrı’ya güven. Başkaları seni övdüğü zaman sanki seni alçaltıyorlarmış 
gibi, kötülediklerinde ise övüyorlarmış gibi düşün. Doğru davranmayan birini 
gördüğün zaman ona faziletle ve akılla yol göster; onları değersiz görme ki seni 
dinlesinler. Ağzından gereksiz kelimeler çıkmasın. Dikkatini daima senden daha 
bilgili kişilere ver. İnsan toprakta çalışır, ekim dikim yaparken, bu zahmetleri 
yapmasındaki tüm amacı, meyve elde etmektir. Bu yüzden insanın bedenini 
ilgilendiren her çalışma, varlığını sürdürebilmesi içindir. Günlük işlerimizin 
meyvesi, dua saatidir; tüm hafta yaptıklarımızın meyvesi de kutsal Şabat 
günüdür”. 
     Rabi Yaakov’un yazmış olduğu en önemli eser Arbaa Turim’dir. Bu eser Talmud 
Bavli ve Talmud Yeruşalmi’deki tüm Alahalar’ı içerir. Aynı zamanda Geonim’in ve 
ondan önce gelen Posekler’in ve özellikle babası Rabenu Aşer’in [Roş] sözlerini 
içerir. Çalışmasında konuların nerede olduğunu özellikle belirtmiş ve böylece 
öğrencilerin burayı kolaylıkla bulabilmelerini amaçlamıştır. Rabi Yaakov’un kitabı 
dört bölüme (Turim) ayrılmıştır.  
(1) Tur Orah Hayim [Yaşam Yolu]: Berahot, Tefilot, Şabat ve Bayram kuralları. 

Genel olarak bir Yahudi’nin Tanrı’ya yönelik görevlerini içerir. 
(2) Tur Yore Dea [Bilgi Rehberi]: Şehita ve yasak yiyeceklerle ilgili kurallar. 
(3) Tur Even Aezer [Yardımcı Taş]: Evlenme ve boşanma kuralları; aile hayatı. 
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İspanya sürgünlerinden olan Rabi Yosef Karo2, Tsefat şehrinde 
Hahambaşılık görevinde bulunmuştur. Kendisi, Rabi Yaakov Ben 

(4) Tur Hoşen Mişpat [Adalet Mücevheri]: Ticaret kuralları ve insanların 
birbirlerine yönelik sorumlulukları, mahkemeler, kararlar ve kanunlar. 

     Rabi Yaakov’un eseri Diaspora’nın her tarafına çok çabuk yayılmış ve kendisi 
en büyük Posekler’in arasında yer almıştır. Ondan sonra gelen birçok Rav bu dev 
çalışmayı açıklayan eserler vermişlerdir. 
     Alahot kitabının haricinde, Rabi Yaakov Ben Aşer’in, Tora üzerine yazdığı ve 
Baal Aturim adıyla tanınan bir açıklama eseri vardır. 
     Rabi Yaakov tüm hayatını evinde Tora öğrenimi ile geçirmiş bir kişidir. Hayatta 
çektiği tüm acıları sevgi ile sineye çekmiş, 5103 [1343] yılında Toledo’da ölmüş ve 
babasının mezarı yanına gömülmüştür. 
     2 RABİ YOSEF KARO [Maran]: 5248 [1488] yılında İspanya’da doğmuş, 4 
yaşındayken tüm ailesiyle İspanya’dan sürgün edilmiştir. Yolda büyük zorluklarla 
karşılaştıktan sonra sonunda Türkiye’ye vararak Edirne’ye yerleşmişlerdir. 
     Rabi Yosef, küçük yaşından itibaren büyük bir Rav gibi üne sahipti ve ender 
rastlanan zekasıyla tanınıyordu. Edirne’de Roş Yeşiva olmuştu. 5299 yılında Erets-
Yisrael’e göç etmiş ve Tsefat’a yerleşmiştir. Kendisi, büyük Kabalist Ari (Rabi 
Yitshak Lurya), Şabat akşamı söylenen Leha Dodi Likrat Kala parçasının 
kompozitorü olan Rabi Şelomo Alkabets ve devrin diğer büyük Kabala ustalarının 
dostuydu. Rabi Yosef, Kabala’nın en derin dehlizlerine inmiş ve büyük bir 
Kabalist olmuştur. Henüz 34 yaşında iken ünü tüm dünyaya yayılmıştır. Büyük 
bir Talmudist ve Posek’ti. Aynı sene Bet Yosef adlı ünlü kitabını yazmaya 
başlamıştır. Bu kitapta Rabi Yaakov Ben Aşer’in eseri Arbaa Turim’i aydınlatmış ve 
önemli detaylara değinmiştir. Rabi Yosef, kitabını tamamlamak için 32 yıl 
çalışmıştır. Kitabına Edirne’de başlamış ve Tsefat’ta tamamlamıştır. Rabi Yosef 
Semaha’sını (Rav diploması) Kutsal Topraklar’daki yaşlı ve bilge Hahamlar’dan 
almıştır. O zamanlar Av Bet Din (Bet-Din Başkanı), Rabi Yaakov Berav’dı. Rabi 
Berav’ın ölümünden sonra Hahambaşılığa Rabi Yosef atanmıştır. Bet Yosef adlı 
kitabı yayınlandıktan sonra, hemen öğrencilerin arasında incelenmeye 
başlanmıştır. O zamanki bazı Hahamlar, “gelecekte belki Talmud bırakılır, yalnız 
Bet Yosef’in Alaha kararları okunur” endişesiyle onu eleştirmişlerdir. 
     Rabi Yosef’in bu eseri tüm Yahudilik için çok özel ve çok mükemmel olarak 
kabul edilmiştir. Tora’nın Sinay dağında Moşe Rabenu’ya verilişinden o güne 
kadar böyle bir kitap yazmak kimsenin elinden gelmemiştir. Çünkü ne Talmud’da 
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Aşer’in eseri Arbaa Turim kitabı üzerine çok geniş kapsamlı olan Bet 
Yosef adlı bir açıklama kitabı yazmış, sonra da tıpkı Rif’in Talmud 
için yaptığı gibi Bet-Yosef’in yoğun bir özetini çıkararak, bütün 
dünyaca tanınmış Şulhan Aruh adlı Alaha kitabını oluşturmuştur. 
Arbaa Turim’deki sıralamaya göre düzenlediği bu eser, Tora’nın 
pratik uygulamasının temelidir. Şulhan Aruh, genel olarak Sefarad 
geleneklerini yansıtır. Bu kitabın daha ilerki baskılarına, Rabi Moşe 

ne de Posekler’in kitaplarında, ister dini ister sosyal olsun tüm kanunlar hakkında 
tam bir karar yoktur ve her kanun için değişik fikirler vardır. Özellikle 
Yahudiler’in diğer ulusların arasında dağılmış olmalarından dolayı, dinin 
uygulamasında karışıklıklar vardı. Bir Rav bir şeyi yasaklarken diğeri ise 
Talmud’daki başka bir sağlam görüş uyarınca aynı şeye izin verebiliyordu. Her Bet 
Din, uygulama konusunda kendine yakın olan Posekler’in kararını temel alırdı. O 
kadar ki sadece iki değil, oldukça çok sayıda görüş ortaya çıkmıştı. İşte tam bu 
zamanda Rabi Yosef Karo, bu zor ve ağır çalışmayı üstlenmiştir. Her kanun 
kökünü araştırmış derinine inmiş, çoğunluğa dayanan fikirleri bulmuş ve kanun 
hakkında son kararı verip aydınlatmıştır. Kendisi Tora kanununun oturduğu üç 
temel sütuna dayanmıştır: Rabenu Aşer [Roş], Rabi Yitshak Alfasi [Rif] ve Rabi 
Moşe Ben Maymon [Rambam]. Kitabı tüm insanlar için eşit olduğundan, fikirleri 
de çok içtenlikle kabul edilmiştir. Böylece Rabi Yosef tüm ulusu tek bayrak altında 
toplamayı başarmıştır. Kitabı hem kendi zamanı, hem de gelecek nesiller için 
vazgeçilmez bir kaynak olmuştur. 
     Büyük çalışması Bet Yosef’ten sonra, Rabi Yosef en az onun kadar değerli olan 
Şulhan Aruh adlı kitabını yazmıştır. 
     Bu kitabını, kuralları tüm Yisrael ulusuna öğretme ve uygulamasını sağlama 
amacıyla yayınlamıştır. Eserini Arbaa Turim’deki düzenlemeye uygun bir şekilde, 
Turlar’a göre dörde ayırmıştır. Şulhan Aruh tüm kanun ve geleneklerin hem genel, 
hem de özel özetidir. Bu kitap tüm ulus tarafından coşku ile kabul edilmiş, tüm 
Yahudiler için gerçek bir rehber olmuştur. 
     Rabi Yosef Karo 87 yaşında iken Tsefat’ta ölmüş, büyük ruhu, zayıf ve çökmüş 
vücudundan 5335 [1575] yılında ayrılmıştır. 
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İserliş’in1 eklediği notlar yer almıştır. Rabi Moşe İserliş Polonya’da 
Şulhan Aruh’un üzerinde çalışmış ve tüm kurallarda Aşkenaz 
adetlerini belirten notlar eklemiştir. 
 
Rabi Moşe İserliş’in öğrencisi olan Rabi Mordehay Yafe1, Arbaa 
Turim kitabına dayanan, açık, basit ve anlaşılabilen bir dille bir Alaha 
kitabı yazmış ve buna Levuş adını vermiştir. 

     1 RABİ MOŞE İSERLİŞ [RaMA]: Muram lakabıyla da bilinir. 5285 [1525] yılında 
Krakow şehrinde doğmuştur. Babası Rabi Yisrael şehrin Hahambaşısı’ydı. Kendisi 
zengin ve nesiller boyu Hahamlar yetiştirmiş bir aileye mensuptu. 
     Rabi Moşe, zamanının bilgi bakımından en ünlü Hahamları’ndan Rabi Şalom 
Sahra’dan ders almıştır. Daha genç iken Rabi Moşe nadir zekasıyla ün salmış, adı 
da Avrupa’nın tüm şehirlerine yayılmıştı. Tora’nın uygulanması konusunda 
değişik ülkelerden ona sorular sormak üzere gelirler ve kendisine danışırlardı. 
Şulhan Aruh’un yazarı Rabi Yosef Karo ile sürekli olarak mektuplaşırdı. O kadar ki, 
iki iyi arkadaş olmuşlardı. Rabi Moşe çok aktif bir insandı. En büyük ideali Yisrael 
ulusunun içinde Tora’yı yaymaktı. Büyük bir yeşiva kurmuştu ve bu yeşivada 
Polonya ve diğer ülkelerden gelen öğrencileri bizzat barındırır ve beslerdi. Rabi 
Moşe aynı zamanda kendi şehrinin Av Bet Din’iydi. 
     Rabi Yosef Karo Bet Yosef adlı kitabını yazarken Rabi Moşe Darke Moşe adlı 
eserini oluşturmaktaydı. Rabi Moşe bu kitabında, Bet Yosef’te değinilmemiş bazı 
Posekler’in kararlarından bir çoğunu toplamıştır. 
     Rabi Moşe İserliş, Rabi Yosef Karo’nun Şulhan Aruh’ta değinmediği özellikle 
Aşkenaz cemaatlerinin uygulamalarını bu kitaba notlar halinde eklemiştir. 
     Rabi Moşe aynı zamanda bir bilim adamıydı. Büyük bir filozoftu. Musevi 
dininde yüksek değere sahip üç şeyi – Alaha, Felsefe ve Kabala’yı – bir araya 
getirmeyi başarmıştır. Rabi Moşe felsefe üzerindeki düşüncelerini Torat Aola adlı 
kitabında özetlemiştir. 
     Rabi Moşe İserliş birçok kitap yazmıştır. Bunların içinde, [İsur VeEter {yasaklar ve 
serbestiler} konulu] Torat Hatat, [Megilat Ester üzerine felsefi açıklamalar içeren] 
Mehir Yayin ve ayrıca Talmud, Midraş ve Zoar üzerine de yayınlanmamış birçok 
açıklamaları sayılabilir. 
     Rabi Moşe İserliş 5333 [1573] yılında Omer’in 33’üncü [LaG BaOmer] gününde 
hayata gözlerini yummuştur. 
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Rabi Yeoşua Falk AKoen2, Hoşen Mişpat üzerine Sefer Meirat 
Enayim’i [SaMA], ayrıca Arbaa Turim’in tümü üzerine açıklamalar 
içeren Perişa veDerişa adlı bir kitap yazmıştır. 

     1 RABİ MORDEHAY YAFE [Levuş]: 5290 [1530] yılında Prag’da doğmuş, 
Polonya yeşivalarında ünlü Hahamlar Rabi Şelomo Lurya [RaŞaL] ve Rabi Moşe 
İserliş’ten [RaMA] ders almıştır. 
     Rabi Mordehay Prag’a döndüğü zaman, büyük bir yeşiva kurdu ve birçok 
öğrenci topladı. O yıllarda Avrupa şehirlerinde Yahudiler’e karşı düşmanlıklar ve 
iftiralar yoğunlaşmıştı. Kendisi de hedefte olduğu için, Rabi Mordehay bu 
sıkıntılara dayanamamış ve doğduğu yeri terk edip İtalya’ya göç etmiştir. Burada 
on yıl yaşamış, astronomi, fizik, matematik, kimya ve Kabala’nın sırlarında ihtisas 
sahibi olmuştur. 
     5332 yılında Rabi Mordehay Yafe, Oronda Hahambaşılığı’na atanmıştır. Daha 
sonraları Lublin’e geçmiş ve büyük yeşivanın başına getirilmiştir. Aynı zamanda 
dört şehrin komite temsilcisiydi (Bu komitelerde büyük Hahamlar ve cemaat 
temsilcileri yılda iki kez ilkbahar ve sonbaharda fuar zamanları toplanır, dini 
konuları tartışır ve o zamanki güncel gereksinim ve problemlere çare bulmaya 
çalışırlardı). 
     5352 yılında Rabi Mordehay, Prag’ın Hahambaşısı olmuştur. On kitap kompoze 
etmiş ve birleştirerek bunlara Levuş adını vermiştir. Rabi Mordehay, bu eserinde 
Alaha’yı kısaca belirtmiş, Hahamlar’ın arasındaki görüş ayrılıkları ve kararlarının 
sebeplerini açıklamıştır. 
     Rabi Mordehay’ın Levuş’u tüm dünya Yahudileri tarafından sevilip tanınmasına 
rağmen, Rabi Yosef Karo’nun Şulhan Aruh’u her tarafa yayıldığı için, hem Levuş, 
hem de tüm diğer Alaha kitapları ikinci planda kalmıştır. 
     Tüm hayatını cemiyete adamış dini ve sosyal işlerle ilgilenmiş olan Rabi 
Mordehay, 3 VeAdar 5372 [1612] tarihinde ölmüştür. 
     2 RABİ YEOŞUA FALK AKOEN [SaMA]: 5310 [1550] yılında doğmuş, Rabi 
Moşe İserliş [RaMA] ve Rabi Şelomo Lurya’dan [RaŞaL] ders almıştır. Rabi Yeoşua 
kısa zamanda ilerlemiş ve büyük bir Rav olmuştur. 
     Rabi Yeoşua, bayan Bila ile evlenmiştir. Bu hanım çok iyi ve bilgili bir kadındı. 
Posekler’in öğrenimine yönelmiş, iki kural yenilemiş ve Posekler arasında büyük 
fikir ayrılıklarına sebebiyet vermiştir. Rabi Avraam Gumbiner [Magen Avraam] bu 
iki kanuna karşı çıkmış, fakat onun aksine Rabi Yehezkel Lando [Noda BiYuda] ve 
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Rabi Yosef Karo’nun Şulhan Aruh’uyla, Rabi Moşe İserliş’in 
notlarında, onlardan sonra gelen tüm Posekler birleşmişlerdir. 
Talmud ve Alaha konularındaki uzmanlıklarına dayanarak, birçok 
Aharonim [son 500 yılda yaşayan Hahamlar], her bir kararın 
arkasındaki konuları geniş bir şekilde açıklamak ve çeşitli detaylar 
eklemek amacıyla, Arbaa Turim ve Şulhan Aruh üzerine açıklamalar 
yazmışlardır. Çoğu Polonyalı olan bu Hahamlar tarafından verilen 
anahtar niteliğindeki açıklama eserleri, gerek Arbaa Turim, gerekse 
de Şulhan Aruh kitaplarında, ana metnin kenarında yer alırlar ve bu 

Rabi Moşe Sofer [Hatam Sofer] bunları kabul etmişler ve kanunların uygunlamasını 
uygun bulmuşlardır. 
     Rabi Yeoşua Falk Akoen, yeşivasını, kayınpederi Rabi Yisrael’in parasal 
yardımlarıyla kurmuştur. Kayınpederi şehrin önemli ve köklü kişilerindendi. Rabi 
Yeoşua çok kişiye Tora öğretmiş, kendisi de devamlı Tora’yı öğrenmiştir. 
Kayınpederinin yardımları bu yüzden onun bu isteklerini gerçekleştirmesi 
yönünden çok faydalı olmuştur. 
     Diğer başka Hahamlar gibi, Rabi Yeoşua da, öğrencilerin Tur ile Bet Yosef’i bir 
tarafa bırakıp, uygulamanın bu iki devasa eserdeki köklerini araştırmaksızın, 
doğrudan Şulhan Aruh’ta düzenlenmiş olduğu gibi uygulamalarını eleştirmiştir. 
Zira bu tipteki araştırmasız uygulama, bazen Tora kanununun temelinden 
tamamen zıt yöndeki uygulamalara yol açabiliyordu. Çünkü kuralın kökünü ve 
sebebini bilmiyorlardı. Yanlışlıklara meydan kalmaması için Rabi Yeoşua Falk 
Akoen bu boşluğu doldurmak amacıyla dört önemli eser vermiştir: Birincisi 
Tur’daki dinimleri kısaca ve kökenleri ile birlikte açıklar; ikincisi, ispatlar eşliğinde 
kendi açıklamalarını içerir. Bunlar Derişa ve Perişa isimlerini alırlar. Üçüncüsünde 
Rabi Moşe İserliş’in [RaMA] Darke Moşe adlı kitabı üzerine açıklamaları vardır. Bu 
üç kitaba Bet Yisrael adını verir. Dördüncü ve en önemli kitap ise Sefer Meirat 

Enayim’dir [SaMA]. Burada Şulhan Aruh’un Hoşen Mişpat adlı bölümü üzerinde 
geniş açıklamalar yazmıştır. 
     Bu seriyle Rabi Yeoşua en büyük Posekler kadar popüler olmuştur. Talmud’un 
Masehetler’i üzerine bir eser çalışması yapmış, Kabala ve felsefe kitapları üzerine de 
açıklamalar yazmıştır. Fakat bu eserler Libuv şehrinde çıkan büyük bir yangında 
yanmış ve maalesef basılıp yayınlanamamıştır. 
     Rabi Yeoşua Falk AKoen 19 Nisan 5374 [1614] tarihinde ölmüştür. 

57  



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

kitaplarla bir bütün olarak basılırlar. Örneğin, Şulhan Aruh’un dört 
bölümünün hepsi, Rabi David Levi’nin1 yazmış olduğu Ture Zaav’ı 
[TaZ] içerirler. 
 

     1 RABİ DAVİD LEVİ [Ture Zaav – TaZ]: 5346 [1586] yılında Ludmir şehrinde 
doğmuştur. Küçük yaşta iken, şehrin Hahambaşısı olan ağabeyi Rabi Yitshak’tan 
ders almıştır. Küçük David daha yedi yaşında iken Talmud’un bir kısmını Bava 
Kama, Bava Metsia ve Bava Batra’yı derinliğine öğrenmişti. Herkes onun bu ender 
zekasına hayran kalıyordu. 
     Bayit Hadaş [BaH] adlı kitabın yazarı Rabi Yoel Sirkes o sıralarda Brisk 
Hahambaşısı’ydı. Kendi bilgili kızı Rivka için damat olarak Rabi David’i seçmiştir. 
Rabi David, öğrenimine kayınpederinin yanında devam etmiş ve büyük bir Rav 
olmuştur. Yeşivasını Krakow’da kurmuş, 5378 yılında Galiçya yakınlarındaki 
Potefisya şehrinin Hahambaşılığı’na atanmıştır. Oradan Poznan şehrine geçmiş ve 
20 yıl boyunca burada Hahambaşılık görevinde bulunmuştur. 
     5401 yılında doğduğu şehre dönen Rabi David, burada büyük bir yeşiva 
kurmuştur. Onun ağzından Tora öğrenebilmek için her taraftan öğrenciler gelirdi. 
O sıralarda Kozaklar Yahudiler’e karşı ayaklanmış ve birçok katliamlar 
yapmışlardır. Rabi David bu sebeple canını kurtarmak için şehirden kaçmak 
zorunda kalır. İsyanlar durulduktan sonra Polonya’ya dönmüş ve Livov şehrinin 
Hahambaşısı olmuştur. Kendisi dört şehirden ileri gelen komitenin temsilcisi 
olarak toplantılara katılırdı. 
     Rabi David Levi dünyanın her tarafında büyük ün sahibiydi. Hatta devrinde 
büyük bir Rav olan kayınpederi Rabi Yoel bile, evlilik konusundaki çok zor bir 
sorunun cevabını hazırladıktan sonra, onay vermesi için damadı Rabi David’e 
göndermiştir. Rabi David hakkında Rabi Yaakov Yeoşua Falk [Baal Pene Yeoşua] 
onun için, “Alaha her durumda Rabi David gibidir. Biz onun ışığından aydınlanırız 
ve Aharonim içinde onunki gibi büyük bir zekaya sahip olan başka biri yoktur” 
demiştir. 
     Onun Alaha üzerine yazdığı değerli kitabının adı Ture Zaav’dır. Bu kitap, 
Şulhan Aruh’un dört bölümünün açıklamasıdır. Bu dört bölüme ait açıklamalarının 
hepsinin değerli olmasına rağmen Yore Dea üzerindeki açıklama, en sevileni ve 
zamanın büyük Hahamları tarafından en çok değer verilenidir. Büyük Posekler’in 
arasında yer alan Rabi David,  26 Şevat 5427 [1667] tarihinde ölmüştür. 
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Yore Dea ve Hoşen Mişpat bölümleri Rabi Şabetay AKoen’in2 eseri 
Sifte Koen’i [ŞaH] içerirler. 

     2 RABİ ŞABETAY AKOEN [ŞaH]: 5382 [1622] yılında Vilna şehrinde 
doğmuştur. Babası Rabi Meir o zamanlar şehrin Hahambaşısı’ydı. Rabi Şabetay ilk 
derslerini babasından almıştır. Daha küçük yaşta iken Talmud üzerine çok büyük 
bir bilgi dağarcığına sahipti. Onun bu ender zekasını gören babası, Tora öğrenmesi 
için, onu Tiktin şehrine, Magine Şelomo kitabının yazarı Rabi Yeoşua’nın yanına 
göndermiştir. Rabi Şabetay, hocası ile birlikte Krakow’a gitmiş ve orada da büyük 
Hahamlar’dan çok Tora öğrenmiştir. Kendisi Tora’nın her dalında büyük bir bilgin 
olmuştur. 
     Rabi Moşe İserliş’in [Rama] torunu Rabi Wolf, kızını ona eş olarak vermiş ve 
Rabi Şabetay’ın tüm hayatını Tora öğrenimine vakfedebilmesi için, onun tüm 
ihtiyaçlarını gidermeye gayret etmiştir. Rabi Şabetay daha genç yaşta iken, 
Polonya ve Lita’da da Yahudiler’e yönelik işkenceler başlamıştır. 5400–5409 
yıllarında Kozaklar birçok Yisrael cemaatini yıkmış, Rabi Şabetay’ın şehri Vilna’da 
da Yahudiler’e çok ıstırap çektirmişlerdir. 23 Tamuz 5415 tarihindeki Kozak 
pogromu sırasında, Rabi Şabetay, Lublin’e yaya olarak kaçmak zorunda kalmıştır; 
çünkü sadist Hemelnitski ve çetesi şehri kuşatmıştı. Oradan da Prag’a kaçmak 
zorunda kalmış, Prag’dan Draznits’e geçmiş ve şehrin Hahambaşısı olmuştur. 
     Rabi Şabetay genç yaşta ölmesine rağmen birçok önemli ve kaliteli eser 
yazmıştır. Kitaplarının bir kısmı kendisi henüz hayatta iken basılmıştır. Rabi 
Şabetay henüz 24 yaşında iken Şulhan Aruh’un Yore Dea bölümü üzerine Sifte 
Koen [ŞaH] adlı ilk kitabını yazmıştır. Bu eserinde Rabi Yosef Karo ile Rabi Moşe 
İserliş’in fikirlerini tartışır ve kendi kararını verirken, bu iki otoritenin kararlarını 
mümkün düzeyde yakınlaştırmaya çalışır. Rabi David Levi’nin eseri Ture Zaav ile 
aynı yılda çıkan Sifte Koen, stili ve iyi düzeni ile dikkati çeken değerli bir Alaha 
kitabı olmuştur. Rabi Şabetay aynı zamanda Ture Zaav üzerine Nekudot Akasef 
adında bir başka kitap yazmıştır. Daha sonraları Şulhan Aruh’un Hoşen Mişpat ve 
Even Aezer bölümleri üzerine, yine Sifte Koen adı altında kendi açıklamalarını 
yazmıştır. Aynı zamanda Tur’un Yore Dea bölümü üzerine Baruh adını verdiği bir 
açıklama kitabı vardır. Poel Tsedek adı altında 613 mitsvayı açıklayan başka bir 
eseri vardır. Son olarak da Megilat Efa adlı bir kitabı vardır. Bu kitabında Polonya 
ve Lita Yahudileri’nin uğramış olduğu zulüm ve pogromları anlatır. 
     Rabi Şabetay AKoen [ŞaH], 5423 [1663] yılının Adar ayında, henüz 42 yaşında 
iken ölmüştür. 
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Orah Hayim bölümünde, Rabi Avraam Gumbiner’in1 eseri Magen 
Avraam da yer alır. 
 
Vilna’lı Gaon Rabi Eliyau [GRA] 2, Şulhan Aruh’un tümüne, kendi 
ismi ile anılan önemli bir açıklama yazmıştır. 

     1 RABİ AVRAAM GUMBİNER [Magen Avraam]: 5397 [1637] yılında 
Polonya’nın Gumbin şehrinde doğmuştur. 18 yaşında iken Kozaklar’ın, ailesini 
nasıl öldürdüklerini görme felaketini yaşamıştır. Şehirden kaçmak zorunda 
kalmış, Lisa şehrine gitmiş ve şehrin Hahambaşısı Rabi Yaakov Gumbiner’den 
ders almıştır. Rabi Avraam, yüksek bir öğrenim derecesine vardıktan sonra Kaliş 
şehrine gitmiş ve buradaki yeşivanın başı olmuştur. Rabi Avraam hayatını ıstırap, 
keder ve çok büyük yoksulluk içinde geçirmesine rağmen, Magen Avraam adlı çok 
değerli kitabını yazmayı başarmıştır. Bu kitap Şulhan Aruh’un Or Ahayim 
bölümünün açıklamasıdır. Açık ve berrak bir dill kullanması, açıklama ve yorum 
konusundaki eşsiz yeteneği ile öne çıkan Rabi Avraam, Talmud ve Alaha öğrenimi 
konusunda çok tecrübeliydi. 
     Magen Avraam kitabı tüm Yisrael tarafından kabul edilmiştir. Her ülkede 
öğrenci grupları, aralarında toplanır, Şulhan Aruh’un Or Ahayim bölümünü Magen 
Avraam’ın açıklamaları eşliğinde öğrenirlerdi. 
     Rabi Avraam, Magen Avraam adlı kitabının dışında başka birçok kitap yazmıştır. 
En önemlisi Yalkut Şimoni üzerine yazdığı Zayit Raanan adlı açıklama kitabıdır. 
Rabi Avraam 5443 [1683] yılında ölmüştür. 
     2 VİLNA’LI GAON RABİ ELİYAU KREMER [GRA]: 5480 [1720] yılında 
Pesah’ın ilk günü dünyaya gelmiştir. Birçok Rav yetiştirmiş olan büyük bir aileye 
mensuptur. Küçük yaşından itibaren ender bir zekanın sinyallerini göstermeye 
başlamıştır. Henüz 7 yaşındayken Vilna merkez sinagogunda bir bilgi gösterisi 
yaptığı ve orada bulunan herkesi hayretler içinde bıraktığı anlatılır. 10 yaşına 
geldiği zaman ona öğretmen olacak ve Tora öğretecek hiç kimse bulamamıştır. 
Kutsal Tora’yı kendi kendine okumuş ve sırlarını ortaya çıkartmaya yönelmiştir. 
     Ailesi onu çok küçük yaşta evlendirmiştir. Evlendikten sonra kutsal dinimizi 
büyük bir kutsiyet ve sağlıkla öğrenmeye devam etmiştir. Hiç bir zaman bir 
Hahambaşılık ya da bir yeşiva başkanlığı görevi almak istememiştir. Her zaman 
Talit ve Tefilini ile evine kapanmayı tercih ederdi. Onu rahatsız etmemeleri için 
gündüz pencereleri örter, mum ışığında çalışırdı. Rabi Eliyau bir gecede yarım 
saatten fazla devamlı uyku uyuyamazdı. Dünyanın gereksiz şeylerinden nefret 
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Rabi Yisrael Meir Koen [Hafets Hayim]3 Orah Hayim üzerine Mişna 
Berura’yı yazmıştır. 

eder, hep azla yetinirdi. Geceleri uykusu gelmesin diye kış geceleri sobayı 
yakmazdı. Tora öğrenmeden ve üzerinde Tefilin olmadan dört adım atmazdı. 
     54 tane kitap yazmıştır. En önemlileri şunlardır: Aderet Eliyau, Humaş’ın (Tora) 
açıklamasıdır. Şulhan Aruh’un dört kitabı üzerine yazdığı açıklamalar çok kıymetli 
olup, oğulları ve öğrencileri tarafından basılıp yayımlanmıştır. Aynı zamanda 
Zoar, astronomi, cebir ve matematik üzerine kitaplar yazmıştır. Hayatının son 
günlerinde kuvvetten düşmüş, fakat sağlığına kavuşmak için doktorlardan yardım 
istememiştir. Ciddi bir şekilde hastalandığında, Duvna’lı Magid’i yanına çağırır ve 
ondan değerli misaller içeren hikayelerini anlatmasını ister ve bu şekilde şifa 
bulurdu. Öldüğü gün Sukot’tu; yatağından kalktıktan sonra Lulav berahasını 
söylemiş, ölmeden birkaç dakika önce elleriyle Tsitsitleri’ni tutmuş, dünyada daha 
çok yapacak şeyler varken ondan ayrılmanın ne kadar güç olduğunu ve sadece 
çok kolay bir Tsitsit mitsvası ile tam ve doğru bir insanın, Şehina’nın ışığını hak 
edebileceğini söylemiştir. 19 Tişri 5558 [1798] tarihinde 78 yaşında iken hayata 
gözlerini yummuştur. 
     3 RABİ YİSRAEL MEİR AKOEN [Hafets Hayim]: 5595 [1835] yılında 
doğmuştur. Küçük bir çocukken büyük zekası, dürüstlüğü, saf kalbi ve Tora 
öğrenimine yönelik büyük sevgisi ile dikkati çekmiştir. 11 yaşında yetim 
kalmasına karşın, kendisini Tora yolundan uzaklaştırmaya çalışan Maskilim’in 
(aydınlar) baskısına göğüs gerebilmiş, bu baskılardan tamamen kurtulabilmek 
için, doğduğu yer olan Vilna’yı terk ederek, yakınlarda küçük bir kasabaya 
yerleşmiştir. 
     17 yaşında evlenmiş ve Radin’e yerleşmiştir. Hayatını kazanmak için bir bakkal 
dükkanı açmıştır; zira Rav ünvanı almak, bundan para kazanmak istememiştir. 
Mükemmeliyet düzeyindeki dürüstlüğü sebebiyle bakkal işi çok başarılı olmuştur, 
fakat o, yakınlardaki diğer bakkalların kazancını engellememek için dükkanını 
günde iki-üç saatten fazla açık tutmazdı.Çok değerli bir kişiliği vardı ve büyük bir 
etik hocasıydı. Şehirden şehire basit bir kişi gibi dolaşır ve halkı Teşuva yapması 
için uyarırdı. Büyük bir hatipti. 
     1869’da Radin’de ünlü yeşivasını kurdu. Burası Avrupa’nın her yerinden 
öğrencileri çeken bir merkezdi. Zamanının büyük bölümünü yeşivaya ve yazılarına 
adamıştır. İlk yazdığı kitap Hafets Hayim’dir. Bu eserinde Laşon Ara (Başkası için 
kötü konuşmak) ve Rehilut (Dedikodu) üzerine kanun ve etik yazilarina yer verir. 
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Son dönemlerde Şulhan Aruh’un dört bölümü üzerine büyük 
Hahamlar, açıklamalı Alaha kitapları yazmışlardır. Bunlar Şulhan 
Aruh’un açıklaması değil, onlara dayanarak yazılan kitaplardır. Bu 
kitapları yazan Hahamlar şunlardır: 
 
Rabi Hayim Yosef David Azulay [HİDA]1, Birke Yosef adlı kitabın 
yazarıdır. 

İyilikseverlik üzerine Aavat Hesed adlı bir kitabı vardır. Şabat’ın korunması 
üzerine de Şemirat Olam’ı yazmıştır. Tüm eserlerinin içinde en önemlisi Mişna 

Berura’dır. Bu eserinde Şulhan Aruh’un Or Ahayim bölümünü açıklamıştır. Bu, çok 
kısa zamanda halk tarafından çok aranan ve okunan bir kitap haline gelmiştir. 
Günümüzde Mişna Berura’nın olmadığı bir ev neredeyse mevcut değildir. Rabi 
Meir Koen 40 eser yazmıştır. Aynı zamanda yılın tüm peraşaları üzerine bir Deraşot 
kitabı vardır. Rabi Yisrael, 24 Elul 5694’te [1934] ölmüştür. 
     1 RABİ HAYİM YOSEF DAVİD AZULAY [HİDA]: 5484 [1724] yılında 
Yeruşalayim’de doğmuş, aralarında ünlü Or Ahayim’in yazarı olan Rabi Hayim 
ben Atar’ın bulunduğu zamanının en büyük otoritelerinden ders almıştır. Ünlü 
Kabala ustası Rabi Avraam Azulay’ın torunu olan Rabi Hayim Yosef, kendi 
neslindeki en büyük ustalardan biri; bir biyografist, tarihçi ve bilimadamı 
olmuştur. 
     29 yaşındayken, Yisrael’in önde gelen Hahamları arasından, Erets-Yisrael’in 
fakir halkı için yardım toplamak üzere Diaspora’ya gitmekle görevlendirilmiştir. 
Avrupa’da neredeyse tüm ülkeleri ziyaret ettikten sonra geri dönmüş, Hevron’a 
yerleşerek tüm zamanını Tora öğrenimine vermiş ve kısa süre içinde Talmud, Alaha 
ve Kabala konularındaki üstün uzmanlığı ile tanınmıştır. 
     Hayatı boyunca üç kez daha, yurt dışına benzer gezilerde bulunmuş, bu esnada 
her ülkedeki Tora otoriteleri ile temas etmiş, el yazmalarını toplamıştır. Sonunda 
İtalya’daki Livorno  kentine yerleşmiştir. 
     Rabi Hayim Yosef, Tora’nın her alanıyla ilgili olarak, 50’den fazla kitap 
yazmıştır. Ünlü eseri Birke Yosef, Posekler, özellikle de Sefarad olanlar için önemli 
bir referans kaynağıdır. Bir başka eseri Şem Agedolim’de büyük Yahudi Tora 
ustalarının biyografileri ve kitaplarını toplamıştır. 
     Rabi Hayim Yosef, kendisine teklif edilen birçok onurlu mevkii geri çevirmiştir. 
Yine de geniş bilgisi sebebiyle, evi birçok Tora büyüğünün toplandığı bir yer 
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Liadi’li Rabi Şeneur Zalman2, ünlü eseri Şulhan Aruh Şel Arav’ı 
kompoze etmiştir. 

olmuş, cemaati ilgilendiren zor sorular, çözümlenmek üzere ona sorulmuştur. 
Rabi Hayim Yosef 5573 [1806] yılında ölmüştür. 
     2 LİADİ’Lİ RABİ ŞENEUR ZALMAN: Habad adlı Hasid akımının kurucusudur. 
18 Elul 5505 yılında Rusya’nın Liazba şehrinde doğmuştur. Amagid Milubaviç 
(Lubaviç’li Magid) adı da verilen büyük Gaon Rabi Yisahar Dov’dan ders almıştır. 
     Küçük Şeneur daha 12 yaşında iken, öğretmeni Rabi Yisahar Dov, Şeneur’un 
babasına, oğlunun artık öğretmene ihtiyacı olmadığını ve onun tek başına Tora’yı 
öğrenebileceğini söylemiştir. Bar Mitsva çağına geldiğinde bir Haham kadar 
ünlüydü. Civardaki tüm büyük Hahamlar onun bu ender zekasına hayrandılar. 18 
yaşına geldiğinde tüm Talmud’u ve tüm büyük Posekler’in kitaplarını öğrenmeyi 
bitirmiştir. Talmud öğreniminin yanında, büyük Kabala ustası Ari’den Kabala 
öğrenmiştir. Rabi Şeneur 30 yaşında iken Mezritch’li Magid’in yanına gitmiş ve 
onun yanında 12 yıl daha öğrenim görmüştür. Orada kendisinden, Hasidizm’in 
kurucusu Baal Şem Tov’un stiline göre Kabala’yı öğrenmiştir. 
     Rusya’daki Hasidler’in başı Rabi Menahem Mendel Erets-Yisrael’e gittiğinde 
Rabi Şeneur Zalman’ı onun yerine getirmişlerdir. 5556 yılında, o zamanki 
Hahamlar, Hasidizm’in geleneksel Yahudilik’e aykırı olduğunu ve bu akımın 
ulusu yanlış yola sürükleyebileceğini düşünerek, hükümete Hasidim aleyhine 
mektup yazmışlardır. Rabi Şeneur Zalman hapsedilmiş ve 18 Kislev 5557 tarihine 
kadar hapiste kalmıştır. Çar I. Pol’un tahta çıkmasıyla serbest kaldığı bu günü 
Hasidler Yom-Tov olarak kabul etmişlerdir. 
     Daha sonraları Rabi Şeneur, Liazna’da büyük bir yeşiva kurmuş ve birçok genç 
orada Hasidizmi öğrenmiştir. Rabi Şeneur, Mitnagedim’den (Hasidizm’e karşı 
olanların oluşturduğu grup) tamamen ayrılmak amacıyla, kendi cemaatinin 
dualarla ilgili geleneklerini Ari’nin adetleri ile aynı olacak şekilde değiştirmiştir. 
Hasidler için 5 bölümlük yeni bir Şulhan Aruh yazmıştır. Bu eserine Mezritch’li 
Magid’den ders alırken başlamış ve bu çalışması çok seneler sürmüştür. 
     Rabi Şeneur Zalman hepsi de çok değerli olan birçok kitap yazmıştır. En çok 
sevileni Hasidler tarafından çok tanınmış olan Sefer aTanya’dır. Bu kitap tüm 
Hasidizm literatürüne temel teşkil etmiştir. Bu eser o kadar etkili olmuştur ki, 
binlerce öğrenciyi Hasidizm akımına yaklaştırmıştır. Diğer önemli eserleri, Tora 
Or, Biure Azoar, Likute Amarim ve İgeret Teşuva’dır. 
     Rabi Şeneur Zalman 68 yıl yaşamış 24 Tevet 5573 [1813] tarihinde vefat etmiştir. 
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Vilna’lı Rabi Avraam Dantsig1; Orah Hayim üzerine Haye Adam, 
Yore Dea üzerine de Hohmat Adam kitaplarını yazmıştır. 
 
Rabi Şelomo Ganzfried2; Macaristan’da Kitsur Şulhan Aruh’u 
yazmıştır. 

     1 VİLNA’LI RABİ AVRAAM DANTSİG [Haye Adam; Hohmat Adam]: 5508 
[1748] yılında Dantsig şehrinde dünyaya gelmiştir. Nehamat Tsiyon kitabının yazarı 
Rabi Şemuel’in torunuydu. Rabi Avraam Dantsig 14 yaşında iken Rabi Yehezkel 
Lando ve Rabi Yosef Liberman’dan ders almak için Prag’a gitmiştir. 18 yaşında 
Rav diploması almış ve Vilna’ya yerleşmiştir. Burada ticaretle ilgilenmiş ve sık sık 
şehir dışına çıkmıştır. Bir işte tüm servetini yitirince, istememesine karşın Vilna’da 
Dayan (yargıç) görevi almak zorunda kalmıştır. Hayatının sonuna kadar 
Hahambaşı görevinde kalmıştır. 
     Rabi Avraam, iki çok değerli kitap yazmıştır. İlki Haye Adam, Şulhan Aruh’un 
Orah Hayim bölümü üzerine, diğeri Hohmat Adam ise Yore Dea bölümü üzerinedir. 
Şaare Tsedek adında üçüncü bir kitabı vardır. Kitapları dünyanın her tarafında 
içtenlikle kabul edilmiştir. Rabi Avraam’ın amacı, bu Alaha kitaplarının, din 
uygulaması üzerinde derinleşme fırsatı olmayan kişiler için bir rehber olmasıydı. 
Aynı zamanda kalpleri Tora’ya yaklaştıran öğütleri oldukça çoktur. Onun yazıları 
en basit kişiler tarafından bile anlaşılabilecek bir kompozisyona sahipti. Rabi 
Avraam, 4 Tişri 5581 [1821] tarihinde Vilna’da ölmüştür. 
     2 RABİ ŞELOMO GANZFRİED [Kitsur Şulhan Aruh]: 5564 [1804] yılında 
Macaristan’da doğmuştur. Babası o devrin en büyüklerindendi. 
     Şelomo ufak yaşındayken, ileride büyük bir kişilik olacağını göstermiştir. 
Kendisi Macaristan’ın Hahambaşısı Rabi Hirsch Harif’ten ders almıştır. Rabi 
Şelomo, hem Tora Şebihtav, hem de Tora Şebeal Pe’nin her dalında uzmanlaşmıştı. 
Alaha’nın tüm detaylarına girmiş ve bu çalışmaları sayesinde Tora’nın 
uygulanması konusunda çok değerli kitaplar yazmıştır. Kendisi aynı zamanda 
ticaretle uğraşırdı. Henüz 30 yaşındayken, Tefilin ve Mezuzot kanunları üzerine 
Keset Asofer adlı ilk kitabını yazmıştır. 5598 yılında Tefilalar’ın açıklanması 
üzerine Dereh Ahayim adlı başka bir kitap yazmıştır. 5608 yılında Şehita veBedika 
(Şehita ve kontrol) üzerine Torat Azevah adlı bir kitap yazmıştır. Rabi Şelomo 
hiçbir zaman yönetici olmak istememiş, fakat Hocası Rabi Tsvi Hirsch Heller’in 
etkisiyle tüm Macaristan’ın Hahambaşısı ünvanını almaya zorlanmıştır. O 
zamanlarda Nida ve Mikveler üzerine Lehem Vesimla adlı eserini yazmıştır. 
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Rabi Yehiel Mihal Alevi Epştain3, Aruh Aşulhan adlı eserin 
yazarıdır. Bu eserinde, Şulhan Aruh’taki tüm kanunlara ait detayları 
ve Talmud’daki orijinlerini yazmıştır. Bağdat’lı Rabi Yosef Hayim4 
ise Ben İş Hay adlı eserini yazmıştır. 

Yazdığı birçok kitabın içinde en tutulanı büyük bir başarı yakalayan Kitsur Şulhan 

Aruh’tur. İlk basımı 5624 yılında yapılmıştır ve o zamandan itibaren de binlerce 
nüsha basılmıştır. Rabi Şelomo Ganzfried’in Kitsur Şulhan Aruh adlı kitabı çok 
popüler olmuş ve tüm Yisrael evlerinin kılavuzu haline gelmiştir. Rabi Şelomo, 26 
Tamuz 5646 [1886] tarihinde 87 yaşında iken ölmüştür. 
     3 RABİ YEHİEL MİHAL ALEVİ EPŞTAYN [Aruh Aşulhan]: 20 Şevat 5598 
tarihinde Bubraysk şehrinde doğmuştur. O zamanlar Rusya ve Polonya sınırları 
içinde çok yeşiva ve çok Talmid-Haham vardı. Yehiel daha ufak yaşında iken 
zekasının üstünlüğü ve öğrenim kabiliyetiyle göze çarpıyordu. Alaha öğrenimine 
karşı çok büyük bir sevgisi vardı. Bu amaç üzerine ihtisas yapmış ve büyük bir 
Posek olmuştur. Rabi Yehiel vaktinin çoğunluğunu Tora öğrenimine ayırmış ve 
Tora tacından kişisel yarar sağlamayı hiçbir zaman düşünmemiştir. Babası gibi, 
Rabi Yehiel ticaretle uğraşır, Tora öğrenimi için sabit vakitler ayırır ve bol Tsedaka 
verirdi. Bu konuda eli çok açıktı. Volojin’li Netsiv’in babası, büyük zengin Rabenu 
Yaakov Berlin’in kızı ile evlenmiştir. 
     Rabi Yehiel’in eşi ticaretle uğraşır, kendisi ise sabah-akşam Tora öğrenirdi. 
Fakat işler iyi gitmemiş ve tüm paralarını kaybetmişlerdir. Bu sebeple Nuvarodok 
şehrinin Hahambaşısı olarak görev kabul etmiş ve ölene kadar bu görevde 
kalmıştır. 
     Rabi Yehiel Mihal, Rabi Yosef Karo’dan sonra ender görülen bir zeka ile Aruh 
Aşulhan’ı yazmıştır. Yazdığı Alaha kitabında çok açık bir dil kullanmıştır. Verdiği 
bilgilerin kaynaklarını mutlaka belirtirdi. Kendisi düzenli bir sofra gibi, Tora 
uygulaması konusundaki kararları ciddi bir şekilde bize iletmiştir. Rabi Yehiel, 
Alahalar üzerindeki her soruya, gerek İsur veEter (yasaklar ve serbestiler), gerek 
İşut (Evlenme-Boşanma), gerekse Mamonot (Alım-Satım) konularında her soruya 
cevap vermiştir. Rabenu Tam’ın Sefer Ayaşar adlı eseri üzerine Or Layeşarim adlı 
başka bir kitabı vardır. 
     Rabi Yehiel Mihal Alevi, 22 Veadar 5668 [1908] tarihinde ölmüştür. Zihni hep 
aydınlıktı ve hayatının son gününe kadar bir bilgi membağı olmuştur. 
4 BAĞDAT’LI RABİ YOSEF HAYİM [Ben İş Hay]: 19. Yüzyılın en ünlü Sefarad 
otoritelerindendir. 5594 [1834] yılında doğmuştur. Hiçbir zaman Hahambaşılık ya 
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Gerek Şulhan Aruh, gerekse de onu açıklayan, üzerinde tartışan, 
buradaki kararları ele alan büyük Hahamlar’ın eserleri yolumuzu 
aydınlatmak için bir bütün halinde gereklidirler. Bu büyük 
Hahamlar İlahi ışıkla aydınlanmışlar ve en büyük derinliklere 
ulaşarak, Tora’nın uygulamasını orada bularak çıkarmışlardır. Bütün 
bunları yaparken Mişna ve Gemara zamanındaki Tanaim ve Amoraim’i 
temel almışlardır. Bu sayede Tanrı’nın Sinay Dağı’nda Moşe 
Rabenu’ya verdiği Tora ŞeBihtav ve Tora ŞeBeal Pe günümüze kadar 
gelmiştir. 
 
Tanrı’ya duamız şudur: Bet-Amikdaş günümüzde inşa edilsin. 
Hakimlerimizi Sanedrin’de görmek nasip olsun. Onları Bet-
Amikdaş’taki Lişkat Agazit’te adalet sandalyelerinde otururken 
görelim; AMEN. 
 
 
 
 
 

da yeşiva başkanlığı gibi resmi bir görev kabul etmemiş olmasına karşın, geniş 
bakış yeteneği ve hem Alaha hem de Agada (Tora’nın misallerle açıklanması) 
konusundaki olağanüstü bilgisi sayesinde çok büyük etki sahibi olmuştur. Yaptığı 
Deraşalar, binlerce kişinin kendi etrafında toplanmasını sağlamıştır. 
     Yazdığı 60 kitap, Alaha, Agada ve Kabala konularında tüm Sefarad cemaatleri 
tarafından temel eserler olarak kabul edilir. Sorulara verdiği yanıtlar (Şeelot 
UTşuvot) kendi dönemine ait, Litvanya ve Polonya’daki Aşkenaz otoritelerin 
büyük ilgisini çekmiştir. 
     Ünlü kitabı Ben İş Hay, tıpkı Haye Adam ve Kitsur Şulhan Aruh’un Aşkenaz 
cemaatleri için olduğu gibi, dünyanın tüm Sefarad cemaatleri içinde en yaygın 
Alaha kaynaklarından biri olarak kabul edilir. Rabi Yosef Hayim 5665 [1909] 
yılında ölmüştür. 
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SABAH YATAKTAN KALKARKEN 

 
1. Tanrı’nın insana yaptığı en büyük iyiliklerden biri, (gece 

uyuduktan sonra canı alınmış gibi olduğundan ve bir ölüye 
benzediği için) ona sabahleyin uyandığında canını saf ve temiz 
olarak iade etmesidir. Bize yaptığı bu büyük iyilikten dolayı 
Dünyanın Yaratıcısı’na teşekkür etmek görevimizdir. 

2. Henüz yatakta iken, eller bile yıkanmadan şu küçük dua 
söylenmelidir1: “Mode Ani Lefaneha, Meleh Hay Vekayam, 
Şeehezarta Bi Nişmati Behemla, Raba Emunateha – Ey Ebediyen 
Yaşayan Kral, canımı büyük iyiliklerinle geri verdiğin için Senin önünde 
teşekkür ediyorum; Sana olan inancımız büyüktür”. 

3. Kişi, yataktan bir aslan gibi kalkmalı2 ve ona biraz daha 
uyumasını söyleyen kötü düşüncelerin, onu baştan çıkarmasına izin 
vermemelidir. Eğer bunu başaramazsa, önemli bir işi olduğu 
takdirde nasıl acele hareket edeceğini düşünmeli ve Tanrı’ya olan 
görevini yerine getirmesinin her şeyden önemli olduğunu 
hatırlamalıdır. 

4. Yataktan kalkar kalkmaz ilk iş olarak eller yıkanmalıdır3. 
5. Eller yıkanmadan önce, ağıza, buruna, gözlere ve özellikle açık 

bir yaraya dokunulmamalıdır. 
6. Eller yıkanmadan (Netila) dört adım yürünemez. 

Oturduğumuz evlerde yıkanma yerleri dört adımdan uzak olduğu 
için en iyisi suyu yatağın yanına hazırlamaktır1. 

1 Yatakta söylenen Mode Ani, Tefila (dua) kitaplarının 1. sayfasındadır. 
2 Büyük Haham Yeuda Ben-Tema şöyle derdi: “Tanrı’nın isteğini yerine getirmek 
için aslan gibi kahraman ol...” 
3 Ellerin yıkanması anlamına gelen “Netila”yı, Bet-Amikdaş’ta (Tanrı’ya korbanların 
yapıldığı  büyük tapınak) işlerine başlamadan önce ellerini büyük bakır kazanda 
yıkayan Koenler’den öğreniriz. 
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7. Yataktan kalkıldığında el yıkama şekli şöyledir: Su dolu kap 
sağ elden sol ele verilir, onunla sağ ele dökülür, sonra sol ele 
dökülür. Bu şekilde üç kez tekrar edilir. Eller oğuşturulur, kurutulur 
ve ardından şu beraha söylenir: “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh 
Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Netilat Yadayim 
– Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere ellerimizi yıkamamızı emreden 
evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 

8. Eğer bir sürahi veya bir kap bulma imkanı yoksa, ağzı geniş bir 
musluk olması kaydıyla ve her el için üçer defa açıp kapatma 
suretiyle Netila yapılabilir. Musluğu bu şekilde açıp kapatmakla su 
insan kuvvetiyle akmış olur2. 

9. Netila yapmak için ayrılan suyun daha önce kullanılmamış 
olması gereklidir. 

10. Netila yapılan kabın hiçbir deliği olmaması ve kenarlarının 
zedelenmemiş olması gereklidir. 

11. Netila kabı, su ya da diğer içeceklere mahsus olmalı ve en az 
120gr. su almalıdır. 

12. Ellerin yıkanmasında kullanılmış olan su, insanların geçtiği 
yere atılmamalıdır. Bu su hiçbir şekilde başka bir şey için 
kullanılmamalı ve pis suların döküldüğü yere atılmalıdır. 

13. Netila’dan sonra beraha söylenmeden önce vücuttaki pisliklerin 
atılması için ihtiyaçların giderilmesi daha iyidir. Ondan sonra tekrar 
eller yıkanıp temizlenir; yüz de yıkanır. Sonra da Netilat Yadayim 
ve Aşer Yatsar (tuvalet sonrası dua) berahaları söylenir. 

14. Netila yapmayan bir kişi, yıkanması için bir başkasına su 
veremez. 

1 Yatağın yanında su yoksa ve yıkanma yeri uzaksa, oraya gidene kadar her 
defasında dört adımdan az olması şartıyla duraklaya duraklaya da gidilebileceğini 
belirten Hahamlar da vardır. Fakat Rav Bet Oved şöyle der: “İnsan, vücudundan 
Tuma’yı (murdarlık) bir an önce atmak için hemen suya koşmalıdır”. 
2 Rav Eliyau Kitov, İş Uveto kitabı Netila Alahaları (kuralları). 
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15. Kişi, Netila yapmışsa ve ellerini yıkamayan başka birine 
dokunursa tekrar Netila yapmalıdır3. 

16. Netila gerektiren fakat ardından beraha söylenmeyen durumlar 
şunlardır: Tırnak kesmek, kafa kaşımak, vücudun normalde kapalı 
olan kısımlarına dokunmak, terini kendi eliyle silmek, banyodan 
çıkmak, ölünün arkasından gitmek, mezarlığa girmek. Tüm bu 
durumlarda bir kap ya da belirli bir miktar suya ihtiyaç yoktur. 
Ellerin tümüyle ıslanacağı miktardaki su yeterlidir. 

17. İnsan yataktan kalktığında kendini tuvalete gitmekten 
alıkoymamalı ve hemen tabii ihtiyaçlarını giderip vücudunu 
temizlemelidir. Hahamlarımız kendini bundan alıkoyanların, 
vücutlarına birçok hastalık getirdiğini ve Toramız’ın kanunlarından 
birini ihlal ettiklerini söylerler. 

18. Her tuvalete gidildikten sonra eller yıkanır ve “Aşer Yatsar” 
berahası söylenir. Bu beraha İbranice şöyledir: “Baruh Ata AD... E-
loenu Meleh Aolam, Aşer Yatsar Et Aadam Behohma, Uvara Vo 
Nekavim Nekavim, Halulim Halulim, Galuy Veyadua Lifne Kise 
Kevodeha, Şeim Yisatem Ehad Meem, O İm Yipateah Ehad Meem, E 
Efşar Leitkayem Afilu Şaa Ahat. Baruh Ata AD...  Rofe Kol Basar 
Umafli Laasot – İnsanı bilgelikle şekillendiren ve onda delikler ve içi boş 
organlar yaratan Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin. [Bu 
deliklerden] Birinin kapanması ya da [içi boş organların] birinin açılması 
halinde, bir saat bile yaşanamayacağı Senin Onurlu Tahtın’ın önünde 
bilinmektedir. Tüm bedenlerin doktoru olan ve gizemli işler yapan Sen, 
Tanrımız; Mübareksin”. 

19. Sabahleyin Tefilin takıp Tefila söylemeden hiçbir iş 
yapılmamalıdır. Tefila’dan önce yola çıkılmamalı ve yiyip 
içilmemelidir4. 

3 Rabi Lev Hayim Palaçi, Siman 65. 
4 Yalnızca su, çay ya da kahve gibi şeyler içilebilir. Fakat insan hastaysa ya da çok 
aç olduğundan kendisini tutamıyorsa E-loay Neşama’yı Vaani Avarehem’e kadar 
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20. Gün doğumuna kadar yıkanılabilir, tıraş olunabilir ve her türlü 
iş yapılabilir; fakat o andan sonra eldeki her işin olduğu gibi 
bırakılıp, Şema ve Tefila söylenmesi gereklidir. Yalnız Cuma günleri, 
Şema ve Tefila saatleri geçmemesi şartıyla, Şabat günü için alışveriş 
Tefila’dan önce yapılabilir1. 

21. Kişi, Tefila’dan önce başka bir kişiyi “Şalom” demek suretiyle 
selamlayamaz, çünkü Şalom aynı zamanda Kutsal Tanrımız’ın 
adıdır. Onun yerine “Safra Tava / Boker Tov – İyi Sabahlar” 
diyebilir. Fakat diğer bir kişi, kendisine “Şalom” derse, o zaman o da 
“Şalom” kelimesiyle cevap verebilir2. 

22. Hahamlarımız’ın dediğine, göre Bene-Yisrael’in geleneği başı 
açık gezmemektir3. Çünkü Tanrısal Nur (Şehina) başın üstünde 
bulunur. Bu yüzden her zaman baş kapanmalı ve dört adımdan fazla 
baş açık yürünmemelidir. Böylece Tanrı korkusu her zaman insanın 
içinde yerleşmiş olacaktır. 

23. Kişi Netila ve Aşer Yatsar berahalarından sonra ara vermeden, 
E-loay Neşama yı Vaani Avarehem’e kadar söylemelidir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

söyler, sonra ufak bir şey yiyebilir. (Rabi Baruh Şlihter, Torat-Hayim kitabı, Tefila 
kuralları). 
1 Mişna Berura 89-38. 
2 Mişna Berura 89-38. 
3 Gemara Kiduşin, 31-A. 
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SİNAGOGUN KUTSİYETİ 

 
1. Sinagog kutsal bir yer olduğundan orada bulunulduğu sürece 

büyük bir saygı ve korku içinde olunmalıdır. Çünkü orası Tanrı’nın 
Evi’dir. 

2. Sinagogda kutsal yerle ilgisi olmayan şeylerin konuşulması 
yasaktır4. Yalnız mitsva (Tanrı’nın emirleri) olan konular 
konuşulabilir. 

3. Sinagoga girmeden önce, vücudun ve elbiselerin temiz 
olmasına dikkat edilmesi gereklidir. 

4. Sinagogda yemek, içmek ve hatta biraz dahi olsa uyumak 
yasaktır. Ancak büyük bir saygı ile olması kaydıyla mitsva sofraları 
kurulabilir. 

5. Şabat günü bile olsa, sinagoga koşarak gelmek mitsvadır. Fakat 
Sinagogun kapısına gelince alelacele içeri girilmemelidir. Önce biraz 
beklenmeli sonra Kral’ın önüne girildiği akılda tutularak içeri saygı 
ile girilmelidir. 

6. Sinagog kestirme olarak kullanılamaz. Bir kapısından girilip 
diğer kapısından çıkılamaz. Sinagoga, birini aramaya gelen bir kimse 
Tora’dan birkaç pasuk (cümle) okuduktan sonra dışarı çıkmalıdır. 

7. Yağmurdan veya güneşten korunmak için sinagoga girilemez. 
8. Sinagoga gelen bir insanın, elbiselerinin temiz, kafasının örtülü, 

ayaklarında da çorap ve ayakkabının olması gereklidir. 
9. Kutsal bir yer olduğu için duaların sinagogda yapılması şarttır. 

Bulunduğu şehirde sinagogu olan bir kimse, dualarını evinde 
yaparsa ona “kötü komşu” denir. 

4 Zoar Akadoş, Teruma peraşası açıklamalarının 131. sayfasında şöyle der: 
“Sinagogda kutsal yerle ilgisi olmayan şeyler konuşan bir kimsenin Bene-
Yisrael’in Tanrısı’nda payı yoktur”. 
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10. Sinagogda bulunan kutsal eşyalar satılamaz. Ancak sinagog 
için satın alınması düşünülen şey, kutsiyet açısından, satılması 
düşünülen eşyadan daha üstünse, satış işi yapılabilir. 
 
    Sinagogda bulunan kutsal eşyalara örnek olarak şunları 
gösterebiliriz: 
 
• Ehal Akodeş  
• Teva 
• Mapot 
• Talega 

: Sefer Tora’nın konduğu dolap. 
: Tora’nın okunduğu yer. 
: Sefer Tora’nın  örtüleri. 
: Tefilin ve Talit’in konduğu kumaş muhafazalar. 

 
11. Bet-Amikdaş’ta yakılan Menora’nın hatırasına, Sinagogda gece 

gündüz devamlı bir kandilin yanması gereklidir. 
    Kutsiyetle ilgisi olmayan bir şey yakmak için bu kandilden 
faydalanılamaz. 
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TALİT KATAN1 VE TALİT KURALLARI 
 

1. Tsitsit takabilmek için bir elbisede dört köşe olması gereklidir. 
Buna rağmen tüm Bene-Yisrael sırf Tsitsit mitsvasını yerine 
getirebilmek için kendilerine birer Talit Katan (Küçük Talit) yapmayı 
veya satın almayı adet edinmişlerdir. 

2. Talit Katan veya Talit’e Tsitsitler şöyle geçirilir: 
    Talit’in dört köşesine ipek, pamuklu ya da yünlü kumaştan dört 
adet firma2 (kare şeklinde kesilmiş kumaş) dikilir. Her karenin 
ortasında birer delik yapılır. Bu deliklere dört adet özel iplik geçirilir. 
Bu ipliklerden birinin diğerlerinden daha uzun olması gereklidir. 
Deliklere geçirdikten sonra katlanan iplikler sekiz iplik haline gelir. 
Dördü Talit’in bir tarafında, dördü de diğer tarafında kalır. İki 
taraftaki dörder iplikle firmanın kenarına kadar bir düğüm yapılır, 
sonra ilkinin yanına ikinci bir düğüm eklenir. Daha uzun olan iple 
diğer yedi ipliğin etrafına 10 tane ilmik atılır. Sonra başta yapıldığı 
gibi dörder iplikle iki düğüm yapılır, ardından 5 ilmik ve iki düğüm, 
6 ilmik ve iki düğüm, 5 ilmik ve iki düğümle tsisit tamamlanmış 
olur. İlmiklerin sayısal toplamı 26’dır. Bu da Kutsal ve Mübarek 
Tanrımız’ın İsmi’nin sayısal değerine  eşittir. 

3. Talit’e veya Talit Katan’a konan Tsitsitler’in uzunluğu baş 
parmağın kalınlığının 12 ile çarpımından, yani yaklaşık 27cm. den 
daha kısa olmamalıdır. 

4. Talit Katan’a sarınılmaz. Ortasındaki delikten kafa geçirilerek 
giyilir. Bu yüzden, (“Tsitsit’e sarınmak” anlamına gelen Leitatef 

1 Talit Katan elbiselerin altına giyilen Tsitsit’tir ve dört köşeye sahip olduğu için bu 
elbiseye aynı zamanda “Arba Kanfot – Dört Köşe” denir. 
2 Firmaların ortasına yapılan delik, kenarlardan 4-5cm. uzaklıkta firmanın ortasında 
olmalıdır. 
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BeTsitsit berahası yerine) “Al Mitsvat Tsitsit – Tsitsit mitsvası için” 
berahası söylenir. 

5. Bar Mitsva olmamış bir çocuğa bile ailesi onun boyuna uygun 
bir Talit Katan yapmalıdır.  

6. Talit Katan elbiselerin altına giyilmesine rağmen tenin üstüne 
giyilmez. Talit Katan daima; hatta yatakta bile takılmalıdır. Sadece 
banyo yapmak ve değiştirmek için çıkarılabilir. 

7. Yeni bir Talit Katan’a Şeeheyanu berahası söylenmez1. 
8. Talit Katan berahası söylemeyen bir kişi, sabah Tefilasında 

giydiği Talit’le Hova’dan (yükümlülük) çıkabilir. Ancak Talit 
berahasını söylerken aynı zamanda Talit Katan’ı da düşünmesi 
gereklidir. 

9. Talit ya da Talit Katan berahası söylenmeden önce Tsitsitler’in 
kontrol edilmesi gereklidir. Tsitsitler’de kopukluk veya eksik ip 
varsa söylenen beraha boşa olacaktır. 

10. Tsitsit’in ipliklerinin kopması durumunda; kopukluk eğer 
firmaların başından itibarense Talit “Pasul – Geçersiz”dir. 
Düğümlerden sonra bir iplik kopmuşsa Tsitsit Kaşer’dir. Üç tane 
kopmuşsa Pasuldur. Eğer iki tanesi kopmuşsa bir Haham’a 
danışılması gerekir. 
    Tsitsit’in Pasul olması, geçerli ipliğin dipten kopması 
anlamındadır. Fakat bir düğüm yapılabilecek miktarda iplik 
kalmışsa, bütün iplikler kısa olsa dahi, Tsitsit Kaşerdir. 

11. Talit giyme mitsvası gündüz içindir. Dolayısıyla gün 
doğuşundan itibaren sabah Tefilası için Talit giyilebilir. 

12. Talit giyme şekli şöyledir: 
    Talit açık olarak tutulur ve ellerde toplanır. Sonra “Baruh Ata 
AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu 
Leitatef BeTsitsit – Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Tsitsit’e 

1 Ben İş Hay, Bereşit peraşası. 
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sarınmayı emreden Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin” berahası 
söylenir. Ardından baş Talit’le kapatılır, bütün Tsitsitler sağ omuzun 
üstünden sırta atılır, sonra sola atılır ve yüz kapatılmadan biraz 
beklenir. Omuzlardan aşağıya sarkıtılır. Talit bir atkı gibi değil, 
bütün sırtı kapatacak şekilde giyilir2. 

13. Tercihen güzel bir yün Talit satın almak mitsvadır. 
14. Kişi sabahleyin Şema’yı söylemeden önce dört Tsitsit’i elinde 

toplar. Tsitsit bölümünü okumayı bitirinceye kadar elinde tutar. Bu 
bize Tanrı’nın bize vermiş olduğu Tsitsit emrini yerine istekli bir 
şekilde getirdiğimizi gösteren bir harekettir. 

15. Sabah duasında başka birinden izinle alınan bir Talit’le beraha 
söylenebilir3. 

16. Sinagoga bağışlanan Talitler giyildiğinde, onlara beraha 
söylenir. 

17. Eğer giyilen bir Talit insanın üstünden düşerse, tekrar giyerken 
bir daha Talit berahası söylenir. 

18. İhtiyaç gidermek ya da bir yere gitmek için Talit tekrar 
giyilmek niyetiyle çıkarılırsa, giyildiğinde tekrar beraha söylenmez. 

19. Talit’in beyaz ve temiz olmasına özen gösterilmeli, yırtık olarak 
giyilmemesine dikkat edilmelidir. 

20. Yeni bir Talit alan bir kimse, onu ilk defa giydiğinde Leitatef 

Betsitsit berahasından sonra Şeeheyanu berahasını da söyler. Fakat 
yeni Tefilin için Şeeheyanu söylenmez. 

21. Damatlar Şeva Berahot (Evlenirken söylenen berahalar) 
sırasında Talit giyerken beraha söylerler. Talit yeniyse arkasından 

2 Talit’i yukarıda anlattığımız şekilde giymeyen kişi, bazı otoritelere göre Hova’dan 
çıkmaz. Bu sebeple Leitatef Betsisit yerine Al Mitsvat Tsitsit berahasını 
söylemelidir. 
3 Bet Oved, Dinim LeTalit Gadol, Siman 16. 
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Şeeheyanu berahası söylemelidirler. Fakat Talit borç alındıysa, hiç 
beraha söylememek daha iyidir1. 

22. Talit’in minimum ölçüsü, 9 yaşındaki normal bir çocuğun 
kafasını ve vücudunun yarısından fazlasını kaplayabilecek 
şekildedir. 

23. Talit Katan kafadan geçirilebilecek ve bir kısmı önde diğer 
kısmı da sırt tarafında kalacak şekilde yapılmalıdır. Bir tarafın 
minimum uzunluğu 24cm. olmalıdır. 

24. Tsitsitler’in Kaşer (mitsva için geçerli) olabilmesi için ipliklerin 
bükümü ve imalatının Tsitsit yapmak amacıyla gerçekleştirilmiş 
olması gereklidir. 
 

TEFİLİN KURALLARI 
 

1. Kutsal dinimizin en önemli emirlerinden biri Tefilin 
mitsvasıdır. Bu emri önemsiz görüp Tefilin takmayan kişi, günah 
işler ve Teşuva (tövbe) yapmazsa Gelecek Dünya’da yeri yoktur. 

2. Tefilin takıldığı andan itibaren bu emri bize Tanrı’nın verdiğini 
hatırlamak şarttır. Tefilin’e yerleştirilmiş dört tane Peraşa2 bize 
Tanrı’nın Dünyanın Hakimi olduğunu ve bizi Mısır’dan çıkardığını 
öğretir. Tefilinler’in birini kalbin karşısına, diğerini de beynimizin 
üstüne koymamızın amacı, tüm duygularımızın ve tüm 
düşüncelerimizin Tanrı’nın emrinde olması gerektiğini 
hatırlamamızdır. 

3. Sabahleyin Tefilin, gün doğumunda, 2m. uzaklıktan bir kişinin 
tanınabileceği andan itibaren takılabilir. 
   Güneşin batışından sonra Tefilin takılmaz. 

1 Damesek Eliezer beşem Lev Hayim, Siman 90. 
2 Tefilin’deki dört peraşa şunlardır: Kadeş Li Kol Behor (Şemot 13), Veaya Ki 

Yeviaha (Şemot 13), Şema Yisrael (Devarim 6), Veaya İm Şamoa (Devarim 11) 
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4. Şabat, Yom Tov ve Hol Amoed’de [yani Pesah ve Sukot içindeki 
Yom Tov olmayan günlerde] Tefilin takılmaz. 

5. Tefilin takma şekli şöyledir: 
   Önce kol Tefilini takılır. Tefilin sol kol pazısına tam kalbin karşısına 
gelecek şekilde yerleştirilir. Tefilin’in düğümü sıkılmadan önce 
“Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 

Bemitsvotav, Vetsivanu Leaniah Tefilin – Bizleri emirleriyle kutsayan 
ve bizlere Tefilin takmayı emreden, Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; 
Mübareksin” berahası söylenir, Retsua (siyah deriden yapılmış olan 
kayış) hemen yedi kere kola dolanır ve parmakların arasında 
sıkıştırılıp tutulur, sonra baş Tefilini yerleştirilir. Tefilin’in, saçların 
çıkmaya başladığı yer ile bir bebeğin beyninin olduğu nokta arasına 
yerleştirilmesine dikkat edilmelidir3. Eğer daha aşağı konursa Tefilin 
takma emri yerine getirilmemiş olur. Retsua’nın düğümü, ensede 
kafatasının bittiği yerde olmalıdır. Baş Tefilini iki gözün tam orta  
hizasında olmalıdır. 

6. Bağırsak ağrıları çeken bir kimse eğer kendini temiz 
tutamıyorsa Tefilin mitsvasından muaftır. 

7. Kol ile baş Tefilini takma arasında konuşma yasaktır. Eğer 
konuşulursa baş Tefilini’ni takarken “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh 

Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mitsvat Tefilin – 
Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Tefilin mitsvası için emir veren, 
Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin” berahası söylenmelidir. Bu 
ikinci beraha, Tefilin’le ilgili olmayan şeyler konuşulursa söylenir. 
Fakat Tefilin’le ilgili şeyler konuşulursa ikinci beraha söylenmez. 
Buna rağmen hiç konuşmamaya hatta göz ve elle bile işaretler 
yapmamaya dikkat edilmelidir. Kol ile baş Tefilini takılması 

3 Bebeğin beyni bir yaşına kadar kemiksiz olarak açık kalır. Onu yalnız kafa derisi 
kaplar. Kafatası kemiği bir yaşından sonra yavaş yavaş sertleşir. Baş Tefilini’ni işte 
tam bu yere yerleştirmek gerekir. 
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sırasında Kadiş, Barehu, Keduşa, Şema’ya bile cevap verilmez ve 
“Amen” söylenmez. Cemaat “Amen” derken susulur ve onların 
cevabına dikkat edilir. Unutkanlıkla “Amen” cevabını veren bir 
kimse ikinci berahayı söylemez. 

8. Tefilin’den önce Talit  giyilir. 
9. Tefilinleri’ni bulamayan bir kimse Şema ya da Amida söyleme 

saatini kaçırmak üzereyse, Şema ve Amida’yı Tefilin’siz söyleyebilir. 
Tefilinler’i daha geç saatte temin ederse Minha duasında takar. 

10. Tefilin kutuları (Batim), doğrudan vücut üstüne konmalıdır. 
Eğer Batim konan yerde bandaj ya da benzeri bir şey varsa Tefilin 
takılamaz. Bu yalnız Batim içindir. Ama eğer kolda bandajlı bir yara 
varsa Retsuot (kayışlar) bandajın üzerinden geçirilebilir. 

11. Bir kimsede sadece kol veya sadece baş Tefilini varsa onu tek 
olarak takabilir. 

12. Sol eliyle yazı yazan veya tüm işlerini sol eliyle yapan bir kimse 
Tefilin’i sağ koluna takar. Fakat iki elini de kullanabiliyorsa Tefilin’i 
sol koluna takar. 

13. Tefilin  takılırken  tüm kötü düşüncelerden arınılmalıdır. 
14. Tefilinler kısa bir zaman içinde tekrar takma niyetiyle çıkarılırsa 

yeniden beraha söylenmez. 
15. Ödünç alınan bir Tefilin’e beraha söylenebilir. 
16. Tefilin ve Retsuot’un siyah renkte olması gereklidir. Beyazlama 

veya eskime halinde (bu işe özel bir boya ile) siyaha boyamak 
gerekir. 

17. Tefilinler’i çıkarma şekli şöyledir: 
    Eldeki düğümler açılır, Retsua kola dolanır, önce baş Tefilini 
çıkarılır, sarılarak toplanır. Sonra kol çözülür, sarılır ve özel 
torbasına konur. Torbada baş Tefilini sağ, kol Tefilini de sol tarafa 
yerleştirilir. 

18. Tefilini’ni çıkaran bir kimse Tefilin’i bizzat kendisi sarıp 
torbasına (Talegası’na) koymalıdır. 
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19. Elinden Tefilini’ni düşüren bir kimse aynı gün oruç (Taanit) 
tutmalıdır. Eğer imkanı yoksa Taanit’in yerine Tsedaka verir. Eğer  
Tefilin’i Talega’nın içindeyken düşürürse Taanit yapmasına gerek 
yoktur. 

20. Tefilin Retsuot’tan bir çiviye veya çengele asılamaz. Fakat içinde 
Tefilin olan bir Talega asılabilir. 

21. Kadınlar Tefilin takmaktan muaftırlar. Çünkü bu, “Mitsvot Ase 
Şeazeman Gerama – Zamana bağlı olan ‘yap’ şeklindeki emirler”den 
biridir. 

22. Tişa BeAv’da, geleneğe göre Tefilin, sabah değil Minha’da takılır. 
23. Ailesinden biri vefat eden bir kimse1 eğer ölü henüz 

gömülmemişse Tefilin takmaz2. Hatta acı haberi ilk bir ay içinde alan 
bir kimse haberi aldığı gün Tefilin takmaz. 

24. Tefilin’i Tanrı korkusu olan kimselerden satın almak gereklidir. 
Tefilinler aynı zamanda bir Sofer3 tarafından, yedi senede en az iki 
kez, yazının silinebileceği düşünülerek kontrol edilmelidir. 
 

MEZUZA KURALLARI 
 

1. Dinimiz, çok kapımız olsa bile her kapıya Mezuza takmayı 
emreder4. 

2. Mezuza, kapıdan girerken sağ tarafa takılır. Sol tarafa konursa 
Mezuza takılmamış sayılır. 

1 Bir kişi; anne, baba, kız, oğul, erkek kardeş, kızkardeş ve eşi için matemle 
yükümlüdür. 
2 Ailesinden biri vefat eden bir kimse, ölüsü hala gömülmemişse Onen 
statüsündedir. 
3 Sofer: Sefer Tora, Megila, Tefilin ve Mezuza yazan diplomalı kişi. 
4 Şabat Gemarası’nın 32. sayfasında, Hahamlarımız bize Mezuza mitsvasını yapan bir 
insanın, karısının ve çocuklarının hayatlarının uzayacağını söylerler. 
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3. Mezuza kapı kirişine, yukarıdan pervazın ilk 1/3’üne gelecek 
şekilde takılır. Eğer Mezuza bu hizadan daha aşağıya yerleştirilirse, 
sökülüp tekrar beraha söylenmesi gerekir. Nereye koyacağını 
bilemeyen bir kimse, Mezuza’yı orta boylu bir insanın omuz hizasına 
çakar. 

4. Mezuza, kapının pervazına ve Mezuza’nın üst tarafı hafif içeriye 
doğru eğik olacak şekilde takılır. 

5. Mezuza’nın çakılı olması gereklidir. Asılı olan bir Mezuza hiç 
takılmamış sayılır. Mezuza çakılmadan önce şu beraha söylenir: 
“Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 

Bemitsvotav, Vetsivanu Likboa Mezuza – Bizleri emirleriyle kutsayan 
ve bizlere Mezuza sabitlememizi emreden, Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; 
Mübareksin”. 

6. Aynı zamanda birden çok Mezuza çakılırsa ilkinin berahası 
hepsi için yeterlidir. 

7. Mezuza kendinden düşerse tekrar çakmak için bir kere daha 
beraha söylemek gereklidir. 

8. Yaşanmak için yapılmayan yerlerde Mezuza zorunluluğu 
yoktur. Bu yüzden Suka’ya Mezuza konmaz. Fakat dükkanlara ve 
işyerlerine Mezuza takmak şarttır. 

9. Banyo vs. amacıyla  kullanılan odalara Mezuza konmaz. 
10. Çok yüksek kapılı bir odaya Mezuza, normal bir insanın omuz 

hizasına takılır. 
11. Diaspora’da (Erets-Yisrael’in dışında) ev kiralayan bir kimse, ilk 

30 gün için Mezuza mitsvasından muaftır. 
12. Başka bir Yahudi’nin kiralayacağı bir evden çıkan biri, çıktığı 

evden Mezuzalar’ı sökmemelidir. Ama yeni kiracının Mezuzalar’ın 
değerini sahibine ödemesi şarttır. 

13. Evlerin Mezuzaları’nı en az yedi senede iki kez kontrol ettirmek 
gereklidir. 
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14. Mezuza kutsal dinimizin yeme izni verdiği bir hayvanın derisi 
üzerine yazılır. Bunu, içinde Tanrı korkusu olan ve bu işte uzman 
olan “Sofer” adı verilen kişiler yazar. Kullanılacak mürekkep, mazı1 
ve sirkeyi beraber kaynatmak suretiyle hazırlanır. Kalem ise 
kamıştan yapılır. Mezuza’da Şema, Vayomer’e kadar yazılmıştır. 
Mezuza’nın arkasına da “Şa-day” kelimesi yazılır. Mezuza, sondan 
başa doğru rulo şeklinde sarılarak kapatılır, bir tüp içine 
yerleştirildikten sonra kapı pervazlarına sabitlenir. 

15. Mezuza, bize Ulu Tanrı’yı hatırlatan bir işaret ve bizim için 
büyük bir koruyucu olduğu için, oturduğumuz evlere girip çıkarken 
Mezuzalar’ı öperiz. 
    Sabahleyin evden çıkan bir kişi, elini Mezuza’nın üstüne koyup 
şunları söyler: “Tanrım, sen benim koruyucumsun; evden çıkışımda 
ve eve girişimde lütfen beni koru”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mazı: Aktarlarda satılan ve yenmeyen bir çeşit ceviz. 
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ZEMİROT VE ALELUYOT KURALLARI 

 
1. Zemirot’u aceleyle söylememek gerekir. Zemirot’un harf ve 

kelimelerine tıpkı Şema’daki gibi çok dikkat edilmelidir. 
2. Zemirot’u söylerken, Baruh Şeamar’dan önce bile olsa 

konuşulmamalıdır ve Zemirot’la ilgisi olmayan şeylerden 
bahsedilmemelidir. 

3. Tefila’dan önce Pitum Aketoret ve Ezeu Mekoman söylememizin 
sebebi, her gün, Tora, Mişna ve Gemara okumaya layık 
olabilmemizdir1. 

4. Baruh Şeamar söylenirken Kadiş, Keduşa ve Barehu’ya cevap 
verilebilir2. 

5. Hazan’dan önce Baruh Şeamar bitirilirse Hazan’ın berahasına 
“Amen” söylenebilir. Fakat beraber bitirilirse Baruh Şeamar’ın 
sonundaki berahaya “Amen” cevabı verilmez3. 

6. Baruh Şeamar’dan Amida’nın sonuna kadar konuşmamak 
gereklidir. Mitsva için olsa bile, Baruh Şeamar’dan Yiştabah’a kadar 
konuşmak yasaktır4. 

7. Baruh Şeamar’dan Yiştabah’a kadar olan bölümde dudaklarla, 
parmaklarla, gözlerle işaret yapılamaz; hatta başka bir Mizmor dahi 
okunmaz. Örneğin, Aleluya Aleli’den Aleluya Ki Tov Zamera’ya 
kadar olan kural, aynen Şema kuralları gibidir. Fakat Baruh 
Şeamar’dan Yiştabah’a kadar, ‘mitsva için’ işaretleşilebilir5. 

1 Şulhan Aruh, Siman 50. 
2 Şalme Tsibur. 
3 Şaare Teşuva, 50-2. 
4 Muram, Siman 50. 
5 Bet Oved. 
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8. Aleluyot’un arasında “Amen” denebilir, fakat “Baruh U Uvaruh 
Şemo” cevabı verilmez6. 

9. Mizmor Letoda’yı ayakta söyleme adeti vardır. Fakat oturarak 
da söylenebilir. 

10. Günde üç kez Teila Ledavid söyleyen bir kişi gelecek dünyada 
yeri olduğuna emin olabilir. Bir kişinin Poteah Et Yadeha 
pasuğunda Kavana’sı (konsantrasyonu) yoksa [yani aklı o anda başka 
yerdeyse] tekrar dönüp söylemelidir. 

11. Vayvareh David ayakta söylenir. Veata Moşel Bakol 
kelimelerine gelindiğinde Tsedaka için biraz para ayrılır. 

12. Sinagoga geç gelen bir kimse hala Zemirot söylememişse 
Tsibur’la (halkla) Tefila söyleyebilmek için Vatitpalel ve Vayi 
Ahar’dan Ata U Ehad’dan önce olan Şema’ya kadar okur, sonra 
Pitum Aketoret, Ana Bekoah, Odu, El Nekamot, Aşem Meleh ve 
Baruh Şeamar söyler ve Tsibur’u yakalar. 

13. Vakit kalmamışsa ve o kişi Tsibur’la Tefila söylemek istiyorsa, 
Zemirot’u atlar ve Baruh Şeamar’dan başlar. Aşre, Aleluya Alelu Et, 
Am Kerovo Aleluya’ya kadar okur. Sonra Aleluya Alelu E-l 
Bekodşo’dan Kol Aneşama Tealel’e geçer ve hemen Yiştabah, Yotser, 
Şema ve Amida’yı Tsibur ile söyler. 

14. Sinagoga gelindiğinde halk Aleluyot’u bitirmek üzereyse, 
sadece Baruh Şeamar, Aşre ve Yiştabah söylenir7. 

15. Sinagoga geldiğinde halk Yiştabah’ta ise ve Baruh Şeamar’ı 
söylediği takdirde yetişemeyecekse, halkla birlikte Yotser, Şema ve 
Amida’yı söyler. Amida’dan sonra tek başına Baruh Şeamar’dan 
Yiştabah’a kadar söylenir. 

16. Beyahid (tek başına) dua edildiğinde hiçbir şey atlanmaz ve 
Tefila dua sırasına göre tümüyle okunur. 

6 Arav Azulay, Tov Ayin. 
7 Şulhan Aruh, Muram, Siman 52. 
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17. Sinagogda Minyan (10 kişi) yoksa, Hazan Yiştabah’tan önce 
Minyan gelene kadar susarak bekler. Minyan oluştuktan sonra da 
Yiştabah ve Kadiş söyler. Fakat Beyahid dua eden bir kişi hemen 
Yiştabah’a geçer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

       
      

        
         
      

   
            

         
       
       

         
      

        
     

        
         

       
       
       

 
          

          
        

             
       

 88 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

        
         

           
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

KERİAT ŞEMA KURALLARI 
 

1. Kişi Şema’yı zamanında, kelimesi kelimesine, büyük saygıyla 
ve ağızdan çıkanları anlayarak söylemekle yükümlüdür1. 

2. Şema’yı okurken, özellikle ilk cümleyi (“Şema Yisrael! AD...  
E-loenu; AD... Ehad! – Dinle Yisrael! Aşem Tanrımız’dır; Aşem 
‘Bir’dir!”) söylerken; Tanrı’nın “Efendimiz” olduğunu, İsmi’ni 
kutsamamız gerektiğini, düşünmeliyiz. 
   Kişi, ilk pasukta aklını oraya vermemişse (yani Kavana tutmamışsa) 
geri dönüp tekrar söyler. Fakat Şema’nın geri kalan kısmını 
Kavana’sız söylerse bile geriye dönmeye gerek yoktur. 

3. Şema, Tora’nın üç bölümünden oluşur. Bunlar: Şema’dan 
Uvişareha’ya, Veaya İm Şamoa’dan Kime Aşamayim Al Aarets’e ve 
Vayomer’den Ani AD...  E-loehem’e kadardır. 

4. İlk pasuk, şaşırmaya meydan vermemek ve hiçbir yanılma 
olmaması için yüksek sesle okunur. 

5. Sabahleyin Şema söyleme vakti, gün doğuşundan, günün uzun 
ya da kısa olmasına bakılmadan, günün ilk çeyreğine kadardır. 
“Gün”, güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır. 

6. Şema, oturarak veya ayakta söylenebilir. Fakat yatarak 
söylenmez. Eğer yatma zorunluluğu varsa yana dönerek 
söylenmelidir. 

7. Yolda olan bir kişi, Şema söyleme vakti geçmek üzere olduğu 
için bir an önce Şema söyleme zorunluluğu duyuyorsa, sadece ilk 
pasuk için durur ve sonra yoluna devam edebilir. 

1 Zoar Akadoş şöyle yazar: Şema’yı harfi harfine ve “Kavana – Konsantrasyon” ile 
söyleyen bir kişiyi, Tanrı, kötü yazgılardan kurtarır. 
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8. Şema söylenirken ara verilmez, bir kelime bile konuşulmaz; 
gözlerle, dudaklarla ve hatta parmakla bile işaret edilemez. 

9. Şema’yı söylemiş olan bir kişi sinagoga geldiğinde halk Şema 
söylüyorsa, onlarla en azından ilk pasuğu beraber söyler. 

10. Şema söylenirken ara verilmez. Sadece herhangi bir pasuğun 
ortasında bulunulsa bile, Kadiş, Keduşa, Barehu ve Modim’e cevap 
verilir. 

11. Tora okumakta olan bir kişi, Şema okuma vakti geçiyorsa 
elindekini bırakıp Şema’yı okumalıdır. 

12. Şema okumakta olan bir insan Sefer Tora’ya çağrılmışsa Şema’yı 
keser, Sefer Tora’ya kalkıp berahaları söyler, fakat Peraşa’yı Hazan’la 
beraber okumaz. 

13. Bir kişi Tora’nın mitsvalarından biriyle meşgulsa; örneğin bir 
cenazeye eşlik ediyorsa, ya da mezar kazmakla meşgul ise, Şema’yı 
söylemekten muaftır. 

14. Şema’yı dua kitaplarında olduğu gibi okumak gereklidir. Bir 
kelime hatta bir harf bile atlanırsa o pasuk tekrar okunmalıdır. 

15. Şema’yı okurken kulakların söylenenleri duyması şarttır. Ancak 
Şema yüksek sesle okunmamışsa bile Hova’dan (yükümlülük) çıkılır. 

16. Şema’yı söyleyip söylemediğini hatırlayamayan bir kişi, baştaki 
ve sondaki berahalarla birlikte tekrar söyler. 

17. Sabah Şeması’ndan önceki ve sonraki berahalar şunlardır: 
Şema’dan önceki ilk beraha Yotser Or’dan Yotser Ameorot’a kadar; 
ikincisi Aavat Olam’dan Yisrael Beaava’ya kadar; Şema’dan sonra 
da Emet Veyatsiv’den Gaal Yisrael’e kadardır. 

18. Şema pis veya murdar bir yerde okunmaz. Eğer bulunulan yer 
tamamen temiz değilse, Şema içten okunur. Şema okuma vakti 
geçmek üzereyken tuvalette olan bir kişi, içinden şunları 
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geçirmelidir. “Şema’yı söyleyemediğim için çok üzgünüm, şu anda 
Şema’yı içimden söylemeye bile hakkım yok”1. 

19. Arvit’te (akşam duası) Şema okuma vakti, gökte üç küçük 
yıldızın gözükmesinden, gece yarısına kadardır. Eğer vakit geçtiyse, 
gün doğana kadar Şema söylenebilir. 

20. Arvit Şeması’ndan yarım saat önce yemeğe oturulmaz. Yenecek 
şey az olsa bile Arvit’ten önce yenmez, biraz dinlenmek için yatılmaz 
ve herhangi bir işe başlanmaz. Eğer bir kişi yemeğe başladıysa ya da 
biraz yattıysa ya da bir işe başlamışsa, Şema vakti geldiği zaman tüm 
meşgalelerini bırakıp Şema söylemelidir. 

21. Cemaat vaktinden önce Şema söylemişse, onlarla beraber Şema 
ve Arvit söylenir ve Şema vakti gelince de2 sadece Şema, Emet’e kadar 
Beyahid (tek başına) söylenir. 

22. Arvit Şeması’ndan önce ve sonraki berahalar şunlardır: 
Şema’dan önceki ilk beraha Aşer Bidvaro’dan Amaariv Aravim’e 
kadar; ikinci beraha Aavat Olam’dan Oev Et Amo Yisrael’e kadar; 
Şema’dan sonraki ilk beraha Veemuna Kol Zot’tan Gaal Yisrael’e 
kadar; ikinci beraha da Aşkivenu’dan Laad’a kadardır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Mişna Berura, Hafets Hayim, Sayfa 62-9. 
2 Üç küçük yıldız çıktığı andan itibaren. 
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AMİDA1 KURALLARI 
 

1. Amida’ya başlamadan önce Teilot LaE-l Elyon kelimelerine 
gelindiği zaman ayağa kalkılır ve Tanrı’nın bizim için her an yaptığı 
iyilikler ve O’nun Yüceliği düşünülmeye başlanır. Kafamızı meşgul 
eden tüm düşünceler zihinden çıkarılır ve Krallar Kralı’nın önünde 
bulunulduğu akıldan çıkartılmaz. 

2. Amida söylerken esnememeye, geğirmemeye dikkat etmek 
gerekir. Buna rağmen kendini tutamayan bir kişi, o anda ağzını 
eliyle kapatmalıdır. Tükürüğünü tutamayan bir kişi mendiline 
tükürür. 

3. Amida söyleyen bir kişi, en azından ağzından çıkanı 
anlamalıdır. 

4. Amida ayakta söylenmelidir ve hiçbir yere yaslanılmamalıdır. 
Hasta olan bir kişi ayakta duramıyorsa oturabilir, hatta yana dönük 
olması şartıyla yatarak da Amida söyleyebilir. 
    Seyahatte olan bir kişi, otobüs, tren veya vapurdaysa; eğer 
kalkabilirse, Amida’yı ayakta söyler, yoksa oturarak bulunduğu 
şekilde söyler. 

5. Amida yandaki kişinin duyamayacağı şekilde sessiz 
söylenmelidir. Yalnız dudaklar hareket ettirilir. 

6. Amida söylenirken, yüz Erets-Yisrael’e çevrilir. Erets-Yisrael’de 
olan bir kişi, yüzünü Yeruşalayim’e çevirir. Yeruşalayim’de olan bir 
kişi de, yüzünü Bet-Amikdaş’a çevirir. 

1 Amida’ya aynı zamanda “Şemone Esre” adı da verilir. Bu dua ayakta, sessizce ve 
günde üç kez söylenir: Sabah Tefilası’nda, öğleden sonra Minha’da ve akşam da üç 
yıldız çıktıktan sonra Arvit duasında. 
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7. Amida’da ne tarafa döneceğini bilmeyen bir kişi, istediği tarafa 
döner. Ancak kalbinde, Tanrı’nın kutsiyetinin Yeruşalayim’de 
bulunduğunu düşünmelidir. 

8. Amida sadece can güvenliği tehlikede olduğu zaman kesilebilir. 
Başka hiçbir şekilde kesilemez. 
    Hatta Kadiş, Keduşa ya da Barehu söylemek için bile, Amida 
kesilemez. Sadece cemaat bunlara cevap verince susulur ve bittikten 
sonra Amida söylemeye devam edilir. 
    Bir kişi Sefer Tora’ya bile çağrılsa Amida’yı kesmez. 

9. Amida söylerken elde dua kitabından başka hiçbir şey 
tutulamaz. Sadece Sukot’ta Lulav tutulabilir. 
    Amida söyleyen bir kişinin elinden kitabı düştüğünde, eğer 
Kavana2 ile Amida söyleyemiyorsa eğilip kitabı alabilir. Herhangi bir 
ufak böcek onu rahatsız ediyorsa üzerinden onu atabilir3. 

10. Amida söyleyen bir kişinin 2 metreye kadar önünden geçilmez. 
11. Sabahleyin Amida söyleme vakti gün doğumundan günün ilk 

üçte birinin sonuna kadardır. Günün üçte birini geçirip de Amida 
söyleyemeyen bir kişi, öğleye kadar Amida söyleyebilir. Herhangi bir 
sebeple Amida’yı söylemeyi unutan bir kişi saat 12:30’u bekler; sonra 
Minha duasını okur; ardından da sabah söylemediği Amida için 
Minha Amidası’nı tekrarlar4. Fakat sabah Amidası’nı bilerek 
söylemediyse ve zaman geçmişse, Minha’dan sonra bir Amida daha 
söyleyemez. 

12. Resimlerin ve çizilmiş şeylerin önünde, kabartma olmasalar 
bile Amida söylenmez. Fotoğrafların önünde Amida söylemek 
zorunda kalınırsa gözler kapatılır. 

2 Kavana (konsantrasyon), ağızdan çıkana çok dikkat etmektir. 
3 Ben İş Hay, Yitro Peraşası, Sayfa 51. 
4 Zamanında söylenmeyen duaların, bir sonraki duada ödenmesine İbranice’de 
“Taşlumim” adı verilir. Bkz. Taşlumim kuralları (s. 101). 
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    Amida, gözler kapalı da olsa, bir aynanın karşısında 
söylenmemelidir. 

13. Amida gülerek ve şakalaşarak söylenmez. Aksine saygı ve 
korkuyla söylenir. 

14. Amida yüksek bir yere çıkılarak söylenmez. Kanape, iskemle 
veya tabure üstünde olan bir kişi Amida söylemek için aşağıya iner. 
    Hazan, sesini dinletmek için daha yüksek yerde bulunabilir. 

15. Sabah duadan önce yemek yenmez. Yalnızca su veya herhangi 
bir ilaç içilebilir. 

16. Amida üç grupta toplanan 19 berahadan oluşur. İlk üçü 
Tanrı’ya övgü, son üçü Tanrı’ya teşekkür, ortadaki 13 beraha da 
istek berahalarıdır. 

17. Amida’da dört kez eğilmek gereklidir. 
a. İlk berahanın başlangıcında: Baruh Ata AD... 
b. Amida’nın ilk berahasının sonunda: Magen Avraam 
c. Onsekizinci berahanın başlangıcında: Modim Anahnu Lah 
d. Onsekizinci berahanın sonunda: Ulha Nae Leodot. 

18. Amida bittiğinde Ose Şalom kelimelerinde Kral’dan ayrılır gibi 
üç adım geri atılır. 
    Ose Şalom Bimromav derken yüz sola çevrilir. U Berahamav 
Yaase Şalom Alenu’da sağa çevrilir. Veal Kol Amo Yisrael Veimru 

Amen derken öne doğru eğilinir. 
 

BEHAZARA KURALLARI 
(HAZAN’IN TEKRAR ETTİĞİ AMİDA) 

 
1. Okuma bilmeyenlerin Hova’dan çıkabilmeleri için 

Hahamlarımız sessizce söylenen Amida’dan sonra Hazan’ın Amida’yı 
bir kez daha tekrar etmesini öngörmüşlerdir. Okumayı bilsin ya da 
bilmesin bütün halkın, Hazan’ın söylediği berahaları büyük bir 

           
    

      
       

       
         

        
         

          
         
      

         
        

       
       

         
          

       
       

        
 
 

            
 

        
     

        
         
        
        

94 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

            
 

        
  

        
           

            
         

   
         

          
  

     
      

      
      
      

        
    

             
          

     
 

  
    

 
     

       
          

        

dikkatle dinlemesi ve her berahadan sonra “Baruh U  Uvaruh Şemo” 
ve “Amen” demesi şarttır1. 

2. Hazan, Behazara Amidası’nı okurken konuşmamak gereklidir; 
hatta Tora’dan herhangi bir şey bile okunmaz2. 

3. Hazan, Behazara Amidası’nı okurken ayakta durmak gerekir. 
Kendini zayıf hisseden bir kişi veya bir hasta oturabilir. 

4. Herhangi bir sebepten Behazara’ya devam edemeyen ya da 
bayılan bir Hazan’ın yerine başka biri geçer, kaldığı berahanın 
başından başlar ve devam eder. Bu durum ortadaki 13 beraha3 
içindir. Fakat ilk üç berahada4 kalmışsa Amida’nın başından başlar, 
sondaki üç berahada5 kaldıysa Retse’dan başlar. 

5. Dua sırasında, Hazan dua vaktinin geçtiğini, ya da Minyan’dan 
bir kişinin gideceğini ve Minyan’sız kalacaklarını görürse, Belahaş6 
söylenmeden Amida’ya doğrudan yüksek sesle başlar. Halk 
arkasından onunla beraber kelimesi kelimesine Amida’yı okumaya 
başlar. Keduşa’ya varılınca hep beraber söylenir; sonra Hazan AE-l 
Akadoş berahasına kadar yüksek sesle okur ve oradan itibaren de 
herkes kendi kendine Amida’yı sonuna kadar söyler. 

6. Behazara sırasında Hazan bir berahadan diğerine geçerken, 
halkın “Amen” cevabını vermeye yetişmesi için biraz beklemelidir. 
 
 

1 Hazan Amida’yı Şahrit, Musaf ve Minha’da tekrar okur. Fakat Arvit’te Behazara 
söylenmez. 
2 Hahamlarımız Bene-Yisrael’in başına gelen birçok problemin, Behazara’nın 
berahalarında konuştukları için geldiğini söylerler. 
3 Ortadaki 13 beraha Ata Honen’den Retse’ye kadardır. 
4 İlk üç beraha, AD… Sefatay’dan AE-l Akadoş’a kadardır. 
5 Sondaki üç beraha Retse’den E-loay Netsor’a kadardır. 
6 Belahaş: “Sessizce”. Herkesin sessiz olarak okuduğu Amida. 
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7. Hazan Keduşa’yı okurken, herkes ayaklarını bitiştirmeli ve 
Hazan’dan önce şunları söylemelidir:  

• Kadoş Kadoş Kadoş... 
• Baruh Kevod AD... Mimekomo. 
• Yimloh AD... Leolam... 

    Vücut ayak uçları üzerinde kaldırılır, gözler göklere çevrilir. 
Gözlerin kapalı olması iyidir. 
 

MORİD ATAL VE MAŞİV ARUAH KURALLARI1 
 

1. Morid Atal: Pesah’ın ilk gününün Musafı’ndan Şemini Hag 
Atseret’e kadar söylenir. 
    Maşiv Aruah: Şemini Hag Atseret’in Musafı’ndan Pesah’ın ilk 
gününün Musafı’na kadar söylenir. 

2. Yazın yanılıp da “Maşiv Aruah Umorid Ageşem” diyen bir kişi 
Amida’ya baştan başlar; fakat kışın “Morid Ageşem” yerine “Morid 
Atal” derse geri dönmez. 

3. Amida’ya baştan başlamak istemeyen bir kişi, Hazan’ın 
Behazara’da söylediği kelimeleri can kulağıyla dinlemesi ve arada 
konuşmaması şartıyla Hova’dan çıkabilir. 
 

BAREHENU VE BAREH ALENU KURALLARI2 
 

1. Amida’da Barehenu söyleme zamanı, Pesah’ta Hol Amoed’in ilk 
gecesinden, Tişri Tekufası’ndan3 60 gün sonrasına kadardır. Amida’da 

1 Morid Atal yazın, Maşiv Aruah kışın söylenir. Bu iki cümle Amida’nın ikinci 
berahası olan Ata Gibor’da bulunur. 
2 Barehenu yazın, Bareh Alenu kışın söylenir. Bunlar Amida’nın dokuzuncu 
berahasıdırlar. 
3 Tişri Tekufası: “Tişri Mevsimi / Dönemi”. Bu tarih, 5 veya 6 Aralık’a rastlar. 
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Bareh Alenu söyleme zamanı da Tişri Tekufası’ndan 60 gün 
sonrasından Erev Pesah’a  kadardır. 

2. Yazın yanılıp Bareh Alenu söylenirse, Amida baştan tekrarlanır. 
Aynı şekilde kışın da Barehenu söylenirse, baştan başlanmalıdır. 
Yanıldığını Şema Kolenu’dan önce farkeden bir kişi, Ki Ata Şomea 
Tefilat Kol Pe’den önce, “Ten Tal Umatar Livraha” cümlesini söyler 
ve Şema Kolenu berahasını bitirir. Eğer yanıldığını Amida’yı 
bitirirken fark ederse ve henüz geriye adım atıp, Ose Şalom 
söylemediyse Bareh Alenu’ya döner. Fakat Amida’yı bitirip geriye üç 
adım attıysa, Amida’ya en baştan başlamalıdır4. 

3. Erets-Yisrael’de Bareh Alenu 7 Heşvan’da söylenmeye başlanır. 
Erets-Yisrael’in dışında olan bir Yisraelli, bulunduğu ülkedekiler gibi 
hareket eder. Başka bir ülkede oturup da Erets-Yisrael’de olan bir 
kişi, Erets-Yisrael’dekiler gibi davranır. Ancak bu durum sadece 
Yisraelli kişi 7 Heşvan’dan önce Erets-Yisrael’den çıktıysa geçerlidir. 
Fakat 7 Heşvan’dan sonra çıkmış ve Bareh Alenu söylemeye 
başlamışsa, Erets-Yisrael dışındakiler hala Barehenu söylemelerine 
rağmen, kendisi Bareh Alenu söylemeye devam eder5. 
 

YAALE VEYAVO KURALLARI 
 

1. Yaale Veyavo; Roş Hodeş, Yamim Tovim, ve Hol Amoed günleri 
Amida’ya eklenen bir parçadır. 

2. Roş Hodeş Arviti’nde yanılıp da Yaale Veyavo söylemeyen bir 
kişi Amida’yı tekrar okumaz. Fakat Amahazir Şehinato’da hatırlarsa 
Retse’ye döner. Roş Hodeş günü Şahrit, Minha, ya da Hol Amoed’de 
Arvit, Şahrit ve Minha’da Yaale Veyavo söylemeyi unutursa Amida’yı 

4 Amida’yı tekrar söylemek istemiyorsa Hazan’ın söylediği Behazara ile Hova’dan 
çıkabilir. 
5 Bet Oved, Bareh Alenu, Siman 3-4. 
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baştan tekrar eder. Eğer Amida’yı bitirmeyip üç adım geri atmadan 
yanıldığını hatırlarsa Retse’ye geri döner1. 
 

BİRKAT KOANİM KURALLARI 
 

1. Her Koen için Bene-Yisrael’i mübarek kılmak bir mitsvadır. 
Bene-Yisrael’i mübarek kılmak için Duhan’a2 çıkmayan bir Koen, 
Tora’nın üç mitsvasını ihlal etmiş olur. 

2. Musaf ve Şahrit dualarında Hazan Behazara’yı söylediği zaman, 
sinagogda Koenler varsa, Retse’den önce dışarı çıkıp ellerini 
yıkarlar3 ve Hazan Modim’i söylemeden Ehal Akodeş’e gitmeye 
başlarlar. 

3. Koen’le beraber 10 kişi yoksa Birkat Koanim (Koenlerin 
berahası) söylenmez. Birkat Koanim’e başladıktan sonra Minyan’dan 
dışarı çıkan olursa Koenler dualarını kesmezler ve sonuna kadar 
bitirirler. 

4. Tefila söyleyip, Birkat Koanim mitsvasını yerine getirmiş olan bir 
Koen; daha sonra başka bir Minyan Tefila söylerken orada bulunursa, 
Birkat Koanim zamanı geldiğinde halkı tekrar mübarek kılmalıdır. 
Ama eğer istemezse, Tora’nın emirlerini ihlal etmiş olmaz. Tsibur’la 
Tefila söylemeyen ve Beyahid Tefila söyleyen bir Koen, Behazara 
zamanında kendi Tefilasını keser ve Birkat Koanim için Duhan’a çıkar. 
Fakat Birkat Koanim’i bitirinceye kadar Keriat Şema ya da Amida 
vaktinin geçeceğini farkederse, Retse’den önce dışarı çıkar ve 
Tefilası’nı dışarıda söyler. 

1 Yaale Veyavo, Morid Atal, Maşiv Aruah, Barehenu ve Bareh Alenu’da yanılma 
ihtimali yüksek olduğundan, en iyisi Amida’yı kitaptan okumak ve yanılmaya 
meydan vermemektir. Bütün büyük Gaonlar Amida’yı kitapla söylerlerdi. 
2 Duhan: Koenler’in halkı mübarek kılmak için çıktıkları nispeten yüksek yer (ç.n.). 
3 Sinagogda Levi varsa, Koenler’e ellerini yıkamaları için su dökerler. Eğer Levi 
yoksa Koenler kendi ellerini kendileri yıkarlar. 
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5. Kendini zayıf ya da rahatsız hisseden bir Koen, Birkat 
Koanim’de ayakta durmaktan rahatsız olacaksa Retse’den önce 
sinagogdan dışarı çıkar4. 

6. Cemaat tarafından sevilmeyen ya da cemaatle anlaşmazlığı 
olan bir Koen Birkat Koanim söyleyemez ve eğer söylerse bu durum 
onun için büyük bir tehlike teşkil eder5. 

7. Evli olmayan bir Koen’in tek başına Birkat Koanim’e çıkmaması 
daha iyidir. Fakat evli Koen yoksa, bekar bir Koen Birkat Koanim 
söyleyebilir6. 

8. Tefila söylenen yerde Sefer Tora yoksa bile Birkat Koanim 
söylenebilir. 

9. Hazan Retse’ye başladığı andan itibaren Koenler Duhan’a 
gitmeye başlarlar, yolda da şu kelimeleri söylerler: “Bene Yisrael’i 
mübarek kılma mitsvasını yerine getirmeye hazırım”. 

10. Koenler cemaati mübarek kılarlarken şu şekilde hareket 
ederler: 
    Hazan Ulha Nae Leodot berahasını söyleyene kadar deri 
ayakkabılarını çıkarıp yüzleri Ehal Akodeş’e dönük olarak dururlar. 
Sonra Koenler hemen baş ve yüzlerini Talitleri’yle kapatırlar. Sağ 
elleri sol ellerinden daha yüksekte olacak şekilde ellerini omuzlarına 
kadar yükseltirler. Parmaklarını beş tane aralık olacak şekilde 
açarlar. Parmaklar şu şekilde olmalıdır: Parmaklar ikişerli gruplar 
halinde bitiştirilir7. Böylece her elde ikişer aralık olur. İki el 

4 Mişna Berura 128-12. 
5 Zoar, Peraşat Naso. 
6 Bet Menuha, Nesiat Kapayim, Siman 49. 
7 Serçe parmaklar yüzük parmaklarla, orta parmaklar da işaret parmaklarla 
bitiştirilir (ç.n.). 
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arasındaki aralık da katıldığında toplam beş aralık olur1. Avuçlar 
yere, ellerin tersi de yukarı doğru bakmalıdır. 

11. Koenler yüzleri Ehal Akodeş’e dönük iken; “Baruh Ata AD...  
E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu Bikduşato Şel Aaron, 
Vetsivanu Levareh Et Amo Yisrael – Bizleri Aaron’un kutsiyetiyle 
kutsayan ve bizlere Halkı Yisrael’i (sevgiyle) mübarek kılmayı emreden, 
Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin” berahasını söylerler. 
Yüzlerini cemaate döndürdükten sonra da “Beaava – Sevgiyle” 
kelimesini eklerler. 
    Duhan’da sadece bir Koen varsa, Hazan “Yevareheha” ile başlar. 
Eğer birden fazla Koen varsa, Koenler berahadan hemen sonra 
“Yevareheha” kelimesini söylerler, sonra Hazan ikinci kelime olan 
“AD…” ile devam eder. 
    Koenler, cemaatı mübarek kılarken kelimeleri bir ağızdan 
söylemeye dikkat etmelidirler. Bir kelimeyi biri daha çabuk, öbürü 
daha geç söylememeli ve aynı melodiyi kullanmalıdırlar. 
    Koenler dualarını bitirdikten sonra Hazan Sim Şalom’a başlayınca 
yüzlerini Ehal Akodeş’e döndürürler ve Hazan Sim Şalom berahasını 
bitirinceye kadar orada kalırlar. 
    Koenler hem baştaki, hem de sondaki dönüşlerini sağ taraftan 
yaparlar. 

12. Koenler halkı mübarek kılarken, hiçbir tarafa bakmamak 
gerekir. Gözler yere bakmalıdır. Tıpkı Amida’nın Kavana ile 
söylenmesi gibi, halkın aynı şekilde Koenler’in berahalarını Kavana 
ile dinlemeleri gerekir. 

1 Koen’in duası esnasında 10 parmağını açması, 10 sayısına eşit olan Yud harfini 
sembolize eder. Parmakların 5 aralığı da 5 sayısına eşit olan E harfini simgeler. 
İkisinin birleşimi, Tanrı’nın İsmi’ni oluşturur ve Koenler halkı mübarek kılarken, 
Şehina’nın (Tanrı’nın Kutsal Varlığı) o anda orada olduğunu belirtir. 
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13. Koenler halkı mübarek kılarken konuşanlar ve dikkatle 
dinlemeyenler mübarek kılınmamakla  kalmazlar, büyük de bir 
günah işlerler. 

14. Sinagogda Koen varsa ve Hazan Koen ise, Hazan olan Koen, 
beraha söylemez. Kendisi susar, Birkat Koanim’deki kelimeleri 
yanında olan cemaatten [Koen olmayan] bir kişi söyler ve Sim 

Şalom’da Hazan Behazara’ya devam eder. Fakat başka bir Koen 
yoksa, Hazan Koen ise ve yanılmayacağından eminse, Behazara’da 
kendisi Birkat Koanim yapabilir. Hazan-Koen şu şekilde hareket eder: 
Ulha Nae Leodot bittikten sonra Ehal Akodeş’e gider ve cemaatı 
mübarek kılar. Fakat halk zaten onun arkasındaysa, yüzünü halka 
döner ve halkı yerinden mübarek kılar. Cemaatten biri de Birkat 
Koanim kelimelerini söyler. 

15. Tefila sırasında cemaatte hiç Koen yoksa, Hazan Barehenu 

Baberaha duasını okur ve her berahadan sonra cemaat “Ken Yei 
Ratson” cevabını verir. 

16. Yedi günlük matemde olan bir Avel Koen, Birkat Koanim 
söylemez. Hazan Retse’ye gelince sinagogdan dışarı çıkar. 
 

TAŞLUMİM KURALLARI2 
 

1. Herhangi bir sebepten dolayı Minha duasını söyleyemeyen bir 
kişi Arvit’te iki Amida söyler. Bunların ilk Arvit, ikincisi de Minha için 
söylenir. 

2. Kişi yanılıp Arvit söylemezse sabah Tefilası’nda iki Amida 
söyler. Bunların ilki Şahrit, ikincisi de Arvit içindir. 

3. Şahrit (sabah Tefilası) söyleyemeyen bir kişi Minha’da iki Amida 
söyler. Bunların ilki Minha, ikincisi de Şahrit içindir. 

2 Taşlumim: “Ödeme”. Elde olmayan bir sebepten dolayı vaktinde söylenemeyen 
bir Amida’nın, bir sonraki duada ödenmesi. 
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4. İlk Amida ile ikincisi arasında dört adım atılacak kadar bir süre 
beklenir. 

5. Bir duadan ötekine Amida’yı ödeme, ancak unutma ya da 
herhangi bir olay sonucu imkansızlık sebepleriyle mümkündür. 
Fakat “Şimdi Minha söylemeyeyim, Arvit’te iki Amida söylerim” 
diyen bir kişi, yapmadığı duanın Amidası’nı ödeyemez. 

6. Tefila ve Minha söyleyemeyen bir kişi, Arvit’te, biri Arvit, diğeri 
de Minha için iki Amida söyler. Ancak Şahrit’in Amidası’nı ödeme 
imkanı yoktur. 

7. Şabat Minhası’nı söyleyemeyen bir kişi Motsae Şabat Arviti’nde 
iki Amida okur. İlk Amida’da Ata Honantanu söyler, fakat ikincide 
söylemez. 

8. Erev Şabat Minhası’nı söylemeyen bir kişi Şabat Akşamı Arvit’te 
iki Amida söyler. İlki Arvit, ikincisi Minha içindir. Her iki Amida da 
Şabat akşamı okunan Amida’dır. 

9. Şabat akşamı Arvit söyleyemeyen bir kişi Şahrit’te iki Amida 
okur. Her ikisinde de Yismah Moşe söyler. Aynı şekilde Şabat 
Tefilası’nı söyleyemeyen bir kişi Minha’da iki Amida söyler ve her 
ikisinde de Ata Ehad söyler. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    

 
        

  
         

 
        

  
        

 
       
        

 
          

         
        
           
         

            
           

          
 

        
          
        

          

      
       

102 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

           
 
         
       

        
       

          
          

  
        

          
 
         

            
    

         
          

          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VİDUY VE TAHANUNİM KURALLARI 

 
1. Amida’dan sonra Aşamnu, Bagadnu yani Viduy1 sonra da 

Vayaavor okunur. 
2. Kişi günahlarını itiraf ettiği sırada [yani Viduy sırasında] ayakta 

durmalıdır. 
3. Hazan Viduy’u yüksek sesle söylerken, halk günahlarını alçak 

sesle söyler. 
4. Tefila’yı Beyahid (tek başına) söyleyen bir kişi Vayaavor 

söylemez. 
5. Rahum Vehanun Hatanu Lefaneha söylenirken Ledavid Eleha 

kelimelerine gelince oturulur. Yüzü sol kolun üstüne yaslamak 
adettir. 

6. Nefilat Apayim adı verilen Rahum VeHanun, Ehal Akodeş ve Sefer 
Tora olmayan yerde, hatta Beyahid dua edilirken bile söylenebilir2. 

7. Yıl içinde Tahanunim olmayan günler şunlardır: Roş Hodeş, 
Hanuka, 15 Şevat (Tu Bişvat), 14-15 Adar (normal yıllarda Purim, artık 
yıllarda Purim Katan) 14-15 Veadar (artık yıllarda Purim), bütün 
Nisan ayı, 14 İyar (Pesah Şeni), Omer’in 33. günü (Lag Baomer), Roş 
Hodeş Sivan’dan Şavuot’tan 6 gün sonrasına kadar, 15 Av (Tu Beav), 
Roş Aşana arifesi, Kipur arifesi, Kipur çıkışından Tişri ayının sonuna 
kadar. 

8. Avel evinde, Avel evde değilse bile Tahanunim söylenmez. 
9. Bir düğünü takip eden ilk yedi gün boyunca, Hatan (damat) 

sinagoga geldiğinde ya da onun evinde Tefila söylendiğinde, 
Tahanunim yapılmaz. Bu durum genç bir kızla evlenen biri için 

1 Viduy: Günahların itiraf edildiği dua. 
2 Ben İş Hay, Ki Tisa Peraşası. 

 103



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

geçerlidir. Damat dul ise ve bir dul kadın ile evlenmişse, yalnız ilk 
üç gün Tahanunim söylemez. 

10. Baal Aberit [Berit Mila (sünnet) gününde, sünnet olacak bebeğin 
babası] o sırada sinagogda ise, sünnet evde ya da hastanede 
yapılacaksa bile, o Tefila’da Tahanunim yapılmaz. 

11. Asara Betevet, Taanit Ester gibi Taanit Tsibur (genel oruç) olan 
günlerde Birkat Mila varsa, Nefilat Apayim (Rahum VeHanun) 
yapılmaz. Fakat Viduy ve Selihot söylenir. Sadece Baal Aberit hiç 
Tahanunim söylemez, fakat Vayhal Moşe peraşasını dinlemesi 
şarttır1. 

12. Aşre Yoşeve Beteha parçasına gelindiği zaman özellikle Poteah 
Et Yadeha cümlesi Kavana ile söylenmelidir. Hahamlarımız Teila 
Ledavid parçasını günde üç kez söyleyen birini iyi günlerin 
beklediğini söylerler. 

13. Tahanunim olmayan bir günde, Amida’dan hemen sonra Hatsi 
Kadiş söylenir ve Aşre bölümüne başlanır. Yaanha AD… ve Tefila 
Ledavid bölümleri okunmaz. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Damesek Eliezer, Viduy dinimleri. 
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HAFTANIN NORMAL GÜNLERİNDE TEFİLA DÜZENİ 
 
Şehrimizdeki geleneğe göre haftaarası Tefilası’nın Seder’i (düzeni), 
Pazartesi ve Perşembe günlerinin haricinde şöyledir: 
 
Behazara Amidası’ndan sonra Aşamnu söylenir. El Ereh Apayim, 
Rahum Vehanun, Avinu Malkenu, Hatsi Kadiş, Aşre, Lamnatseah, 
Uva Letsiyon, Kadiş Titkabal, Tefila Ledavid, Bet Yaakov, günün Şir’i 
(şarkısı), Oşienu, Kadiş Yee Şelama Raba, Kave El AD..., Pitum Aketoret, 
Tana Deve Eliyau, Kadiş Al Yisrael, Barehu, Alenu Leşabeah. 

 
PAZARTESİ VE PERŞEMBE GÜNLERİ TEFİLA DÜZENİ 

 
Şehrimizdeki geleneğe göre, Pazartesi ve Perşembe günleri Tefila 
düzeni [bunlar özel günlere rastlamadığı zaman] şöyledir: 
 
Behazara’dan sonra Aşamnu, Ma Nomar Lefaneha, Rahum VeHanun, 
Avinu Malkenu, [E-l Meleh, Anşe, E-l Meleh, Tamanu, E-l Meleh,  
E-loenu,] Veu Rahum, Ana Meleh Rahum, Apoteah Yad, Hatsi Kadiş. 
Bunun ardından Sefer Tora çıkartılır ve haftanın peraşası okunur. Üç 
Ole çağırılır; toplamda en az 10 ve her Ole’ye en az 3 pasuk okunur. 
Sonra Hatsi Kadiş söylenir; ardından Aşre, Lamnatseah, Uva 
Letsiyon, Kadiş Titkabal. Daha sonra Sefer Tora, Ehal Akodeş’e geri 
götürülür ve dua diğer günlerdeki gibi devam eder. 
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MİNHA KURALLARI 

 
1. Söylenme vakti gün ortası olmasına rağmen, tüm işimizi 

bırakıp Minha duasını söylemek için Tanrı’nın Evi’ne gelmek en 
kutsal görevlerimizden biridir. 

2. Minha söyleme vakti gün doğduktan 9 saat 30 dakika sonradır1 
ve bu saatte söylenen duaya “Minha Ketana” denir. Minha, güneş  
batana kadar söylenebilir. 

3. Akşamleyin meşgul olacağını ve Minha duasını zamanında 
söyleyemeyeceğini bilen bir kişi, gün doğduktan 6 saat 30 dakika 
sonradan itibaren2 Minha söyleyebilir ve bu saatte söylenen duaya  
“Minha Gedola” denir. 

4. Birçok sinagogda ve İstanbul’da, Minha, güneş batmaya yakın 
söylenir ve arkasından hemen Arvit duası okunur. 
    Geç kalan bir kişi Minha’yı yıldızların çıkmasına yakın söylerse 
yine Hova’dan çıkabilir. 

5. Eğer su varsa Minha’dan önce el yıkanması iyidir. 
6. Minha’dan yarım saat önce tıraş olmaya, yemek yemeye ve 

banyo yapmaya başlanmaz. 
7. Yemeğe, tıraş olmaya, banyoya ya da benzeri bir meşgaleye 

başlayan bir kişi işini yarım bırakıp Minha söylememeli, işini 
bitirdikten sonra Minha duasını yapmalıdır. Fakat bu sırada Minha 

1 Söz konusu 9,5 saat, "zaman saatine" göre hesaplanır. Bunlara “Şaot Zemaniyot” 
denir. Zaman saati, günün uzunluğu ve kısalığına göre değişir. Bir “saat” Güneşin 
doğuşundan yıldızlar çıkana kadar olan zamanın 12’ye bölünmesinden elde edilir 
ve her birine de “Şaa Zemanit” denir. Örnek: Bir günün uzunluğu 18 saat ise, her 
saat (Şaa Zemanit) 1,5 [normal] saattir. 
2 Yukarıda bahsedildiği gibi, güneşin doğuşundan 6,5 saat sonra Minha Gedola 
söylemek zorunda kalınırsa, yaz veya kış normal saatlere göre 12.30’dan sonra 
söylenebilir. Daha erken söylenirse Hova’dan çıkılmaz. 
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vakti geçecekse elindeki tüm işi bırakıp hemen Minha’yı 
söylemelidir. 

8. Sinagoga gelip de Hazan’ın Amida’ya başladığını gören bir kişi 
önce cemaatle birlikte Amida; Amida’dan sonra da Aşre söyler3. 

9. Aşre’yi büyük bir kavana ile söylemeye özen göstermek 
gereklidir. Hahamlarımız günde üç kez Teila Ledavid Mizmoru’nu 
söyleyen bir kişinin, gelecek dünyada mutlaka yeri olacağını 
söylerler. 

10. Cemaatin Minha söyleme vakti geçiyorsa, Behazara Amidası 
söylenmez. Hazan yüksek sesle Amida’ya başlar, cemaat alçak sesle 
onu takip eder. Keduşa söylenir. Hazan AE-l Akadoş’a kadar yüksek 
sesle okur ve sonra Amida’ya hep beraber alçak sesle devam edilir. 
 

ŞEHRİMİZDEKİ ADETLERE GÖRE  
NORMAL GÜNLERDEKİ MİNHA DÜZENİ 

 
1. Minha’ya, Teilim’in 84. Mizmoru Lamnatseah Al Agitit ile 

başlanır. Vaydaber, Pitum Aketoret, Aşre, Hatsi Kadiş, Amida okunur. 
Amida’da Birkat Koanim söylenmez. Amida’dan sonra Ana AD..., Kadiş 
Titkabal, Lamnatseah Binginot, Kadiş Yee Şelama, Alenu Leşabeah 
söylenir. 

2. Minha’da Tahanunim yapılmayan günler şunlardır: Cuma, Erev 
Roş Hodeş, Erev Hanuka, Erev Purim, Erev Tişa Beav. Ayrıca sabah 
Tefilası’nda Tahanunim yapılmayan4 her günün bir gün önceki 
Minhası’nda da Tahanunim yapılmaz. Erev Roş Aşana ve Erev Kipur 
hariç, hiçbir bayram arifesindeki  Minha’da Tahanunim yapılmaz. 
 

 

3 Baer Etev, Siman 234-2. 
4 Bkz. Viduy ve Tahanunim Kuralları (s. 103; madde 7). 
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ARVİT KURALLARI 
1. Arvit söyleme zamanı üç küçük yıldızın çıkmasından itibaren 

başlar. Bulutlu bir gecede şüpheden çıkana kadar Arvit’e 
başlanmamalıdır1. 

2. Günümüzde, Minha’dan hemen sonra, yıldızlar çıkmamasına 
rağmen Arvit söyleme geleneği yerleşmiştir2. Buna rağmen, Arvit’in 
Pelag Aminha’dan3 önce söylenmemesine dikkat edilmelidir. Bu 
durumda bile, yıldızlar çıktıktan sonra Şema, tekrar, berahasız olarak 
söylenmelidir4. 

3. Normalde Arvit yıldızlar çıktıktan hemen sonra söylenmelidir. 
Fakat vakti olmayan bir kişi gece yarısına kadar Arvit söyleyebilir. 
Yine de, gün doğmadan önce de söylense Hova’dan çıkılabilir. 

4. Arvit Şeması’ndan yarım saat öncesinden itibaren yemeğe 
oturulmaz. Yemeğe başlayan bir kişi Arvit Şeması zamanı gelmişse 
yemeğini bırakıp, berahasız olarak Şema’yı Emet’e kadar söyler. 
Yemeğine devam eder ve sonra bütün Arvit’i yeniden söyler5. 

5. Sinagoga gelindiğinde, cemaat Arvit Şeması’nı söylemiş ve 
Amida söylemek için kalkmışsa, herkesle beraber Amida söylenir, 
sonra berahalarıyla Şema okunur6. 

1 Tam karanlığı beklemek gereklidir. 
2 Minha için gelen Tsibur’un, zamanında Arvit söyleyebilmek için tekrar gidip 
gelmek zorluğu yaşamaması için, Minha ve Arvit’i beraber söyleyebilme izni 
verilmiştir. 
3 Pelag Aminha, yıldızlar çıkmadan 1 saat 15 dakika öncedir. Bu saat, tam 1 saat 15 
dakika olmayıp, Minha kurallarında bahsettiğimiz Şaa Zemanit’e göredir. 
4 Şema’nın berahaları şunlardır: Şema’dan önceki iki beraha Aşer Bidvaro ve Aavat 

Olam ve Şema’dan sonraki iki beraha Veemuna ve Aşkivenu. 
    Zamanında söylenmeyen Şema’nın tekrar söylenmesini gerektiren kural, Bet 
Oved, Dinim Litfilat Arvit, Siman 1’den alınmıştır. 
5 Bet Oved, Siman 10. 
6 Şulhan Aruh, Siman 236-3. 
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6. Yolda olan bir kimse Şema’nın ilk pasuğu olan Şema Yisrael’i 
söylemek için yerinde durur. Sırtüstü yatan biri yana döner. Hasta 
ise ve tam olarak dönemiyorsa bile birazcık olsun yana dönmelidir. 
Fakat ameliyatlıysa ve kımıldamaması gerekiyorsa, o zaman 
bulunduğu şekilde söyleyebilir7. 

7. Şema ve Amida söylemek için vücudun, dua edilecek yerin ve 
ellerin temiz olması gereklidir. 

8. Şema berahalarına başlayan bir kimse tuvalete gitme ihtiyacını 
hissediyorsa, ihtiyacını giderir, ellerini yıkar; ardından Şema 
berahalarına devam eder, Amida söyler ve Amida’dan sonra da, 
tuvalete gittiği için Aşer Yatsar berahasını söyler. 

9. Museviler’e ait olmayan bir hastanede yatan bir kimse orada 
resim ya da haç olması halinde, gözlerini kapatıp Tanrı’yı düşünerek 
Şema ve Amida söyler. Ezbere okumayı bilmiyorsa kitaptan 
okuyabilir8. 

10. Herhangi bir sebep veya rahatsızlık yüzünden evinde Arvit 
söylemek zorunda olan bir kimse Arvit’i yıldızlar çıktıktan sonra 
söylemelidir. 
 

ŞEHRİMİZDEKİ ADETLERE GÖRE  
NORMAL GÜNLERDEKİ ARVİT DÜZENİ 

 
    Ledavid Mizmoru9 ile başlanır, sonra Hatsi Kadiş söylenir. Veu 
Rahum, Barehu, Aşer Bidvaro, Şema, Emet Veemuna, Aşkivenu, Hatsi 
Kadiş, Amida, Yei Şem, Kadiş Titkabal, Şir Lamaalot, Kadiş Yee Şelama, 
Barehu, Alenu Leşabeah. 
 

7 Torat Hayim, Dine Keriat-Şema. 
8 Mişna Berura 94-30. 
9 Teilim 27. 
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MEZONOT BERAHASI KURALLARI 

 
1. Beş çeşit tahıldan (buğday, arpa, çavdar, yulaf veya siyah 

buğday) birinin unu ve su ile yoğrularak yapılan ekmek yendiği 
zaman, yemekten önce Amotsi, yemekten sonra da Birkat Amazon 
söylenir. Hamur fırına verilmeden önce meyve (kek vs.) ya da peynir 
(börek vs.) ile doldurulduğu takdirde, [İbranice’de “Pat Abaa 
Bekisnin” adı verilen] bu tip yiyecekler yenmeden önce Bore Mine 
Mezonot, yendikten sonra da Al Amihya berahası söylenir. 

2. Su yerine süt, bal, yağ vs. sıvılarla yoğrulan peksimetler için de,  
yenmeden önce Mezonot, yendikten sonra da Al Amihya berahası 
söylenir. 

3. Pat Abaa Bekisnin (kek, börek, bisküvi) yerken, iştahı açılıp 
yeteri kadar1 yiyen bir kimse doyarsa, yedikten sonra Birkat Amazon 
söyler. Bunun için elleri yıkayıp Amotsi söylemeye gerek yoktur. 
Doymak amacıyla Pat Abaa Bekisnin yemeye oturan bir kişi Netila 
yapar, ekmek yermiş gibi Amotsi söyler ve yemeğin sonunda da 
Birkat Amazon okur. 

4. İlk maddede saydığımız beş çeşit tahıl, gerek kızartılarak 
gerekse de pişirilerek yenirse, Bore Peri Aadama berahası söylenir. 
Fakat un haline getirilip sonra pişirilir veya kızartılırsa, Mezonot 
berahası söylenir. 

5. Pirinç, mısır, kuş yeminden mamul yemekler bütün veya 
ezilmiş ve şekillerini kaybetmiş olsalar bile, yenildiklerinde Bore 
Mine Mezonot, yemekten sonra da Bore Nefaşot berahası söylenir. 
Tabii ki bu şart Seuda (öğün) dışında ekmeksiz yenildiklerinde 
geçerlidir2. 

1 216gr. yerse (ç.n.). 
2 Bet Menuha, Dine Mezonot, Siman 3. 
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6. Makarna ve mamulleri, şehriye gibi yiyecekler, su, yağ, süt 
tereyağı gibi maddelerle pişirilirse bile, yemekten önce Mezonot 

berahası, yemekten sonra, Al Amihya  berahası söylenir3. 
7. Pat Abaa Bekisnin (bisküvi, kek...), çay, süt, kahve ve benzeri 

şeylerle ıslatılıp yenirse, önce berahasız olarak Netila yapılır. Sonra 
içecekle Şeakol berahası söylenir, arkadan da Pat Abaa Bekisnin’le 
Mezonot berahası söylenir. 

8. Hamurlu bir yiyeceğin “ekmek” olması için yoğrulup fırına 
verilmesi gereklidir. Bu ikisinden biri eksikse, yani, yoğrulmazsa 
veya fırına verilmezse, sadece pişirilip kızartılmışsa buna artık 
“ekmek” değil “Maase Kedera – Hamur İşi” adı verilir. Bu şekilde 
yapılmış yiyecekler, örneğin yufka, Bimuelo ve benzeri şeyler 
yenmeden önce Mezonot, yendikten sonra da Al Amihya berahası 
söylenir. Bu tip şeyler yenip doyulsa bile, yemekten sonra Al 

Amihya berahası söylenir4. Fakat hamur kızartıldıktan sonra fırına 
verilirse ekmek gibidir; Netila ve Amotsi yapılır; yemekten sonra da 
Birkat Amazon söylemek gereklidir. 
 
[Bu bölümde sözü geçen bazı berahalar şunlardır (ç.n.): 
• Amotsi: “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam Amotsi Lehem Min 
Aarets – Topraktan ekmek çıkaran Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 
• Mezonot: “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam Bore Mine Mezonot 
– Yiyecek çeşitlerini yaratan Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin. 
• Netila: Yemekten önce yapılan Netila ile ilgili kurallar için bkz. “Seuda 
Öncesinde El Yıkama Kuralları” (s. 123). 
• Birkat Amazon ve Al Amihya berahaları biraz uzunca oldukları için 
buraya yerleştirilmemiştir. Aadama ve Bore Nefaşot berahaları için bkz. 
“Meyve ve Şeakol Berahaları Kuralları” (s. 112)] 
 

3 Teşuvot Arav Mahane Efrayim. 
4 Arav Hida, BeBirke Yosef. 
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MEYVE VE ŞEAKOL BERAHALARI KURALLARI 

 
1. Yediğimiz, içtiğimiz, kokladığımız veya gördüğümüz her şey 

için Ulu ve Kutsal Tanrımız’a şükretmek görevimizdir. Bu yüzden 
bütün bu şeylerden faydalanmadan önce ve sonra “Berahot” adı 
verilen küçük duaları söyleriz1. 

2. Ulu Tanrı’nın bu dünyada yarattığı her şey, aşırıya kaçmamak 
şartıyla insanın yararlanması içindir. 

3. Ağaçta yetişen tüm meyvelere, ağaç gövdeleri her sene mevcut 
kalma şartıyla ister taze, ister pişmiş olsun, “Baruh Ata AD... E-
lokenu Meleh Aolam Bore Peri Aets – Ağacın meyvesini yaratan 
Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin" berahası söylenir. 
    Ağaçta yetişen meyveye örnek olarak, armut, elma ve şeftaliyi 
gösterebiliriz. 

4. Toprakta yetişen her türlü meyveye, ister taze ister pişmiş 
olsun, şu beraha söylenir: “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam 
Bore Peri Aadama – Toprağın Meyvesini yaratan Evrenin Kralı, Sen, 
Tanrımız; Mübareksin”. 

5. Topraktan çıkmayan her türlü besin maddesi (örneğin; balık, 
peynir, et ve her türlü içecek) için şu beraha söylenir: “Baruh Ata 
AD... E-loenu Meleh Aolam Şeakol Niya Bidvaro – Her şeyi sözüyle 
var eden, Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. Yalnız şarap ve 
sıkılmış üzüm suyuna, farklı olarak şu beraha söylenir: “Baruh Ata 
AD... E-loenu Meleh Aolam Bore Peri Agefen - Üzüm meyvesini 
yaratan Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 

1 Hahamlarımız yediğimiz hiçbir şeyin berahasını küçük görmememiz ve ihmal 
etmememiz konusunda bizi uyarırlar. Çünkü bu mitsvayı ihmal eden bir kişi kendi 
kendine zarar verir ve vücudunu Tame (Murdar) yapar. 
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6. Herhangi bir beraha söyleyen bir kişi, ağzından çıkanı kulağı 
duyacak şekilde yüksek sesle söylemelidir. Berahayı yavaş yavaş, 
Kavana (konsantrasyon) ve dikkatle söylemelidir. Kelime 
atlamamalıdır. Tanrı’nın İsmi’ni veya “Meleh – Kral” kelimesini 
atlayan biri, berahayı tekrar söylemelidir. 

7. Beraha söylenecek meyve ya da başka bir yiyecek sağ elde 
tutulmalı ve berahadan hemen sonra konuşmadan yenmelidir. 

8. Meyve yenmeden önceki beraha çok ufak bir miktar için bile 
söylenmelidir. Fakat Kazayit (27gr.) kadar yiyen bir kişi, yemekten 
sonra, “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Bore Nefaşot Rabot 
Vehesronan Al Kol Ma Şebarata Leahayot Baem Nefeş Kol Hay 
Baruh Hay Aolamim – Bir çok can ve [bu canların] tüm yaşayanların 
canlarını onlarla yaşatmak üzere yaratmış olduğun her şeye [karşı 
duydukları] eksikliklerini yaratan, Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; 
Mübareksin”. 

9. Reviit2 ölçüsü kadar su veya başka bir içecek içildikten sonra 
“Bore Nefaşot” berahası söylenir. 
    Yalnız çay veya kahve içtikten sonra, bu içkiler sıcak ve yudum 
yudum içildiği (ve bir kerede içilmesi gereken miktara ulaşılmadığı) 
için, Bore Nefaşot  berahası söylenmez. 

10. Yanılıp, toprakta yetişen bir meyveye Bore Peri Aets berahası 
söyleyen biri Hova’dan çıkmaz (beraha söylememiş gibidir). Bu 
yüzden dönüp Bore Peri Aadama berahası söyler. 

11. Yanılıp da ağaçta çıkan bir meyveye Bore Peri Aadama 
berahası söyleyen bir kişi Hova’dan çıkar ve tekrar Aets berahası 
söyleme zorunluluğu yoktur. 

12. Yanılıp, ağaç ya da toprak meyvesine Şeakol berahası söyleyen 
bir kişi Hova’dan çıkar. 

2 1/8lt. 
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13. Eline bir meyve alıp beraha söyleyen bir kişi, daha güzel bir 
meyve görse bile elindekini onunla değiştiremez. Beraha söylediği 
sırada ikinci meyveyi yemeye niyetlenmişse bile meyveyi 
değiştiremez. 

14. Bir insanın önünde berahası aynı olan iki meyve varsa, sevdiği 
meyve için beraha söyler, ikinci meyveye beraha söylemez. 

15. Eğer bir kişinin önünde armut ve karpuz gibi berahaları 
değişik iki meyve ve aynı zamanda berahası Şeakol olan (örneğin 
bal vb.) bir yiyecek varsa, her berahayı ayrı söyler. Önce berahası 
Aets olan ağaç, sonra berahası Aadama olan yer meyvelerinin 
berahası söylenir. Sonra da Şeakol olan yiyeceğin berahası söylenir. 

16. Masaya getirilen meyvelerde Erets-Yisrael’e özgü olan, incir, 
üzüm, nar, zeytin ya da hurma varsa beraha önceliği bunlara verilir. 

17. Erets-Yisrael’e özgü meyvelerden Kazayit (27gr.) kadar 
yendikten sonra söylenen beraha, Bore Nefaşot  değil Al Aets Veal 
Peri Aets’tir. 

18. Bir yere davetli olan bir kimseye bir meyve verildiği zaman 
uygun berahayı söyler. Daha sonra aynı berahayı gerektiren başka 
meyveler getirilirse, baştaki berahayı “ev sahibi daha getirebilir” 
niyetiyle söylediği için tekrar beraha söylemez. 

19. Meyveleri yenen ağaçların meyvelerine, çiğ veya pişmiş olsalar 
bile Aets berahası söylenir. 

20. Leblebiye Aadama berahası ve belli bir miktar (Kazayit) 
yendikten sonra da Bore Nefaşot berahası söylenir. 
    Badem şekerine Şeakol söylenir. Fakat en iyisi, şekeri ikiye 
ayırarak bademe bakıp Aets berahası söylemektir. 

21. Bir meyve piştiğinde ya da kızartıldığında şekli değişmiyorsa, 
yenmeden önce o meyvenin berahası söylenir. Fakat eriyip de şekli 
[örneğin marmelat gibi] değişmişse Şeakol berahası söylenir. 
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ŞABAT 
 
 

ŞABAT’IN KARŞILANMASI 
 

1. Bene-Yisrael’in her ferdinin, kutsal Şabat günü için gerekli olan 
her şeyi Cuma sabahından hazırlaması ve satın alması gereklidir. 
Her şeyini hazırlayan bir çok hizmetkarı olsa bile, Şabat’ın onuruna 
kendi eliyle bir şeyler satın almaya gayret etmelidir. 

2. Bütün evini temizlemeli, tencereleri yıkamalı, yatakları 
düzeltmeli, masayı kurmalı ve her şeyi Şabat’ın onuruna yapmalıdır. 

3. Şabat geldiği zaman insan sevinmelidir. Çünkü onda kutsiyet 
ve sevinç vardır. Herhangi bir önemli misafir geldiğinde evini onun 
onuruna nasıl hazırladığını düşünüp, Kraliçe Şabat’ın onuruna ne 
kadar daha fazla gayret etmesi gerektiğini aklına getirmelidir. 

4. Cuma öğleden sonra tüm işler mümkün olduğu kadar erken 
bitirilmelidir. Kişi ne kadar erken bitirirse o kadar değerlidir. 

5. Her Cuma günü o haftanın peraşasını iki kere İbranice, bir kere 
de Targum (Tora’nın Aramca tercümesi) olarak okumak mitsvadır. 

6. Şabat’a girilmeden önce tüm vücut; eğer imkan yoksa, baş, 
eller, ayaklar sıcak suyla yıkanmalıdır. Tıraş olunmalı ve tırnaklar 
kesilmelidir. 

7. Şabat için güzel elbiseler giyilmeli, özel yemekler yapılmalı ve 
içecekler hazırlanmalıdır. 

8. Eğer bir kimsenin maddi durumu Şabat masası için, balık et ve 
şarap almaya uygun değilse, borç para alıp Şabat masasına tüm bu 
güzel şeyleri koymasına gerek yoktur. 
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    Bu konuda Rabi Akiva, “Gerekirse Şabat’ı haftaarası günü gibi yap 
ve kimseye muhtaç olma” demiştir. Buna rağmen, Şabat onuruna 
ufak bir değişiklik yapmaya gayret etmek gereklidir. 

9. Cemaat tarafından yardım gören bir kişi bile, Şabat günü üç 
öğün yemekle yükümlüdür. Bu öğünlerin ilki Şabat akşamı, ikincisi 
Şabat sabahı Tefila’dan sonra; üçüncüsü de Minha’dan sonra yenir. 

10. Kişi, Cuma öğleden sonra hafta boyunca yaptığı işleri gözden 
geçirmeli, Teşuva yapmalı ve geçen altı günde verdiği zararları 
düzeltmelidir. 

11. Cuma günü öğleden sonra, hava kararmadan önce, giyilecek 
elbiselerin cepleri kontrol edilmelidir. Muktse [Şabat günü 
dokunulması yasak] olan şeyler varsa çıkarılmalıdır. 

12. Şabat kandillerini yakmadan önce bir ateş; bir gaz veya 
gazocağı yakılır, alevin yüksek olmamasına dikkat edilir ve üzerine 
delikli bir teneke konduktan sonra onun üstüne Şabat için gerekli 
olan tencere veya çaydanlık yerleştirilebilir. 

13. Şabat masası gündüzden hazırlanmalı ve bir bayram 
görüntüsünde olmasına özen gösterilmelidir. 

14. Cuma öğleden sonra masa donatılıp yemek yenmez, fakat hafif 
şeyler yenebilir; bu da Şabat’a iştahla girmek içindir. 

15. Berit Mila, Pidyon Aben veya Purim için Cuma günü hazırlanan 
sofraya, öğleden önce başlamak kaydıyla oturulabilir. 

16. Cuma öğleden sonra sinagoga Minha ve Arvit söylemeye 
giderken, ev halkına “Şabat  kandillerini yakın” denmelidir. 
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ŞABAT KANDİLİ YAKMA KURALLARI 

 
1. Şabat’tan bir saat önce, Cuma günü öğleden sonra tüm işleri 

bırakmak gerekir. 
    Kadın veya erkek olsun herkes, Şabat’ın onuruna Şabat mumu 
veya kandili yakmakla yükümlüdür. Fakat kadınlarımız bu mitsvayı 
yapmaya erkeklerden daha fazla özen gösterirler. Eğer kadın 
yakamazsa, onun yerine başkası yakabilir. 

2. Çok fakir olan bir kimse bile, Şabat kandilini yakmak için 
gerekirse Tsedaka istemeli ve kandili yakmalıdır. 

3. Geleneksel olarak iki kandil yakılır, fakat haftanın yedi gününe 
denk düşen yedi kandil de yakılabilir. Şabat’ı karşılarken ne kadar 
fazla ışık yakılırsa o kadar fazla nur evin içine yayılacaktır. 

4. Kandil gündüz çok erken yakılmamalıdır. Çünkü o zaman bu 
kandilin Şabat’ın onuruna yakıldığı anlaşılmayabilir. Fakat çok da 
geç yakılmamalıdır. 

5. Kandil tercihen zeytinyağıyla yakılır; fakat yoksa başka 
yağlarla yakılabilir1. Parafin mumu da kullanılabilir; eğer yoksa, 
kandil hayvani yağla da yakılabilir. 

6. Kandil, yakılmadan önce, Şabat boyunca duracağı yere 
yerleştirilmelidir. Çünkü kandil,  yakıldıktan sonra başka yere 
taşınabileceği düşüncesiyle yakılamaz. 

7. Kandil, beraha söylemeden önce yakılmalıdır. Yakma işlemi 
bittikten sonra, kibritler yerine konur, çünkü berahadan sonra Şabat 
alınmıştır ve onlara dokunulamaz. Gözler kapatılır ve hemen şu 
beraha söylenir: “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer 
Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Leadlik Ner Şel Şabat – Bizleri 

1 Kandili, kokusu kötü yağlarla yakmamaya dikkat etmek gerekir. 
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emriyle kutsayan ve bizlere Şabat kandilini yakmayı emreden, Evrenin 
Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 

8. Kandil yakma mitsvası yemeğin yenileceği yerde yerine 
getirilir. 

9. Kandili yakarken Şabat elbiseleri giyilmiş olmalıdır. Fakat bir 
kişi elbise değişirken yakma saatini geçirecekse, o zaman kandili 
yakar ve elbiselerini sonra değiştirir. 

10. Şabat kandilini yakmadan önce hayır kurumları için biraz para 
ayırmak güzel bir adettir. 

11. Kandil yakıldıktan sonra güneşin batışına çok zaman olsa bile 
herhangi bir iş yapılması yasaktır. 

12. Şarap ya da mumdan sadece birini alabilecek kadar parası olan 
fakir bir kimse mumu tercih etmelidir. Çünkü Kiduş ekmekle de 
yapılabilir1. 

13. Yazın, ay ışığında yemek yemek isteyen bir kişi Şabat kandilini 
evinin içinde yakmalıdır. 

14. Kandil yakıp beraha söylemeyi unutan bir kişi Şabat 
başladıktan sonra berahayı söyleyebilir. 

15. Kandili söndürmek yasaktır. Mumların sönmesini sağlamak 
amacıyla kapı ve penceler açılmamalıdır. 

16. Şabat’ı bir otelde geçiren evli bir erkek, karısı evde Şabat 
kandilini yaksa bile, kendisi de otelde yakmalıdır. 

17. Kadınlar kandili yakarken bu küçük duayı yaparlar: “Ulu 
Tanrım! Şu anda Şabat kandili yakma mitsvasını yerine getiriyorum. 
Lütfen bana senin dinine bağlı olan çocuklar ver ve her zaman senin 
isteklerini yapsınlar. Şabat ışıkları sayesinde bize uzun ömürler, 
sağlık ve bereket ver. Amen”. 
 

 

1 Bkz. İlk Seuda ve Kiduş Kuralları (s. 120). 
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ŞABAT AKŞAMI ARVİT 

 
1. Şabat’ı mümkün olduğu kadar erken karşılayabilmek için, Şabat 

akşamı Arviti’ne, haftaarası Arviti’nden daha erken başlamak 
gerekir2. 

2. Arvit’ten önce Lehu Neranena3 ardından Mizmor Ledavid4 ve 
güzel şarkı Leha Dodi5; arkasından Mizmor Şir Leyom Aşabat ve 
AD... Malah6 okunur. Hatsi Kadiş ve Barehu ile Arvit’e başlanır. 
Aşkivenu berahası Apores Sukat Şalom Alenu ile sona erer. Bir kişi 
yanılarak, haftaarası söylenen  Şomer Et Amo Yisrael berahasını 
söylediği takdirde; hemen hatırlayıp Apores Sukat Şalom berahasını 
söyleyebilir. Fakat farkına daha sonra varırsa geri dönmesine gerek 
yoktur. 

3. Şabat’ın Arvit Amidası’nda yanılıp da Ata Kidaşta yerine [hafta 
arası söylenen] Ata Honen berahası söylenmişse, o beraha bitirilir ve 
Ata Kidaşta’ya dönülür. Retse’de iken hatırlanırsa berahanın 
yarısında bile olsa kesilir. Fakat Amida bitirilip geriye üç adım 
atılmışsa, Amida’nın başına dönülür7. 

4. Şabat akşamı Amida’dan sonra Vayhulu yüksek sesle ve ayakta 
söylenir. 

5. Vayhulu’dan sonra Meen Şeva8 söylenir. 

2 Biz Şabat Arviti’ne hafta arası Arviti’nden yirmi dakika önce başlarız. 
3 Teilim; Mizmorlar 95-100. 
4 Teilim; Mizmor 29. 
5 Leha Dodi, 17. yüzyılda, Tsfat’ta yaşayan Rabi Şelomo Alkabets tarafından 
yazılmıştır. Bu şarkı, Bene-Yisrael ile Şabat arasındaki aşkı dile getirir. 
6 Teilim; Mizmorlar 92 ve 93. 
7 Şabat’ın Arvit Amidası yedi berahadan oluşmuştur. 
8 Meen Şeva berahası, Şabat Amidası’nın yedi berahasının kısaltılmış halidir. 
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6. Eğer Minyan yoksa Meen Şeva söylenmez. Amida söylemeyen 
bir kişi, Meen Şeva berahalarının hepsini başından sonuna kadar 
Hazan’ın ağzından dinlerse Hova’dan çıkar1. 

7. Arvit’ten hemen sonra sinagogda çok durulmaz; çünkü çok geç 
olmadan evde Kiduş söylemek gerekir. Buna dikkat eden ve bu 
mitsvayı bir an önce yapan kişi çok makbuldur. 
 

İLK SEUDA VE KİDUŞ KURALLARI 
 

1. Şabat akşamı Arvit’ten sonra eve gelindiğinde hemen Şalom 

Alehem ve Eşet Hayil söylenir. 
2. Bene-Yisrael’in her ferdi Şabat günü üç Seuda (öğün) yemek 

yemelidir. Birincisi Şabat akşamı, diğer ikisi de Şabat günü gündüz 
yenir. Her Seuda’da ekmek yenmelidir. Üçüncü Seuda’da bile ekmek 
yemeğe gayret etmek gerekir. 

3. Her Seuda’da iki bütün ekmekle Amotsi2 yapılmalıdır. 
4. Seudalar’da, bize Kutsal Şabat gününü verdiği için Tanrı’yı 

övmek ve şarkılar söylemek gerekir. 
5. Şabat günü 100 beraha tamamlayabilmek için, meyveler 

yenmeli, kokular koklanmalı ve uygun berahalar söylemelidir3. 
6. Kiduş esnasında masada üstleri örtülü olacak şekilde iki bütün 

ekmek bulunması gerekir. 
7. Kiduş’tan önce herhangi bir şey yemek yasaktır; hatta su bile 

içilmez. 

1 Meen Şeva berahasını Hazan’la birlikte söylemek çok iyidir (Mişna Berura, Siman 
268:28). 
2 Bkz.  Mezonot Berahası Kuralları (s. 110; son bölüm). 
3 Günde 100 beraha söyleme kuralı, Amidalar’ı 19 berahadan oluşan normal günler 
için sorun değildir. Ancak her Şabat Amidası’nda 7 beraha olduğu için bu açık 
meyve vs. berahaları ile kapatılır. 
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8. Kadınlar da erkekler gibi Kiduş söylemekle yükümlüdürler. 
Kiduş söylemesini bilmeyen erkeklerin bulunduğu bir yerde, bir 
kadın herkesi Hova’dan çıkarabilir. Bar Mitsva olmamış bir çocuk, 
kadınları Hova’dan çıkaramaz. 

9. Ekşime olasılığına karşı şarabı Kiduş’tan önce iyice kontrol 
etmek gereklidir. 

10. Kiduş söyleyecek olan bir kimse, şarap dolu bardağı kırık olma 
olasılığına karşı kontrol etmelidir. 

11. Akşam, Kiduş ayakta söylenir. 
12. Kiduş söyleyen bir kişi bardağın en az üçte birini içmelidir, 

fakat masada olan başka bir kişi de içerse Hova’dan çıkılır. 
13. Kiduş söylemeye başlandığında, söyleyen kişi Şabat mumlarına  

bakar. Fakat Agefen4 berahasını söylediğinde bardaktaki şaraba 
bakmalıdır. Kiduş bitince, şarap oturarak içilir. 

14. Yemeğin ortasında şarap içilirse tekrar beraha söylemeye gerek 
yoktur. Kiduş’taki beraha ile Hova’dan çıkılır. 

15. Pahalı ve güzel yemekler hazırlamadan önce masada şarap 
olmasına dikkat edilmelidir.  Fakat ekmek şaraptan önce gelir. 

16. Kiduş söyleyen bir kişinin niyeti hemen Kiduş’tan sonra yemek 
yemek idiyse ve herhangi bir sebepten dolayı hemen yiyemediyse, 
yemeğe oturacağı zaman tekrar Kiduş söylemez. Fakat bu arada 
bulunduğu yerden giderse, dönüşte tekrar Kiduş söylemek 
zorundadır. 

17. Eğer bir kişinin elinde sadece bir bardaklık şarap varsa şu 
yöntemi uygular: Şabat akşamı Kiduş söyler. Berahayı bitirdiği 
zaman tatmaz, bardağın büyük bir kısmını gündüz için başka bir 
yere boşaltır, kalanını da içer. Avdala (Şabat’ı hafta arasından ayırma 
duası) bira, rakı vb. içkilerle yapılabilir. 

4 Bkz. Mevye ve Şeakol Berahaları Kuralları (s. 112; madde 5). 
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18. Eğer şarap yoksa Kiduş, iki ekmekle şu şekilde yapılır: Eller 
Netila yaparak yıkanır ve şu beraha söylenir: “Baruh Ata AD... E-
loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al 
Netilat Yadayim – Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere ellerimizi 
yıkamamızı emreden evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 
Konuşmadan; arkasından Yom Aşişi; Laasot’a kadar söylenir. 
Ekmeğin üstünden örtüsü çıkarılır ve “Baruh Ata AD... E-loenu 

Meleh Aolam, Amotsi Lehem Min Aarets”1 berahası söylenir. Ekmek 
yenmeden Kiduş, Mekadeş AŞabat’la bitirilir ve ondan sonra kesilen 
ekmek parçası yenir. 

19. Uzun zaman üstü açık kalmış olan şarapla Kiduş söylenmez. 
20. Kiduş için en iyi [Kaşer] şarabı seçmek gereklidir. 
21. Kaşer şarap yoksa [akşam] Kiduş [başka bir içecekle] 

söylenemez. Bu durumda Kiduş iki ekmekle söylenir. Şabat sabahı 
bira veya başka bir içkiyle Kiduş yapılabilir. 

22. Üzüm suyu veya kaynatılmış kuru üzümden yapılmış şarapla 
Kiduş söylenebilir. 

23. Kiduş söyleyen bir kimse şarabı tatmadan önce bardağı devirir 
ve şarabı dökerse, başka bir dolu şarap bardağı getirilir. Tekrar Kiduş 
söylenmez, sadece Bore Peri Agefen berahası söylenir. Aynı 
zamanda Kiduş’tan sonra ve şarap tadılmadan önce Seuda ile ilgisi 
olmayan şeyler konuşulursa, bütün Kiduş değil, sadece Bore Peri 

Agefen berahası tekrarlanmalıdır. 
 

 
 
 
 
 

1 Bkz. Mezonot Berahası Kuralları (s. 110; son bölüm). 
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GENEL YEMEK KURALLARI 

 
SEUDA ÖNCESİNDE EL YIKAMA KURALLARI2 

 
1. Sadece ekmek yeneceği zaman eller yıkanıp beraha söylenir. 

59gr.’dan daha az miktarda ekmek yenecekse eller yıkanır ama 
beraha söylenmez. 

2. Eller, mükemmel derecede temiz olsa bile, ekmek yeneceği 
takdirde yıkanmalı ve beraha söylenmelidir. 

3. Elleri yıkamak için gerekli olan su, en az 1/8lt.’dir. Ellerimize 
bol su atmamız emredilmiştir, ancak suyun çok kıt olduğu bir 
zamanda 1/8lt. su yeterlidir. 

4. Yemek için eller şu şekilde yıkanır: Su dolu maşrapa ya da 
başka bir kap sağ elle sol ele verilir. Birbiri ardına sağ ele iki kere su 
dökülür; kap sol elden sağ ele aktarılır ve aynı şekilde sol ele iki kere 
dökülür. Fakat su bir başkasının eline dökülüyorsa her ele bir kez 
atmak yeterlidir. Eller yıkanıp Netila yapıldıktan sonra şu beraha 
söylenir. “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav Vetsivanu Al Netilat Yadayim”3. Sonra eller 
birbirlerine oğuşturulur ve kurutulur. 

5. Masada en saygın olan kişi elini ilk yıkar. 
6. Elinde sargı olan bir kişi, eğer ağrısız olarak çıkarabilirse 

çıkarır, yoksa sargılı yerin haricindeki yerler yıkanır. 
7. Eğer ellerden biri yaralı ise sadece sağlam el yıkanıp beraha 

söylenir. 

2 Bu ve Seuda’yı ilgilendiren diğer kurallar, Şabat kurallarının anlatımı sırasında 
yeri uygun olduğu için burada verilmektedir. Fakat [iki tam ekmek gerekliliği 
dışında] Şabat dışındaki tüm yemeklerde de aynı kurallar geçerlidir (ç.n.). 
3 Anlamı için bkz. İlk Seuda Ve Kiduş Kuralları (s. 122; madde 18). 
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8. Netila için kullanılacak olan su, temiz ve daha önce 
kullanılmamış olmalıdır. 

9. Su olmayan bir yerde, çok aç olan bir kimse ellerini yıkamadan 
yemeğe oturabilir. 

10. Seyahate çıkan bir kimse, yolda su bulamayacağını tahmin 
ederse, sabah kalktığında Netila yaparken şu sözleri söyler: “Ben 
ellerimi bütün günün yemekleri için yıkıyorum”. Bu da gün boyunca 
Tame (manevi anlamda temiz olmayan) şeylere dokunmaması 
şartıyla geçerlidir. 
 

AMOTSİ KURALLARI1 
 

1. Eller yıkanıp Netilat Yadayim berahası söylendikten sonra 
ardından hemen Amotsi yapmak gereklidir. 

2. Masada tuz olmadığı sürece ekmek kesilmez. 
3. Masaya iki tam ekmek koyup Amotsi yapmak gerekir2. Şabat 

akşamı iki ekmek ele alınır ve alttaki ekmekten büyük bir parça 
kesilip masadakilere dağıtılır, kalan da sofrada kullanılır. Fakat Şabat 
gündüz ve diğer bayramlarda üstteki ekmek kesilip beraha söylenir. 
Kadınlar da erkekler gibi iki ekmekle Amotsi yapmakla 
yükümlüdürler. 

4. Amotsi berahası söylendiği sırada, Tanrı’nın İsmi (AD...) 
söylendiği zaman ekmek havaya kaldırılır. Şabat ve bayramlarda, iki 
ekmek havaya kaldırılır ve şu beraha söylenir: “Baruh Ata AD... E-

loenu Meleh Aolam, Amotsi Lehem Min Aarets”3. 

1 Amotsi, yemekten önce tuza batırıp yediğimiz ekmek parçasıdır. 
2 Masaya iki ekmek koyma zorunluluğu yalnız Şabat ve bayramlar içindir. 
Haftaarası iki ekmekle Amotsi yapma zorunluluğu yoktur. 
3 Bkz. Mezonot Berahası Kuralları (s. 110; son bölüm). 
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5. Beraha söylendikten hemen sonra, ara vermeden, kesilen 
ekmek tuza batırılıp hemen yenir. 

6. Aile içinde yemek yerken davetliler arasında Koen ya da 
önemli bir şahsiyet varsa bile, ekmeği “Baal Abayit – Aile Reisi” 
kesip herkese birer parça ekmek vermelidir. 

7. Masada oturanlar, Amotsi’yi kesip dağıtan kişi yemeden önce, 
ekmek yiyemezler. Bu yüzden Baal Abayit ekmeği kesip yer, sonra 
masadakilere birer parça dağıtır. 

8. Baal Abayit ekmek parçalarını masadakilere fırlatmamaya 
dikkat etmelidir. Parçalar herkesin önüne konur, fakat ellere 
verilmez. Amotsi sadece matemde olanların eline verilir. Fakat Şabat 
günü bu bile yapılmaz. 

9. Ekmek, Amotsi berahası söylenip kesildikten sonra hemen 
yenir. Beraha söylendikten sonra ekmek yenmeden önce 
konuşulmaz; hatta (başkasının berahasına ya da) Kadiş’e bile “Amen” 
diye cevap verilemez. 

10. Haftaarası ekmek berahadan önce kesilir, fakat Şabat günü 
ekmek Amotsi berahası söylendikten sonra kesilir. 

11. Şabat günü Amotsi için ekmek kesildiği zaman, bütün Seuda’ya 
yetecek şekilde büyük bir parça kesmek mitsvadır. 

12. Amotsi berahası söylendiği andan itibaren masada olan her şey 
berahasız yenir. Yalnız, şarap ve meyveler, ekmeksiz yenirse, ayrıca 
beraha söylenir. 
 

YEMEK ADABI 
 

1. Yemek sırasında vücudun genelde kapalı olan yerlerine 
dokunmak yasaktır. Kaşınılmaz. Parmaklar buruna ve kulağa 
sokulmaz. Eğer kişi bunları yaparsa ancak ellerini yıkadıktan sonra 
yemeğe devam edebilir. 
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2. Ağızda lokma varken konuşmak yasaktır. Hatta hapşıran 
birine “çok yaşa” bile denemez. Oburlar gibi yememeli, sarhoşlar 
gibi içki içilmemelidir. 

3. Bir kişiyi utandırmamak için, yemek yediği sırada ona 
bakılmaz. Çiğnenen bir lokma ağızdan çıkarılıp masaya konmaz. 
Kendi bardağından, başkasına içirilmez. Yemeğe başlamak için en 
saygın kişinin yemeğe başlaması beklenir. 

4. Belli sayıda kişiye yetecek şekilde hazırlanan bir sofraya 
yapılan [ve fazla bir kişinin, eksikliğe yol açacağı] bir davet kabul 
edilmemelidir. 
 

MAYİM AHARONİM KURALLARI 
 

1. Birkat Amazon (yemek sonrası beraha) söylenmeden önce el 
parmakları yıkanır. Buna  “Mayim Aharonim – Son Su” denir. 

2. Mayim Aharonim için  çok az miktarda su bile yeterlidir. 
3. Bir kabın içinde [daldırarak] yıkanılamaz, su ellere 

dökülmelidir. 
4. Mayim Aharonim’de kullanılmış olan su, insanların geçtiği 

yerlere dökülmemelidir. 
5. Sıcak suyla Mayim Aharonim yapılmaz. 
6. Mayim Aharonim yaptıktan sonra masada boş tabak 

kalmamasına özen gösterilmelidir. 
7. Mayim Aharonim’den Birkat Amazon söyleyene kadar yemek 

yenmez, içilmez, dini konularda bile konuşulmaz. 
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ZİMUN KURALLARI1 
 

1. Bir masada yemek yiyen en az üç kişi varsa, aralarından biri, 
masadakileri Birkat Amazon söylemeye davet eder ve şunları söyler. 
“Nevareh Şeahalnu Mişelo – [Tanrı’yı] Mübarek kılalım, çünkü O’na ait 
olandan yedik” ve diğerleri şöyle cevap verir: “Baruh Şeahalnu 

Mişelo, Uvtuvo Hayinu – Kendisi’ne ait olandan yediğimiz [Tanrı] 
Mübarektir, Ve [O’nun] iyiliği sayesinde yaşıyoruz”. Eğer masada en az 
on kişi varsa, davet eden “E-loenu – Tanrımız” kelimesini de ekleyip 
şöyle söyler: “Nevareh E-loenu Şeahalnu Mişelo”. Diğerleri de şu 
cevabı verirler: “Baruh E-loenu Şeahalnu Mişelo Uvtuvo Hayinu”. 

2. Masada yemek yiyen üç kişi varsa ve onlardan biri Birkat 
Amazon söyleyip gitmek istiyorsa, diğerlerini Zimun’a davet edebilir. 
Diğerleri ona cevap verdikten sonra yemeklerine devam ederler. 

3. Masada yemek yiyen üç kişiden biri eğer [ekmek yememiş ve] 
hamur işi veya meyve yemişse ve yediği, Beraha Aharona2 söyleyecek 
miktarda (27gr.) ise; ekmek yemiş olan diğer ikisi, onunla birlikte 
Zimun yapabilirler. 

4. Üç kişi yemeği bitirip Zimun yapacakları sırada içeri giren bir 
kişi, oradakilerden biri “Nevareh Şeahalnu Mişelo” dediğinde, “Baruh 
Umvorah Şemo Tamid Leolam Vaed – [Tanrı’nın] İsmi daima ve 
ebediyen Mübarektir ve Mübarek kılınır” der. Eğer on kişi varsa şu 
cevabı verir: “Baruh E-loenu Umvorah Şemo Leolam Vaed”. 

5. On kişi ile Zimun yapabilmek için en az yedi kişinin ekmek 
yemiş olması gerekir. Geri kalan üç kişi bir şeyler yemiş olmaları 
kaydıyla Zimun’u tamamlayabilirler. 

1 Zimun: Birkat Amazon’a başlamak için masadakilerden birinin yaptığı davet. 
2 Beraha Aharona: “Son Beraha”. Örneğin elma yiyen bir kişi önce Aets berahası 
söyler. Elmayı yedikten sonra da Bore Nefaşot berahası söyler. Buna da Beraha 
Aharona adı verilir. 
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6. Araba veya vapur içinde olan üç kişi yanyana oturup yemek 
yemişse Zimun yaparlar. 

7. 9-10 yaşına gelen bir çocuk Tanrı’ya dua ettiğini bilmesi 
kaydıyla Zimun’a üçüncü kişi olarak alınabilir. 

8. Birlikte  yemek yiyen üç kadın kendi aralarında Zimun 
yapabilirler. Fakat erkeklerle beraber yediklerinde erkeklerin 
Zimun’u ile Hova’dan çıkarlar. 

9. Yemek ailece yendiğinde aile büyüğü hem Amotsi’yi hem 
Zimun’u yapar. Eğer misafir varsa, “Baal Abayit – Aile Reisi” 
Amotsi’yi, davetli de Zimun’u yapar. Eğer Koen varsa Zimun ona 
verilir. Eğer masada Koen varsa ve başkası Zimun yapıyorsa, o kişi 
öncelikle “Birşut Koen – Koen’in izniyle” demeli, sonra “Nevareh” ile 
devam etmelidir. 
 

BİRKAT AMAZON KURALLARI1 
 

1. Birkat Amazon, dinimizin emrettiği büyük mitsvalardan biridir. 
Birkat Amazon dört berahadan oluşur: 

a. Birkat Azan. 
b. Birkat Aarets. 
c. Birkat Yeruşalayim. 
d. Birkat Atov Veametiv. 

2. Birkat Amazon söylemeden önce masadan örtü ve ekmek 
çıkartılmaz. Herhangi bir fakirin gelebileceği göz önünde 
bulundurularak masada bir parça ekmek bırakılır. Bu aynı zamanda, 
bize ihtiyacımızdan fazlasını veren Tanrı’ya şükranımızın bir 
ifadesidir. 

3. Birkat Amazon, yemek yenen yerde, oturarak söylenir. 

1 Birkat Amazon: Yemekten sonra söylenen beraha. 
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4. Birkat Amazon söylerken başka bir şeyle meşgul olunmamalıdır. 
Kaş, göz ve parmaklarla işaret yapılmaz. Amida ve Birkat Amazon 
arasında bu konuda hiçbir fark yoktur. 
    Kişi, çok dikkatli ve saygılı olmalı, ağzından berahaları çıkarırken 
özen göstermelidir. 

5. Birkat Amazon’dan önce bıçaklar masadan çıkartılır veya üstleri 
örtülür. Fakat Şabat veya Yom Tov’da bu zorunluluk yoktur. 

6. Birkat Amazon söylemeyi unutup yemek yediği yerden ayrılan 
biri tekrar yemek yediği yere dönmek zorundadır. Fakat dönmesi 
imkansız ise bulunduğu yerde söyler. 

7. Birkat Amazon söyleme zamanı, yemek yedikten sonra tekrar 
acıkana kadardır. Fakat buna rağmen 72 dakikayı geçmemek 
gereklidir. 

8. Birkat Amazon, kelimesi kelimesine söylenmelidir. Herhangi bir 
rahatsızlık veya başka bir sebepten dolayı (örneğin Tame [manevi 
anlamda temiz olmayan] bir yerde bulunuyorsa ve) ağzından kelime 
çıkaramıyorsa Birkat Amazon’u içinden söyler. 

9. Tehlikeli bir durum haricinde Birkat Amazon yarıda kesilemez. 
Eğer kesilirse baştan söylemek zorunluluğu yoktur. 

10. Birkat Amazon söyleyip söylemediğini hatırlayamayan bir 
kimse, baştan söylemelidir2. 

11. Şabat günü Birkat Amazon’a, Bone Yeruşalayim berahasından 
önce Retse Veahaletsenu ilave edilir. 
    Yom Tov, Hol Amoed ve Roş Hodeş’te  Yaale Veyavo söylenir. Yom 
Tov, Hol Amoed veya Roş Hodeş, Şabat’a rastlarsa, her ikisi, hem Retse 

Veahaletsenu hem de Yaale Veyavo söylenir. Önce Retse 
Veahaletsenu sonra Yaale Veyavo okunur. 

2 Eğer iyice doymuşsa baştan okur. Yoksa tekrar Birkat Amazon söylemek 
gerekmez. 
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    Hanuka’da Al Anisim ve Bime Matatya, Purim’de ise Al Anisim ve 
Bime Mordehay VeEster bölümleri Veal Akol’dan hemen önceye 
eklenir. 

12. Şabat günü Retse Veahaletsenu söylemeyi unutan bir kişi, 
Birkat Amazon’un başına döner. Fakat Seuda Şelişit’te (Şabat günü 
yenen üçüncü Seuda) unutmuşsa başa dönmesine gerek yoktur. 

13. Şabat günü yemek yerken akşam olmuşsa, henüz Arvit 
söylenmediği için Birkat Amazon’da Retse Veahaletsenu söylenir. 

14. Roş Hodeş, Yom Tov ve Hol Amoed’de Yaale Veyavo 
unutulmuşsa Birkat Amazon’un başına dönülmez. 

15. Hanuka ve Purim’de Al Anisim, yerinde, yani Veal Akol’dan 
önce söylenmemişse geri dönülmez. Eğer Arahman U’da hatırlarsa, 
orada “Arahman U Yaase Lanu Nisim Veniflaot Kemo Şeasa Bayamim 
Aem Ubazeman Aze” dendikten sonra, [Hanuka’da] Bime Matatya ya 
da [Purim’de] Bime Mordehay söylenir. 
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ŞABAT TEFİLASI KURALLARI 

 
1. Şabat günü Tefila’da Baruh Şeamar’dan önce söylediğimiz 

Aşamayim Mesaperim, Ranenu ve diğer Mizmorlar, şarkılarla ve 
büyük bir Kavana ile söylenmelidir1. 

2. Şabat günü Baruh Şeamar’dan sonra Mizmor Letoda yerine 
Mizmor Şir Leyom Aşabat ve AD... Malah söylenir. 

3. Şabat günü Yiştabah’tan önce Nişmat Kol Hay söylenir. 
    Bir kişi, yanlışlıkla Nişmat Kol Hay söylemeyi unutup Az 
Yaşir’den hemen sonra Yiştabah söylemiş ve ardından Yiştabah’ın 
berahasını da söylemişse, hatırladıktan sonra aynı yerde, Barehu’dan 
önce, Nişmat Kol Hay söyler. Fakat Barehu’dan sonra hatırladıysa 
Nişmat söylemez. 

4. Sinagoga geç gelen bir kişi, cemaat Keriat Şema’ya yakınken, 
Aleluyot ve Nişmat söylediği takdirde onlara yetişemeyeceğini 
düşünüyorsa, bunları atlayıp cemaatle Keriat Şema ve Amida söyler. 

5. Şabat günü Şabat Amidası yerine yanılıp haftaarası Amidası’nı 
söyleyen bir kişi, bunu ciddiye almalı ve hareketlerini kontrol 
etmelidir. 

6. Şabat sabahı yanlışlıkla haftaarası Amidası’na başlayan bir kişi, 
bunu hatırladığında, söylediği berahayı bitirir ve Şabat’ınkine başlar. 
Fakat hafta arası Amidası’nı bitirdikten sonra hatırladığı takdirde, 
eğer halen geriye üç adımı atmamışsa, Şabat Amidası’na Yismah 

Moşe’den başlar. Eğer geriye üç adım atmışsa Amida’nın başından 
başlar. 
 

 

1 Zoar Akadoş, Teruma peraşasında, Şabat günü okunan Mizmorlar’ın sahip 
oldukları büyük değeri vurgular. 
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GENEL SEFER TORA KURALLARI 

 
1. Sefer Tora’yı Ehal Akodeş’ten çıkaran kişi onu sağ taraftan alır. 

Aynı şekilde Teva’ya götüren kişi de, sağ koluyla sarılıp kalbinin 
karşısında tutarak götürür. 

2. Sefer Tora getirilip götürülürken büyük bir saygı gösterilmeli 
ayakta durulmalıdır1. 

3. Sefer Tora Teva’ya getirilirken en kısa yoldan, Ehal Akodeş’e 
döndürülürken ise en uzun yoldan götürülür2. 

4. Sefer Tora’ya çıkan kişi, berahaları söylemeden önce, Hazan’ın 
okumaya başlayacağı yere bakar ve [Aşer Bahar Banu] berahasını 
ancak sonra söyler. Fakat berahayı söylerken Sefer Tora’ya 
bakmamaya dikkat etmelidir. Hazan Tora’yı okumayı bitirdikten 
sonra da Sefer Tora’yı kapatır ve sonra Aşer Natan Lanu berahasını 
söyler. 

5. Hazan Sefer Tora’yı okurken, Sefer Tora’ya çıkan kişi onunla 
beraber okumaya dikkat etmelidir. Ama yüksek sesle okumamalı, 
kulakların duyamayacağı şekilde dudaklarını kımıldatmalıdır. 

6. Sefer Tora berahaları, halkın “Amen” cevabı verebilmeleri için 
yüksek sesle söylenmelidir. 

7. Aşer Bahar Banu berahası söylendikten sonra Sefer Tora, “Pasul 
–Geçersiz” çıkarsa başka bir Sefer Tora çıkarıldığında tekrar beraha 
söylenmez. 

8. Yanlışlıkla önce Aşer Natan Lanu, Sefer Tora okunduktan sonra 
da Aşer Bahar Banu berahası söylenmişse Hova’dan çıkılır. 

1 Zoar, Vayakel peraşasında, insanın Sefer Tora önünde ne kadar saygı ve korku ile 
durması gerektiğini uzun bir şekilde anlatır. 
2 Bu, kutsal kitabımızdan ayrılmak istemediğimizi ifade eden bir harekettir. 
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9. Akama3 yapılırken Amida söyleyen bir kişi, Sefer Tora’ya bakar 
ve içinden Vezot Atora  ve Tora Tsiva Lanu pasuklarını geçirir. 

10. Keriat Şema okuyan bir Koen, onu ismiyle Tora’ya çağırırlarsa 
ve başka Koen yoksa, Sefer Tora’ya kalkar, berahaları söyler; fakat 
her zaman yapması gerektiği gibi Hazan’la beraber okumaz. 

11. Koen olmayan bir kimse Keriat Şema’nın ortasında Sefer Tora’ya 
çağrılmışsa kalkmaz; fakat henüz, Şema’dan önce okunan Yotser Or 
veya Aavat Olam berahasındaysa Sefer Tora’ya kalkabilir. 

12. İster anne, ister baba tarafından olsunlar, iki kardeş veya bir 
baba ve oğlu, “Ayin Ara – Kötü Göz (Nazar)” sebebiyle, Sefer Tora’ya 
ard arda kaldırılmamalıdır. 

13. Hazan, babasını veya kendi Rabisi’ni Sefer Tora’ya çağırırken 
onu adıyla çağıramaz. Rabisini “Mori VeRabi”, babasını da “Mor Avi” 
diye çağırır. 

14. Hazan peraşayı okurken konuşulmaz ve onunla beraber 
okunmaz. 

15. Eğer bir yerde, Şabat günü o haftanın peraşası okunamamışsa, 
bir sonraki Şabat’ta, önce geçen haftanın sonra o haftanın peraşası 
okunur. 

16. Pisul (Sefer Tora’nın geçersizliği) yüzünden ikinci bir Sefer Tora 
çıkarılmışsa, yanlışa kadar olan yer tekrar okunmaz. 

17. İki peraşanın (Mehubarot) okunduğu Şabat günlerinde, birinci 
peraşanın bitişi ve ikinciye başlangıç, dördüncü Ole okunurken 
yapılır. 

18. Bir Ole için üç pasuktan daha az okunamaz. 
19. İki Sefer Tora çıkarıldığı zaman, birincisi bittiğinde Hatsi Kadiş, 

ikincisi bittiğinde de yine Hatsi Kadiş söylenir. 
 

3 Akama: Sefer Tora’nın kaldırılarak halka gösterilmesi. “Agbaa” olarak da bilinir. 
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    Tevet ayı Roş Hodeş’i Şabat gününe rastlarsa üç Sefer Tora çıkarılır1. 
Birinci Sefer Tora bittikten sonra Kadiş okunmaz, çünkü buna altı Ole 
kaldırılmıştır. İkinci Sefer Tora’da Maşlim çağırılır ve Roş Hodeş 
peraşası okunduktan sonra Hatsi Kadiş söylenir. Ardından üçüncü 
Sefer Tora’da Maftir çağırılır, Hanuka peraşası okunur ve Hatsi Kadiş 
söylenir. 
 

AFTARA KURALLARI2 
 

1. Gelila3 yapılmadan Aftara berahalarına başlanmaz. 
2. Maftir olarak çağırılan kişi Aftara’yı okurken, konuşmak 

yasaktır. 
3. İki peraşa (Mehubarot) okunan hafta, ikinci peraşanın Aftarası 

okunur Roş Hodeş’e rastlayan Şabat günlerinde Aşamayim Kisi 

Aftarası okunur. Roş Hodeş Pazar gününe düşüyorsa, öncesindeki 
Şabat günü Mahar Hodeş Aftarası okunur. 

4. Tüm cemaat Aftarayı Hazan’la beraber alçak sesle okur, fakat 
berahaları Maftir’in ağzından dinlemeleri gerekir. 

5. Eğer Maftir Aftarayı okumasını bilmiyorsa, söylediği berahalar 
“Levatala – Boşuna”dır. Cemaat Hova’dan çıkmaz. 

6. Roş Hodeş Av, Şabat veya Pazar gününe rastlarsa, Şimu Aftarası 
okunur. Aynı zamanda Roş Hodeş Elul, Şabat veya Pazar gününe 
rastlarsa Aniya Soara Aftarası okunur. 
    Adar ayındaki peraşalarda o haftanın Aftaraları değil, Şekalim, 
Zahor, Para ve Ahodeş Aftaraları okunur. 

1 İlk Sefer Tora haftanın peraşası, ikincisi Roş Hodeş, üçüncüsü ise Hanuka içindir. 
2 Aftara, Tora okunmasını yasaklayan düşmanların zulümleri zamanında okunan 
ve haftanın peraşası ile ilgisi bulunan, peygamberlerin sözleridir. O dönemde tıpkı 
peraşadaki gibi Ole çağırılırdı. 
3 Gelila: Sefer Tora’nın üstündeki örtülerin çıkarılıp geri koyulması. 
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7. Roş Hodeş’ten önceki Şabat, Tefila kitaplarında yazılı olan 
şekilde Yei Ratson söylenir. Böylece o haftaya düşen Roş Hodeş 
günleri bildirilir. Yalnızca Tişri ayından önce Yei Ratson söylenmez. 
 

MUSAF AMİDASI KURALLARI 
 

1. Şahrit Amidası’ndan ve Tora’nın okunmasından sonra Musaf 
Amidası okunur. Musaf, güneş doğduktan sonra 6 saat geçmeden 
önce okunmalıdır. Fakat bu saatten sonra söylense bile Hova’dan 
çıkılır; çünkü Musaf söyleme vakti bütün gündür. Musaf söylemeyi 
unutan bir kişi başka zaman söyleyemez. 

2. Minyan’sız Tefila söyleyen bir kişi, Musaf’ı da okumalıdır. 
3. Musaf Amidası yerine hafta arası Amidası söylenirse, hangi 

berahada olunursa olsun yarıda kesilir ve Musaf Amidası söylenir. 
4. Yanlışlıkla Musaf Amidası’nda söylenen Lemoşe Tsivita4 yerine 

Ata Kidaşta ya da Yismah Moşe söylenirse, bazı hahamlarımız 
Hova’dan çıkılmadığını ve tekrar Musaf Amidası söylenmesi 
gerektiğini savunurlar. Fakat Minyan’la Musaf söylendiği zaman, 
Hazan Amida’yı tekrar ederken onun ağzından çıkardığı kelimeler 
tek tek Kavana ile dinlenirse, Hova’dan çıkılır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 Bazı yerlerde Lemoşe Tsivita yerine Tikanta Şabat söyleyenler vardır. 
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TEHUM1 
 

1. Şabat günü Tehum dışına çıkılamaz. Bu, bir kişinin, bulunduğu 
şehir, köy veya kasabadan çıkmaması gerektiği anlamına gelir. 
Bulunduğu şehir surlarla çevrili olsun veya olmasın, bir kişi Şabat 
günü şehrin içinde yürüyerek istediği kadar dolaşabilir. 

2. Şehrin dışında, şehir sınırından ancak 2000 Ama (yaklaşık 
1,5km.) uzaklaşılabilir. Fakat herhangi bir mitsva için bundan daha 
uzağa gitmek isteniyorsa  Cuma öğleden sonra  Eruve Tehumim2 
yapmak gereklidir. 
 

 
 
 
 
 

1 Tehum: “Sınır / bölge”. Şabat günü, bulunulan şehirden uzaklaşmamak. 
2 Eruve Tehumim: “Bölgeleri Birleştirmek”. Bu işlem yapıldığı takdirde Şabat günü 
şehirden 3km.’ye kadar uzaklaşılabilir. Söz konusu işlem şöyle yapılır: Kişi Cuma 
günü öğleden sonra  yanına iki öğüne yetecek miktarda ekmek alarak şehrin 
kıyısına [yani 1,5km. dışına] kadar gider. Yanında getirdiği yiyeceği güvenli bir 
yere bırakır. Bu, sanki geceyi orada geçirecekmiş gibi yemeği önceden hazırlama 
şeklindeki sembolik bir harekettir. Bunun ardından, Tehum mesafesi bu noktadan 
itibaren başlar. Yemeği oraya yerleştirirken şu berahayı söyler: “Baruh Ata AD... 
E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mitsvat Eruv – 
Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Eruv mitsvası üzerine emreden, Evrenin Kralı Sen, 
Tanrımız; Mübareksin”. Bunu yaptıktan sonra Şabat olmadan önce evine döner ve 
ertesi gün (Şabat günü) Eruv’u bıraktığı yere gidip, oradan [Tehum mesafesini 
aşmamak kaydıyla] şehir dışında gideceği yere kadar devam edebilir. 
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MUKTSE3 
 

1. Şabat günü yapılması yasak olan işler için kullanılan aletlere 
dokunmak da yasaktır. Bunlara örnek olarak, çekiç, makas, mezura, 
dolmakalem, yanmamakta olmasına rağmen lamba, iş mektupları, 
senetler, çekler, para vs. verilebilir. 

2. Şabat günü ağaçtan düşen bir meyve, Şabat günü koparılan bir 
çiçek, Şabat’tan önce serilen ağa takılan bir balık veya kuş, Şabat 
günü tavuktan çıkan bir yumurta ve benzeri şeylere Şabat günü 
dokunmak yasaktır. 

3. Yukarıda saydığımız, “Muktse” olarak adlandırılan şeylerin 
Şabat günü dokunulmasının yasak olmasının çeşitli amaçları vardır:  

a. Şabat’ın unutulmaması, 
b. Şabat’ta herhangi bir yasak iş yapılmaması 
c. Kişiye özel bir yerden (evinden) genel bir yere (sokak) 

herhangi bir şeyin çıkarılmaması (Tiltul). 
4. Şofar, Tefilin, Megila ve Lulav, mitsva için kullanılan objeler 

olmalarına rağmen bunlara Şabat günü dokunmak yasaktır. 
5. Şabat günü yapılması yasak olmayan işleri yapmak için bazı 

Muktse aletler dokunulup kullanılabilir. Örneğin, ceviz ya da başka 
bir yemişin kabuğunu kırmak için çekiç; dişlerin arasını temizlemek 
için iğne kullanılabilir. 
 

 
 
 

3 Muktse: “Kenara Ayrılmış”. Şabat günü dokunulması yasak olan nesne. 
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YAHUDİ OLMAYAN BİRİNE ŞABAT GÜNÜ İŞ YAPTIRMAMAK 

 
1. Tıpkı bir Yahudi’nin Şabat günü iş yapmasının yasak olması 

gibi, bu tip bir işi Yahudi olmayan birine yaptırmak da yasaktır. 
2. Yahudi olmayan birine Şabat günü herhangi bir şey satın 

alması için Cuma gününden para veya Şabat günü postaya atması 
için Cuma gününden mektup verilemez. 

3. Yahudi olmayan bir usta kendi hesabına çalışıyorsa, onun bu 
işi Şabat günü yapma olasılığına karşın, hafta içinden kendisine iş 
verilebilir. Bu kişi, bu işin sonucunu Şabat günü getirmişse, o 
sonuçtan ancak, Şabat bitişinden sonra, söz konusu işin yapılması 
için gereken süre geçtikten itibaren yararlanılabilir. 

4. Yahudi olmayan bir kimseye yalnızca büyük bir tehlike veya 
hastalık  durumunda iş verilebilir. Bu yüzden kışın Şabat günleri, çok 
soğuk olan yerlerde, Yahudi olmayan birine soba ve ateş 
yaktırılabilir. Çünkü soğuğun karşısında herkes hasta sayılır. 
 

KUTSAL ŞABAT GÜNÜ İLE  
İLGİLİ OLMAYAN KONULARDA KONUŞMAMAK 

 
1. Haftaarasına özgü günlük konuların Şabat günü konuşulması 

yasaktır. Örneğin “Yarın filanca işi yapacağım” denilemez. Zihinden 
olmasına rağmen Şabat günü iş hesapları yapılmaz. İş mektupları, 
gazete, roman okunmaz. Fakat mitsva ile ilgili, örneğin, fakirlere 
veya bir hayır cemiyetine ne kadar para verileceği gibi konularda 
zihinden hesap yapılabilir. 

2. Şabat’la ilgili olmayan şeyleri konuşmamamız için 
Hahamlarımız Şabat günü Tora okumamızı emretmişlerdir. 
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TİLTUL1 

 
1. Şabat günü yasak iş yapan kişiye “Mehalel Şabat – Şabat’ı ihlal 

eden” denir. Teşuva (tövbe) yapmadığı takdirde cezası Karet’tir2. 
2. Kutsal dinimizin istediği şekilde Şabat’a bakabilmek için yalnız iş 

yapmamak yeterli değildir. Bunun yanında Tiltul kurallarına da 
dikkat etmek gerekir. Bu kurallar üç tanedir: 

a. “Reşut Ayahid – Özel bir mekan”dan (ev, sinagog vs.) 
“Reşut Arabim – Genel bir mekan”a (sokak, avlu vs.) 
herhangi bir şey çıkarmamak. 

b. Reşut Arabim’den Reşut Ayahid’e herhangi bir şey 
sokmamak. 

c. Reşut Arabim içinde herhangi bir şeyi 4 Ama’dan (yaklaşık 
2m.) fazla taşımamak. 

3. Dünyanın bazı yerlerinde Hahamlar şehri tellerle çepeçevre 
çevrelerler. Buna “Eruv” denir. Böylece Şabat günü için gerekli olan 
şeyler getirilip götürülebilir. Fakat Türkiye’de şehirlerde bu 
sembolik sınır olmadığı için, Şabat günü herhangi bir şey götürüp 
getirmek yasaktır. 

4. Eruvin3 kanunları çok ve karmaşık olduğu için, özel bir yerden, 
genel bir yere bir şey götürüp getirmemek ve bu kuralı çiğnememek 
için çok dikkat etmek gereklidir. 

1 Tiltul: Şabat günü taşıma yasağı. 
2 Karet: Göklerden gelen ani ölüm demektir. Tora’da yazdığı gibi “Şabat günü iş 
yapan kişinin canı, milletin içinden koparılacaktır”  (Şemot 31:14). 
3 Eruvin: “Birleştirme”. Bir evden dışarı bir şey çıkarılabilmesi için Eruv denilen bir 
formalite yapılmalıdır. Bu formaliteyle, özel bölgeler birleştirilir ve tek bir bölge 
haline getirilir. 
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5. Şabat günü ceplere herhangi bir şey koymamaya dikkat 
edilmelidir. Kişi evdeyken bile, unutkanlıkla yanında dışarı 
götürmemesi için ceplerine birşey koymamalıdır. 

6. Şabat günü dokunulması yasak olan Tefilin, temiz bir yerde 
değilse bir yerden bir yere götürülüp muhafaza edilebilir. 

7. Hiç bir ağırlığı olmamasına rağmen, elbiselerinin bir parçası 
olmayan şeyler üstte taşınamaz, yük sayılır ve evden dışarıya 
götürülemez. 
 

ŞABAT GÜNÜ YAPILMASI YASAK OLAN DİĞER İŞLER 
 

AYIKLAMAK 
 

1. Herhangi bir aletle veya elle bir şey ayıklamak ya da bir 
yemeğin içinden, yabancı bir maddeyi çıkarmak yasaktır. Yemeğin 
içinde herhangi bir yabancı madde varsa bu madde yemeğin bir 
kısmı ile beraber çıkartılır. 

2. İçinde taş, pislik olan sebze ve meyveler ayıklanamaz; bir 
meyve yenilirken, yenmeyen bir bölüme rastlanırsa, meyve yenir ve 
bu bölüm bırakılır. Yenmeyen bölüm çıkarılıp sonra meyve 
yenemez. 

3. Bir içkinin içine bir şey düşmüşse, o şey çıkarılamaz. Ancak içki 
biraz dökülür ve beraberinde de düşen şey çıkarılır, istenirse kalan 
bölüm içilebilir. 

4. Şabat günü yeşil salata ve benzeri şeyler yapılabilir. Ancak 
yaprakların iyilerini kullanmak, çürük ve pis olanları yerinde 
bırakmak gereklidir. Yapılacak salatanın o Seuda (öğün) için olması 
gerekir; daha sonraki bir Seuda için salata hazırlanamaz. Örneğin 
akşamdan, ertesi sabah veya öğlen için salata hazırlanamaz. 

5. Şabat günü filtre ile süzmek yasaktır, fakat bir içki içileceği 
zaman o sırada içkinin içinde pislik varsa bir kumaş parçası ile pislik 
süzülebilir. 
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SIKMAK 

 
1. İçmek için üzüm veya benzeri meyveler sıkılamaz, yalnızca 

limon yemeğin içine ve limonata yapmak için, içinde su ve şeker 
olan bir bardağın içine sıkılabilir1. 

2. Islak olan bir kumaş sıkılamaz. Sıkma olayı olmasın diye masa 
süngerle silinmez. 
 

AVLANMAK 
 

1. Şabat günü herhangi bir kuş veya balık avlamak yasaktır. 
2. Şabat günü, sinek, arı ve benzeri şeyler yakalanamaz. Fareleri 

yakalamak için kapan veya zehirli ilaç koymak yasaktır. Fakat Cuma 
öğleden sonra (Şabat başlamadan) yapılması şartıyla önceden 
hazırlanabilir. 

3. Şabat günü, bit, pire ve benzeri şeyleri yakalayıp öldürmek 
yasaktır. Eğer çok rahatsız ediyorsa yakalanıp bir yere atılabilir; 
fakat öldürülemezler. 

4. Akrep ve benzeri ısırıp zehirleyen her türlü hayvan ve vahşi 
hayvanlar öldürülebilir. 
 

YIKANMAK 
 

1. Şabat günü, bütün vücut sıcak suyla yıkanmaz. Fakat yüz, el ve 
ayaklar Şabat’tan önce hazırlanan sıcak suyla yıkanabilir. 

2. Şabat günü soğuk suyla tüm vücut yıkanabilir, mesela bir duş 
alıp havluyla kurulanılabilir. Fakat havlu sıkılmaz. 

3. Şabat günü kar topu yapılamaz. 

1 Mişna Berura 220:22. 
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BULAŞIK YIKAMAK 

 
1. Sıkmak niyetiyle olmasa bile Şabat günü, sünger, bez ve benzeri 

şeylerle bulaşık yıkanmaz. 
2. Tencere ve tabaklar, yalnızca fırça veya sıkma tehlikesi 

olmayan sert şeylerle yıkanabilir. 
3. Şabat günü bulaşık, ancak sıradaki Seuda’da kullanmak şartıyla 

yıkanabilir. Örneğin ilk Seuda’da kullanılan kaplar ikinci Seuda için 
yıkanabilir, fakat Seuda Şelişit’ten (üçüncü öğün) sonra başka öğün 
olmadığı için bulaşık yıkanmaz; zira bu, Şabat içinden hafta arası için 
hazırlık yapmaktır ve yasaktır. 

4. Şabat günü bulaşık yıkarken [Şabat’tan önce hazırlanmış olan] 
sıcak suyu tabakların üzerine doğrudan dökmemeye dikkat etmek 
gerekir. Sıcak su büyük bir kabın içine aktarılır ve tabaklar orada 
yıkanır. 

5. Su bütün gün içildiği için her türlü bardak yıkanabilir. 
 

KOPARMAK 
 

1. Şabat günü meyve, çiçek veya ot koparılamaz; üstünde bitki 
olan saksılar yerden kaldırılamaz; arı kovanından bal alınamaz. 

2. Dalında olan güzel kokulu çiçek ve otlar, ister toprakta, ister 
saksıda olsunlar; koklanabilir. 

3. Şabat günü ağaca çıkılmaz ve ağaca bir şey asılmaz. Erev Şabat 
(Şabat arifesi) ağaçta bir şey bırakılmışsa Şabat günü alınamaz. 

4. Şabat günü ağaçtan düşen meyvelerin veya bahçedeki 
sebzelerin yenmesi, hatta bunlara dokunulması yasaktır. 

5. Şabat günü saçlar taranmaz, fakat kıldan ya da özel yumuşak 
naylondan yapılmış fırça ile saçlar düzeltilebilir. 

6. Şabat günü saçlar örülmez ve çözülmez. 
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BOYAMAK 

 
1. Zamanı geçirmek için olsa bile, çizmek karalamak ve boyamak 

yasaktır. 
2. Boyama yasağı yemekler için geçerli değildir. Bu yüzden siyah 

şaraba ekmek batırılabilir. 
3. Şabat günü ayakkabı boyanmaz ve fırçalanmaz. Elbiseler bile 

fırçayla temizlenmez. 
4. Şabat günü makyaj yapılmaz. Ruj veya far sürülmez. Fakat deri 

renginde doğal pudra sürülebilir. 
 

TOHUM EKMEK YA DA FİDAN DİKMEK 
 

1. Şabat günü toprağa herhangi bir şey ekmek yasaktır. 
Kuvvetlenmesi için ağaçtan bir dal veya yaprak koparılamaz. 

2. Bahçede yemek yiyen bir kişi ellerini toprağın üstünde 
yıkamamaya, toprağa su dökmemeye, evde olan biri de pencereden 
su dökmemeye dikkat etmelidir. 

3. Şabat günü çiçekler veya diğer bitkiler suya konmaz. Suya 
konan bitkiler açar ve Tora’nın kanunlarından biri ihlal edilmiş olur. 
 

ÖĞÜTMEK 
 

1. Sıradaki Seuda için olsa bile Şabat için hiçbir şey öğütülemez. 
2. Rende ile, peynir, turp veya benzeri şeyler Şabat günü 

rendelenemez. Havanda meyve veya benzeri şeyler dövülemez. 
3. Şabat günü karpuz veya kavun kabukları tavuklara veya diğer 

hayvanlara yedirmek için bile olsa küçük parçalar halinde 
doğranamaz. 
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YAZMAK VE SİLMEK 
 

1. Bir harf bile olsa Şabat günü yazmak veya silmek yasaktır. 
Resim yapılmaz, işaret yapılmaz, fotoğraf çekilmez, mühür 
vurulmaz. 

2. Islak ellerle duvarlara işaretler yapılmaz, ıslak bir cama 
parmakla yazılmaz, gazete veya mecmualardan bir harf bile 
kesilemez. 

3. Şabat günü kadın ya da erkek, kimse kalemle kaşlarını 
düzeltemez. 

4. Şabat günü not alınmasını gerektirebilecek her şeyi yapmak 
yasaktır. Örneğin; tartmak, ölçmek, kağıt oynamak. Zamanın 
geçmesini sağlamak için olsa bile tavla veya benzeri şeyler 
oynanmaz. 
 

PİŞİRMEK 
 

1. Ekmeği fırına vermek ve çiğ olan bir yemeği pişirmek yasaktır. 
Aynı zamanda ateşten doğan her türlü sıcaklık kullanılamaz. 
Örneğin çiğ bir yumurtayı ateşin üstünde bulunan bir tencerenin 
üstüne koymak yasaktır. Ateş, buhar, elektrik, gaz ya da benzeri 
herhangi bir kullanımla, ızgara yapmak, kızartmak, kaynatmak 
yasaktır. 

2. Cuma öğleden sonra, Şabat’tan önce, ateş hazırlanıp üstü külle 
kapatılabilir. Gaz ocağı varsa, Cuma öğleden sonra küçük bir alev 
yakılır, üzerine bir saç konur, üstüne de yemek konur; bütün gece 
yemek orada bırakılabilir; böylece Şabat günü sıcak yemek yenebilir. 
Sıcak tencere ateşin üzerinden alınıp, yemek servis yapıldıktan 
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sonra, [başka bir yere koyulmadığı ve1] yemek henüz soğumadığı 
sürece tekrar ateşin üstüne koyulabilir. 

3. Kışın yemekler Şabat’tan önce sobanın üstüne konabilir. Eğer 
buna imkan bulunmadıysa Yahudi olmayan bir kişi Şabat günü 
içinde sobayı [yakabilir ve] yakmadan önce, yemekleri, ısınması için 
sobanın üstüne koyabilir. 

4. Şabat günü yemek ısıtmak yasaktır, fakat soğuk yemekler çok 
ısınmayacak şekilde ateşe yakın konulabilir. Bu da Şabat günü 
yemeği ısıtmak durumunda kalınmaması içindir2. 
 

YAKMAK 
 

1. Şabat günü ateş yakan bir kimse Tora’nın iki emrini ihlal etmiş 
olur: “Şabat günü ateş yakmayacaksın” (Şemot 35:3) ve “Şabat günü iş 
yapma” (Şemot 20:10). 

2. Herhangi bir kibrit ya da elektrik düğmesi yakmak yasaktır. Bir 
ışık veya alev alçaltılıp yükseltilemez, ateşe veya sobaya bir odun 
atılamaz, lamba yakılamaz, radyo açılamaz, telefon edilemez (Sadece 
can tehlikesi durumunda doktor çağırmak için telefon edilebilir). 

3. Buzdolabı kapısı motor çalışırken veya dururken açılabilir. 
Buna rağmen kapıyı motor çalışırken açmak daha iyidir. Ancak 
Cuma akşamından, buzdolabının içindeki yanan ampulun 
çıkarılması gereklidir3. 

4. Cuma akşam üstünden, Şabat günü haber veya müzik 
dinlemek için radyoyu ya da televizyonu açık bırakmak yasaktır. 
 
 

1 Kitabın İngilizce çevirisinden alınmıştır (ç.n.). 
2 Bet Menuha, Dinim Lisudat Şahrit 13:14. 
3 Yabia Omer, Şeelot Utşuvot, Siman 21. 
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SÖNDÜRMEK 

 
1. Ne şekilde olursa olsun Şabat günü, ağızla, elle, su atarak veya 

bastırarak bir ateşi, ışığı veya alevi söndürmek yasaktır. Yanmakta 
olan bir sobanın kapısı açılmaz. Aynı şekilde, yanmakta olan bir alev 
veya lambayı söndürmek için kapı açılmaz. 

2. Dağılmış olan kor haldeki kömürler veya meşaleler, düştükleri 
takdirde büyük zararlar veya can tehlikesi doğuracaklarsa Şabat 
günü söndürülebilirler. 

3. Eğer karşı sokakta bile yangın çıkmışsa, evlerde uyuyan çocuk 
veya yaşlıların olabileceği düşüncesiyle, Şabat günü söndürmeye ve 
içeridekileri kurtarmaya gidilmelidir. 

4. İhtiyaç durumunda, Şabat’tan önce söylenmesi şartıyla Yahudi 
olmayan birine ışık söndürtülebilir. 
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ŞABAT’IN İHLAL EDİLEBİLDİĞİ DURUMLAR 

 
1. Can tehlikesi olduğu zaman Şabat ihlal edilebilir. Tam can 

tehlikesi değil, sadece şüphesi bile varsa yine Şabat ihlal edilir. 
2. Can tehlikesi olan bir hasta için Şabat, Yahudi olmayan biri, bir 

çocuk, bir cahil tarafından değil, aksine bizzat aile büyüğü 
tarafından ihlal edilir. 

3. Doktorun ağır hasta teşhisi koyduğu bir hastayı iyileştirmek ve 
Şabat’ı bu yüzden ihlal etmek mitsvadır. Ateş yakılır, ilaç yapılır, 
hayvan veya tavuk kesilir; hatta et, Kaşer olmasa bile can tehlikesi 
olan bir kimseye verilebilir. 

4. Doktor, hasta için Şabat’ı ihlal etmek gerekmediğini söylerse 
bile, hasta kendini tehlikede hissederse doktoru değil, hastayı 
dinlemek gereklidir. 
    Doktor Şabat’ı ihlal edebileceklerini söylerse, hasta istemezse bile 
doktorun sözüne bakılır. Doktor olmazsa bile, durumdan anlayan 
bir kişi can tehlikesi olduğunu söylerse, onu dinlerler. Tıptan 
anlayan bir kişi can tehlikesi olduğunu söylediği takdirde, eğer 
orada aynı zamanda doktor da varsa ve tehlike yok derse doktoru 
dinlemek gerekir. Yatakta olan ve can tehlikesi olmayan bir hasta 
için Şabat ihlal edilmez. Fakat gerekli işler Yahudi olmayan bir kişi 
tarafından yapılabilir. Eğer Yahudi olmayan bir kimse yoksa, acil 
durum söz konusu olmadığı için bir Rabi’ye danışılır. 

5. Küçük bir çocuğun üzerine kapı kapanmışsa ve anahtar 
bulunamıyorsa, kapı kırılıp çocuk odadan çıkartılabilir, çünkü korku 
çocuk için can tehlikesi doğurabilir. 

6. Şabat günü bir duvar yıkılırsa, altında bir insanın kalmış 
olabileceği düşünülerek taşlar temizlenebilir. 

7. Akrep, yılan, kuduz köpek gibi tehlikeli olan her canlıyı 
öldürmekte tez davranan kişi Tanrı katında makbuldur. 
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8. Şabat günü Yahudiler’in oturduğu köy veya kasabayı eşkiyalar 
sarmışsa, silahlarla kendilerini koruyabilirler. 
 

HAMİLE BİR KADIN İÇİN ŞABAT İHLAL EDİLEBİLİR 
 

1. Doğum sancısı çeken bir kadın, hayati tehlikede olan hasta 
gibidir. İlk belirtiden itibaren Şabat  ihlal edilir. 
    Doğumdan önce ve sonra gerekli olan her şey hazırlanır. Gerekli 
olduğu zamanı beklemeden, duruma göre hamile kadın hastaneye 
götürülür, arabaya binilir ve doktor veya ebeye telefon edilir. 
Hamile kadın ışık istiyorsa lamba veya elektrik yakılır. Gerekirse 
hemen ilaç yapılır. Kısaca onu kurtarmak için gerekli olan her şey 
yapılır. 

2. Bebek doğduktan sonra üçüncü güne kadar, doğuran kadın 
hayati tehlikede olan hasta gibidir, bu günlerden biri Şabat’a 
rastlarsa loğusanın sağlığı için Şabat ihlal edilir ve tüm ihtiyaçları 
giderilir. 

3. Dördüncü günden yedinci güne kadar, doktor hastanın bir 
şeye ihtiyacı olduğunu söylerse, hasta için Şabat ihlal edilir. 

4. Sekizinci gün Şabat’a rastlarsa Berit Mila yapılır, fakat tüm 
aletler Şabat’tan önce hazırlanmalıdır. 
    Berit Mila ileri bırakılmış ise, yani sekizinci günde Berit Mila 
yapılmamışsa, Şabat günü yapılmaz. Başka bir güne ertelenir. 
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ŞABAT GÜNÜ İKİNCİ SEUDA 

 
1. Şabat sabahı, sinagogdan çıktıktan sonra en kısa sürede yemek 

yemek gerekir. Güneşin doğuşundan itibaren altı saat geçmeden 
önce yemek yenmelidir. Zira Şabat günü altı saatten fazla yemeksiz 
kalmak yasaktır. 

2. Sofra tıpkı Şabat akşamındaki gibi kurulu, örtülü ve iki tam 
ekmekle hazır olmalıdır. 

3. İkinci Seuda’da Kiduş, yemek yenecek yerde söylenmelidir. 
Kiduş’tan önce bir şey yemek veya tatmak tıpkı akşamki gibi 
yasaktır; ancak Tefila’dan önce bir şeyler içilebilir. Rahatsız olan bir 
kimse Tefila’dan önce yemek yemediği takdirde dayanamayacaksa, 
Kiduş’tan önce bir şeyler yiyebilir. 

4. Eğer şarap yoksa, sabah Kiduşu bira, rakı veya benzeri içkilerle, 
söylenebilir. Hiçbir içki yoksa Kiduş’suz yemek yenir. 

5. Sadece bir bardak şarap varsa, Kiduş söylenmez, bu şarap  
Avdala’ya saklanır. 

6. Şabat çıkışı Yom Tov ise ve Şabat günü yalnız bir bardak şarap 
kalmışsa,  Yom Tov gecesine saklanır. 

7. Şabat, sabah Kiduşu oturarak söylenir. 
8. Gündüz Kiduşu’nda Veşameru Bene Yisrael, Al Ken Berah ve 

sonra şarap berahası (Bore Peri Agefen) söylenir. 
9. Herhangi bir rahatsızlıktan dolayı Şabat akşamı ilk Seuda’yı 

yiyememiş olan bir kişi, ertesi gün üç Seuda yer. 
10. Kutsal Şabat günü Tora okumak mitsvadır. 
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ŞABAT GÜNÜ MİNHA 

 
1. Minha zamanı gelince, Minyan’la Minha söylemek için acele 

etmek gerekir. 
2. Pitum Aketoret’ten sonra Aşre, Uva Letsiyon ve Hatsi Kadiş 

söylenir. Sefer Tora çıkarılmadan önce Vaani Tefilati iki defa ve 
ayakta söylenir, Berih Şeme okunur ve Tora’ya üç Ole çağırılır. Sefer 
Tora’dan en az on pasuk okunur. Tora okunduktan sonra Hatsi Kadiş 
söylenmez. Mizmor Şir Leyom Aşabat söylenir. 

3. Şabat Amidası yerine, yanılarak hafta arası Amidası söyleyen bir 
kişi, yanıldığı berahayı bitirir ve Ata Ehad’dan tekrar başlar. 

4. Normal bir gün olduğu takdirde Minha’da Tahanunim 
söylenmeyi gerektirmeyecek bir Şabat’ta Tsidkadeha söylenmez. 
Ancak Roş Aşana ve Kipur’da Tsidkadeha söylenir. 
 

SEUDA ŞELİŞİT1 
 

1. Üçüncü Seuda’yı yapmak zorunludur. Bu öğün öğleden sonra 
Minha’dan önce veya sonra yapılmalıdır. 

2. Üçüncü Seuda’da da diğer Seudalar’da olduğu gibi iki tam 
ekmek olması gereklidir. Fakat iki ekmek yoksa tek ekmekle de 
Amotsi yapılabilir; ancak ekmeğin bütün olması şarttır. 

3. Eğer Şabat çıkışı Yom Tov ise, üçüncü Seuda’yı akşam olmadan 
en az iki saat önce yapmaya gayret edilmelidir. 

4. Üçüncü Seuda’yı yerken akşam olursa yemeği bırakıp Arvit 
söyleme zorunluluğu yoktur. Yemek istenilen zamanda bitirilebilir. 
Fakat Arvit söylemek için yemek kesilmişse Avdala söylendikten 
sonraya kadar yemek yenemez. 

1 Seuda Şelişit: “Üçüncü Seuda. 
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5. Akşam olmasına rağmen yemeğe devam edebilme durumu, 
yemeğe akşam olmadan yarım saat önce oturmuş olma şartına 
bağlıdır. Çünkü Şabat günü hava kararmadan yarım saat önce bir 
şeyler yemeye başlanmaz ve Avdala söylenene kadar yemek yenmez. 

6. Şabat günü üçüncü öğünü uzatan bir kişi, (kendisi Birkat 
Amazon’da [Şabat’a özel parça olan] Retse Veahalitsenu’yu 

söyleyecek olmasına rağmen) Arvit ve Avdala söylemiş olan bir 
Yahudi’den kendisi için herhangi bir işi yapmasını isteyebilir. 

7. Üçüncü Seuda için fazla iştahı olmayan bir kimse en azından bir 
hamur işi veya meyve yemelidir. Fakat normalde bu ziyafeti 
ekmekle yapması gereklidir. 
 

MOTSAE ŞABAT2 ARVİTİ 
 

1. Şabat akşamı Arvit, haftaarasından daha geç söylenir. Gökte üç 
ufak yıldız görünene kadar hiçbir iş yapmamaya dikkat edilmelidir. 
Yıldızların ayrı değil, birbirlerine yakın olmaları gerekir. Eğer hava 
bulutluysa, şüpheden çıkana kadar beklenir sonra Arvit söylenir. 

2. Arvit söylemeden önce Teilim’in 144. Mizmoru olan Ledavid 
Baruh okunur. Sonra Hatsi Kadiş, Veu Rahum, Barehu, 
haftaarasındaki gibi Keriat Şema ve berahaları, Hatsi Kadiş ve Amida 
söylenir. Ata Honen berahasının ortasında Ata Honantanu söylenir. 
Eğer unutkanlıkla Amida’da Ata Honantanu söylenmezse, nasılsa 
Avdala söyleneceği için Amida tekrar edilmez. 
    Amida’dan sonra Yei Şem, Hatsi Kadiş, Şuva ve Yoşev Beseter 

Elyon3, Veata Kadoş, Kadiş Titkabal, Şir Lamaalot, Kadiş Yee Şelama 
Raba, Barehu ve Alenu Laşebeah söylenir. 

2 Motsae Şabat: “Şabat Çıkışı”. 
3 Başlamakta olan hafta içinde Yom Tov varsa Şabat çıkışı Arviti’nde Şuva 
söylenmez. Doğrudan Veata Kadoş’a başlanır. Yılda yedi kez Şuva söylenmez: 
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3. Hazan sinagogda, evinde şarap olmayanları Hova’dan çıkarmak 
için Avdala söyler. Evinde şarabı olanlar kendi evindekileri Hova’dan 
çıkarmak için Hazan’la Avdala söylemez. 
 

AVDALA KURALLARI 
 

1. Şabat girişinde Kiduş söylemek nasıl mitsva ise, Şabat’tan 
ayrılırken de bir bardak şarapla Avdala söylemek de aynı şekilde 
mitsvadır. 

2. Avdala yapana kadar yemek veya içmek yasaktır. Fakat 
unutkanlıkla yemek yiyen bir kişi sonra Avdala söyleyebilir. 

3. Şabat çıkışında Avdala  söylemeyi unutan bir kişi Pazar günü 
Avdala söyleyebilir. Fakat o zaman sadece Bore Peri Agefen ve 
Amavdil berahalarını söyler. 

4. Eğer Avdala için şarap yoksa, bira, rakı, likör gibi içkilerle 
Avdala yapılabilir. Fakat su ile Avdala yapılmaz. 

5. Avdala’dan önce hiçbir iş yapılmaz. [Şabat bittikten sonra] 
Avdala’dan önce ışık yakmak zorunda olan kadınlar, bunu 
yapmadan önce şu ufak duayı söylerler: Baruh Amavdil Ben Kodeş 
Lehol, Ben Or Lehoşeh, Ben Yisrael Laamim, Ben Yom Aşevii Leşeşet 
Yeme Amaase. Baruh Amavdil Ben Kodeş Lehol1. Bu ufak duayı 
sinagogda Avdala için mumu yakan Şamaş da yapmalıdır2. 

6. Avdala’da dört beraha söylemek gerekir: Şarap için (Bore Peri 
Agefen), güzel kokular için (Bore Mine Besamim), mum için (Bore 

Meore Aeş) ve Avdala için (Amavdil Ben Kodeş Lehol). 

Pesah (iki Şabat), Şavuot, Roş Aşana, Kipur, Sukot (iki Şabat) günlerinden önceki Şabat 
günleri. 
1 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 96-5. 
2 Ben İş Hay, Peraşat Vayetse 24. 
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7. Avdala’da kullanılacak olan mumun meşale gibi olması 
gereklidir. Avdala için [en az iki fitile sahip] özel bir mum 
kullanılmalıdır. Eğer yoksa iki ayrı mumla da beraha söylenebilir. 

8. Fener veya lamba içinde olan mumla beraha söylenmez. Ancak 
oradan çıkarılır veya yakınına gelinir. Elektrik ışığı ile Bore Meore 
Aeş söylenemez3. 

9. Gözleri görmeyen bir kişi Bore Meore Aeş berahası söylemez, 
fakat diğer berahaları söylemelidir. 

10. Avdala söylemek için şarap veya başka bir içki yoksa, sadece 
mum ışığıyla Bore Meore Aeş berahası söylenir. Besamim (güzel 
kokular) için de aynı şey yapılır. 

11. Kadınlar tıpkı Kiduş konusunda olduğu gibi Avdala söylemekle 
de yükümlüdürler. Bu yüzden erkek olmayan yerde kadınlar 
kendilerine Avdala söyleyebilirler. Aynı zamanda sinagogda Avdala 
söylemiş olan bir erkek, evindekileri Hova’dan çıkarmak için tekrar 
Avdala söyleyebilir. 

12. Avdala şu şekilde yapılır: 
    Şarap bardağı sağ ele, kokulu bitkiler diğer ele alınır ve şarap 
berahası (Bore Peri Agefen) söylenir. Diğer içkilerle Avdala 
yapılıyorsa Şeakol berahası söylenir. Sonra şarap sol ele, kokular sağ 
ele alınır ve Besamim berahası söylenir. Bore Meore Aeş berahası 
söylendiğinde ışığa bakılır. Amavdil berahası söylendiği zaman 
şarap bardağı tekrar sağ elde tutulur. 

13. Bore Meore Aeş berahası söylenirken sağ elin parmakları 
kapatılıp gölgesine bakılır, bu da tekrar iş yapmaya başlandığını 
simgeler. 

14. Avdala’dan sonra şarap içilir ve dipte biraz şarap bırakılarak 
mum bununla söndürülür. Bazı adetlerde artan şarapla kaşlar 
ıslatılır. Bu, mitsvaları yapma konusundaki isteğimizi ifade eder. 

3 Yabia Omer, Şeelot Utşuvot, Siman 17. 
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15. Avdala’da kullanılan şarap bardağı tam dolu olmalı ve biraz da 
taşmalıdır. Tüm şarabı içmek adettir. Fakat içilemiyorsa en az bir 
Reviit (1/8lt.) kadar içilmeli, sonra da Al Agefen berahası 
söylenmelidir. 

16. Şabat çıkışında Avdala’dan sonra Melave Malka (Kraliçe Şabat’tan 
ayrılma öğünü) adı verilen bir öğün yenir ve özel Şabat çıkışı 
şarkıları söylenir. 

17. Melave Malka öğününe Şabat kıyafetiyle oturmak gerekir. 
Melave Malka zamanı, yıldızlar çıktıktan dört saat sonraya kadardır. 
Fakat bunu yapamayan bir kimse bu öğünü gece yarısına kadar 
yiyebilir. 

18. İştahı olmayan veya yorgun olan bir kimse, bu Seuda’yı 
Mezonot veya meyve ile yapabilir. 
 

BİRKAT ALEVANA1 KURALLARI 
 

1. Her ay yenilenen gökteki Ay için beraha söylemek, bir emirdir. 
Ay, dünyayı aydınlatmaya başlamadan, gölgesi belirmeden ve tam 
olarak gece olmadan önce bu beraha söylenmez. 

2. Ay berahasını söylerken tıpkı Amida’da olduğu gibi ayaklar 
bitiştirilir. Berahaya başlamadan, ayakta durularak önce Ay’a, sonra 
yere bakılır ve berahaya başlanır. 

3. Birkat Alevana yalnızca ayın ilk 15 gününde söylenir. Bazıları 
Roş Hodeş’ten hemen üç gün sonra Birkat Alevana söylemek için acele 
ederler. Fakat bazı Hahamlar Roş Hodeş’ten sonra yedi gün beklemek 
gerektiğini belirtirler. 

4. Birkat Alevana’yı tam bir Kavana ile söylemeye hazırlanmak 
gereklidir. Çünkü o sırada Şehina karşılanmaktadır. Berahayı 
kelimesi kelimesine tam olarak söylemeye dikkat edilmelidir2. 

1 Birkat Alevana, her ay, Ay’ı parlak haliyle gördüğümüz zaman yapılan duadır. 
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5. Birkat Alevana, Şabat ve Yom Tov akşamları söylenmez. En iyisi 
Motsae Şabat, yani Şabat çıkışı, henüz Şabat kutsiyeti üzerimizdeyken 
söylemektir. Fakat Motsae Şabat ayın 10’u ise veya başka akşam 
berahayı söyleyememe durumu varsa, o zaman Şabat çıkışı akşamı 
beklenmez ve haftaarası bir gece söylenir. 

6. Eğer ayın 15’ine kadar beraha söylenmemişse ve ayın 15’i Şabat 
veya Yom Tov ise, Birkat Alevana, ayın 15’i olan Şabat günü 
söylenebilir3. 

7. Birkat Alevana söyleneceği zaman, Ay’ın çok belirgin ve 
aydınlık olmasına dikkat etmek gerekir. Üzerinde ince bir bulut bile 
olsa beraha söylenmez. Eğer Ay’ın yanında bir bulut varsa ve bu 
bulutun Ay’ı kapatabileceği belli ise, berahaya başlanmaz. Fakat 
berahaya başlanmışsa, sonradan bir bulut Ay’ı kapatsa bile beraha 
bitirilebilir. 

8. Av ayında Birkat Alevana Tişa Beav’dan önce okunmaz. Fakat 
Tişa Beav Taaniti’nden sonra yemeği bitirdiğinde, yas bittiği için 
Birkat Alevana söylenir. Tişri ayında da Birkat Alevana Kipur’dan önce 
söylenir. 

9. Avelut’un (yas) ilk yedi günü içinde olan bir Avel, Birkat Alevana 
söylemez. Fakat bu arada vakit geçecekse matem zamanında bile 
berahayı söyleyebilir. 

2 Rav Şalme Tsibur, kitabının 233. sayfasında, bir Yahudi’nin bir şehirden diğer bir 
şehire yaya giderken, yolda haydutların onu yakaladıklarını ve öldürmeye karar 
verdiklerini anlatır. Yahudi, hiç olmazsa son bir dua yapabilmek için yalvarır. 
Haydutlar da bu isteği kabul ederler. Ay tüm aydınlığı ile parıldamaktadır ve bu 
esnada Yahudi Ay Duası’nı okumaya başlar. Keşem Şeanu Merakedim sözlerine 
vardığında bir mucize olur, fırtına çıkar, orada bulunan herkes canını kurtarmak 
için bir tarafa kaçar ve böylece Yahudi adam canını mutlak bir ölümden kurtarmış 
olur. 
3 Bet Oved, Dine Birkat Alevana, Siman 15. 
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10. Birkat Alevana açık arazide söylenir, dam altında söylenmez. 
Fakat yer yoksa ve bir kişi hasta ise pencerede söyleyebilir. Camları 
açmak imkansızsa pencere kapalı iken de söyleyebilir. 

11. Minyan yoksa Birkat Alevana yalnız da söylenebilir. 
12. Birkat Alevana söyleyen bir kişi o andan itibaren o ay içinde 

ölmeyeceğinden emin olabilir1. 
13. Kadınların Birkat Alevana söyleme yükümlülüğü yoktur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Arav Şene Luhot Aberit. 
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ROŞ HODEŞ KURALLARI 

 
1. Roş Hodeş arifesinde Taanit (oruç) yapma adeti vardır. Roş 

Hodeş arifesi insanın hareketlerini kontrol etmesi ve bütün ay 
boyunca yaptığı günahlar için af dilemesine ayrılmıştır. Kişi 
günahlarını affettirmeyi düşünmeden oruç tutmuşsa, hiçbir şey 
yapmamış sayılır2. 

2. Roş Hodeş arifesi Taanit yapanlar Roş Hodeş’e oruçlu girmemeye 
dikkat etmeli ve yemek yemek için acele etmelidirler. Yıldızlar 
çıktıktan itibaren, Taanit yapmak yasaktır3. 

3. Roş Hodeş arifesindeki Minha’da Tahanunim yapılmaz. Roş Hodeş 
arifesi Şabat’a düşerse Minha’da Tsidkadeha söylenmez. 

4. Roş Hodeş’te iş yapılabilir. Sadece kadınlar iş yapmazlar, dikiş 
dikmezler, nakış işlemezler ve çamaşır yıkamazlar. 

5. Hol Amoed günlerine nasıl saygı göstermek gerekirse Roş 
Hodeş’e de aynı şekilde saygı gösterilmelidir. 

6. Roş Hodeş’in şerefine kandil veya mum yakmayı adet edinmiş 
olanlar vardır. Ayrıca bu gün içinde tıraş olmamak da adettir. 

7. Roş Hodeş şerefine özel yemekler pişirmek mitsvadır. 
8. Roş Hodeş günü Taanit veya bir ölüye Esped yapmak (ağıt 

yakmak) yasaktır. 
 

YAALE VEYAVO KURALLARI 
 

1. Tüm Roş Hodeş yemeklerinin ardından Birkat Amazon’da Yaale 
Veyavo söylenir. Aynı zamanda Arvit, Şahrit ve Minha’daki 
Amidalar’da Yaale Veyavo okunur. Sadece Musaf’ta söylenmez. 

2 More Beetsba, Siman 6-74. 
3 Bet Oved, Dine Roş Hodeş, Siman 4. 
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2. Birkat Amazon’da Yaale Veyavo söylemeyi unutan bir kişi, 
Birkat Amazon’u tekrarlamaz. 

3. Arvit’te, ilk veya ikinci gece Yaale Veyavo söylemeyi unutan 
bir kişi Amida’yı tekrarlamaz. Şahrit veya Minha’da Yaale Veyavo 
söylemeyi unuttuğu takdirde ise, eğer Modim’den önce hatırlarsa, 
hatırladığı yerde söyler. Fakat Modim’den sonra, Yiyu Leratson’dan 
önce hatırlarsa Retse’ye döner. Amida’yı bitirip geriye üç adım 
atmışsa, Amida’yı baştan okur. 
 

ALEL KURALLARI 
 

1. Roş Hodeş’te Şahrit Amidası’ndan sonra Alel okunur; fakat Lo 

Lanu ve Aavti bölümleri okunmaz. Berahası Likro Et Aalel’dir. Eğer 
Likro Et Aalel yerine Ligmor Et Aalel berahası söylenirse Hova’dan 
çıkılır. 

2. Alel ayakta söylenmelidir. Duvara veya başka bir yere 
yaslanılmaz. Ancak yaşlı ve zayıf kişiler yaslanabilirler. 

3. Alel söylenirken ara verip konuşmak yasaktır. Şema 
berahalarındaki aynı şartlar burada da geçerlidir1. 

4. Roş Hodeş günü cemaat Alel’e başlarken sinagoga giren bir kişi, 
Tefila söylememiş olmasına rağmen onlarla beraber Alel söyler ve 
Alel’den sonra Tefila’ya başlar. Bu durum, ancak Şema ve Amida 
vakitleri geçmemişse geçerlidir2. 

5. Roş Hodeş’te Alel’den sonra Kadiş Titkabal söylenir. 
6. Roş Hodeş’te Alel’in ardından Sefer Tora çıkarılır, dört Ole 

çağırılır ve Pinehas peraşasından bir bölüm okunur. Birinci Ole’ye 
Vaydaber AD... El Moşe Lemor Tsav’dan Şenayim Layom Ola 

Tamid’e kadar okunur. İkinci Ole için Veamarta Laem pasuğuna 
dönülerek Reviit Ain’e kadar okunur. Üçüncü Ole’ye Olat 

1 Bkz. Keriat Şema kuralları (s. 89). 
2 Mişna Berura 422-15. 
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Tamid’den Atamid Veniska’ya kadar, dördüncü Ole’ye de Uvraşe 
Hodşehem’den Yease Venisko’ya kadar okunur. Peraşadan sonra 
Hatsi Kadiş söylenir. 

7. Roş Hodeş, Şabat gününe rastlarsa iki Sefer Tora çıkarılır. 
Birincisinden haftanın peraşası okunur. Yedi Ole çağırılır ve 
ardından Hatsi Kadiş söylenir. Sonra ikinci Sefer Tora’dan Roş Hodeş 
peraşası Uvyom Aşabat’tan Yease Venisko’ya kadar okunur ve 
tekrar Hatsi Kadiş söylenir. Ardından da Aşamayim Kisi (Yeşaya 66) 
Aftarası okunur. 
 

İSTANBUL’DAKİ ADETE GÖRE ROŞ HODEŞ TEFİLASI DÜZENİ 
 

     Tefila tıpkı hafta arasındaki gibidir. Sadece Amida’da Retse’den 
sonra Yaale Veyavo söylenir. Amida’dan hemen sonra Alel (Likro) 
okunur. Kadiş Titkabal’dan sonra Sefer Tora çıkarılır ve dört Ole 
çağırılır. Ardından Hatsi Kadiş, Aşre, Uva Letsiyon söylenir ve Sefer 
Tora, Ehal Akodeş’e geri götürülür, Hatsi Kadiş okunur. Tefilin çıkarılır 
ve Musaf söylenir. Musaf Amidası’ndan sonra Kadiş Titkabal, Barehi 
Nafşi (Teilim 104), Kadiş Yee Şelama, Kave, Pitum Aketoret, Tana Deve 

Eliyau, Kadiş Al Yisrael, Barehu ve Alenu Leşabeah’la Musaf bitirilir. 
 

İSTANBUL’DAKİ ADETE GÖRE ŞABAT VE ROŞ HODEŞ TEFİLASI DÜZENİ 
 

    Tefila, Amida’ya kadar her Şabat gibidir. Sadece Amida’da Yaale 
Veyavo söylenir. Ardından Alel (Likro) okunup Kadiş Titkabal 
söylendikten sonra iki Sefer Tora çıkarılır. Birincisinde haftanın 
peraşası okunur ve yedi Ole çağırılır. Kadiş söylenir, ikincisinde 
Maftir için Roş Hodeş peraşası okunur ve Kadiş söylenir. Aftara, 
Aşamayim Kisi’dir. Aşre ve Baruh AD...’dan sonra Sefer Tora, Ehal’e 
götürülür. Hatsi Kadiş’ten sonra Şabat ve Roş Hodeş Musafı’nda Ata 

Yatsarta söylenir ve Musaf’tan sonra Tefila her Şabat olduğu şekilde 
bitirilir. 
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HALA KURALLARI 
 
“Nesilleriniz boyunca, hamurlarınızın ilkinden Tanrı için bağış 
vereceksiniz” (Şelah Leha Peraşası. Bamidbar 15:21). 
 

1. Topraktaki tahıl toplandıktan, öğütüldükten ve hamur haline 
getirildikten sonra, tam o sırada, fırına pişirmeye vermeden hemen 
önce hamurdan küçük bir parça ayırma zorunluluğumuz vardır. Bu 
parçaya Hala adı verilir1. 

2. Toprakta yetişen beş çeşit tahıldan (buğday, arpa, çavdar, yulaf 
ve siyah buğday) herhangi birinin unu ile yapılan her türlü fırın işi 
hamurdan, Hala çıkarmak gerekir2. 

3. Hala çıkarılacak hamur en az 1700gr. olmalıdır3. 
4. 1700gr. aşağı olan hamurlardan da Hala ayrılır fakat beraha 

söylenmez. Fakat hamur 1250 gr.’dan bile daha az ise, ne Hala 
çıkarılır, ne de beraha söylenir4. 

5. Hala ayırmayı gerektiren hamurlar, fırına verilmek üzere, su, 
bal, süt ve şarapla yapılanlardır.5. 

1 Hamurdan çıkardığımız bu ufak parça Bet-Amikdaş zamanında Koenler için 
ayrılan kısımdır. Bene-Yisrael dünyanın dört bir yanına dağıldığında, Hala 
ayırmanın dışında, toprakla ilgili mitsvaları hatırlatan hiçbir emir kalmamıştır. 
Hahamlarımız, atalarımızın topraklarını hatırımızda tutmamız için Galut’tayken 
(sürgün) bile Hala ayırmamızı öngörmüşlerdir. 
2 Rambam, İlhot Bikurim, Perek 6-2. 
3 Sefer Berah Avraam, Dine Hala, Siman 5. 
4 Amira Lebet Yaakov, Earat Arav Frank, Siman 324. 
5 Sefer Torat Hayim Laem Velabat, İlhot Matanot Keuna, Perek 10-20. 
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6. Madde 4’te bahsettiğimiz ölçüleri içeren, [ancak fırına verilmek 
için değil de, sadece] pişirmek ya da kızartmak için hazırlanan 
hamurlardan Hala çıkartılır; fakat beraha söylenmez6. 

7. Hamurdan ayrılan parça, bir tavuk yumurtası kadar olmalıdır7. 
8. Hala ayrıldıktan sonra, bir kuş gelip bu parçayı yerse, tekrar bir 

parça daha ayırmak gerekmez8. Çünkü Hala ayrıldığı anda mitsvası 
yerine getirilmiş olup, başka bir yükümlülük yoktur9. 

9. Madde 2’de belirtilen beş çeşit tahıldan elde edilmiş unların 
birbirleriyle karışımından elde edilen bir hamurdan da Hala 
çıkarmak gerekir. Fakat her bir çeşitle ayrı ayrı hamur yoğurulmuş 
ve bunlar daha  sonra birleştirilecekse, oluşan hamurun Hala 
ayırmayı gerektirecek şekilde “homojen” sayılması konusunda şu 
kurallar geçerlidir: 

a. Buğdaydan elde edilen hamur, sadece çavdardan elde 
edilenle birleşirse homojen kabul edilir. 

b. Arpa hamuru, buğday dışındaki diğer tahılların 
hamuruyla homojen birleşim oluşturur. 

c. Çavdar hamuru tüm tahıllarınkiyle homojen olarak 
birleşir. 

d. Yulaf hamuru arpa veya çavdar hamuruyla birleşir. 
e. Siyah buğday hamuru arpa ve çavdar hamuru ile birleşir. 

    Bu açıklamaların dışında bir hamurla başka bir hamur birleşirse 
Hala çıkarma gerekliliği yoktur. Ancak parçaların her birinde Hala 
çıkarmayı gerektirecek ölçüde hamur varsa, Hala çıkartılır10. 

6 Ben İş Hay, Peraşat Şemini, Seif 4. 
7 Amira Lebet Yaakov, Dine Hala, Seif 9. 
8 Birke Yosef. 
9 Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 323. 
10 Şulhan Aruh, Yore Dea, İlhot Hala 324-2. 
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10. Şabat günü Hala ayrılmaz. Yom Tov’da sadece o gün yapılan 
hamurdan Hala çıkartılır. Fakat ayrılan parça Yom Tov’dan sonra 
yakılır1. 

11. Erev Şabat veya Erev Yom Tov’da Hala ayırmak unutulmuşsa 
bile, bu hamurun pişmesiyle yapılmış yiyecek yenebilir2. Fakat Şabat 
veya Yom Tov çıkışında, bu üründen büyükçe bir parça Hala olarak 
yakılmak üzere ayrılmalıdır. Eğer Hala çıkartmak için bu büyükçe 
parçayı ayırma niyeti yoksa bu hamur işinden yenemez3. 

12. Hala şu şekilde ayrılır: Su ile un karıştırılıp hamur oluştuktan 
sonra, Madde 7’de yazdığımız üzere bir parça çıkartılır ve şu beraha 
söylenir: “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Leafriş Hala – Bizleri emirleriyle kutsayan ve 
bizlere Hala ayırmayı emreden Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; 
Mübareksin”4. 
    Ayrılan parça hemen yakılır veya fırının içine atılır, böylece bu 
parçadan faydalanılmamış olur5. 

13. Hala hamur yoğrulduğunda çıkartılmamışsa, fırında pişme 
işlemi bittikten sonra çıkartılabilir6. 

14. Hala ayırma mitsvası kadın olsun, erkek olsun tüm Bene-
Yisrael için geçerlidir. Fakat adet, bu mitsvayı Baalat Abayit’in (evin 
hanımı) yapması şeklindedir. Ancak evin hanımı evde yoksa ve 
hamurun bozulması söz konusuysa, hizmetçi veya başka bir kişi de 
ayırabilir7. 

1 Şulhan Aruh, Orah Hayim, Siman 506-4. 
2 Fakat Erets-Yisrael’de Şabat veya Yom Tov öncesi Hala çıkarılmamış bir hamur 
işinden Şabat veya Yom Tov sona ermeden yemek yasaktır. 
3 Şulhan Aruh, Orah-Hayim, Siman 506-3 ve Muram. 
4 Yore Dea, Siman 328-1. 
5 Yore Dea, Siman 322-5 Muram. 
6 Amira Lebet Yaakov, Dine Hala, Siman 11. 
7 Şulhan Aruh, Yore Dea, İlhot Hala, Siman 328-3 Muram. 
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15. Hala ateşe atıldıktan sonra geleneklerine bağlı hanımlar şu ufak 
duayı etmeyi adet edinmişlerdir: “Dünyanın Hakimi. Bana yaptığın 
iyilik için – Hala ayırma mitsvasını yapabilmeyi bana bahşettiğin için 
sana tüm kalbimle teşekkür ederim. Bene-Yisrael topraklarında 
yaşadıkları zaman, Koenler’e ilk ürünlerinden vermekle 
yükümlüydüler. Böylece onlar (Koenler) geçim zorluğuyla 
uğraşmazlar, tüm hayatlarını halka Tora yolunu ve emirleri 
öğretmekle geçirirlerdi. Şimdi, ne yazık ki; ne Bet-Amikdaş ne de saf 
temizlik mevcut değildir. Halkın Bene-Yisrael, dünyanın dört bir 
tarafına dağılmıştır. Bu değerli mitsvadan hiçbir eser kalmamıştır. 
Ulu Tanrım! Sana yalvarıyorum. Milletine acı, onu tüm 
kötülüklerden koru, onu dünyanın dört bir yanından toplayıp, 
şehrine, Tsiyon’a, Yeruşalayim’e, kutsallığının yuvasına döndür ki; 
Hala’yı emirlerine göre sunabilelim. Tanrım, lütfen, kulun olan bu 
kadının dualarını kabul et. Kocama (ve çocuklarıma) ve tüm Bene-
Yisrael’e hayırlı işler ver ve hepimiz emirlerini yerine getirebilmek 
için sağlıklı olalım. Amen...” 
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KAŞERUT 
 

BÖCEK YEME YASAĞI 
 

1. Tora böcek yemeyi yasaklar. Bunlar üçe ayrılır: 
a. Sularda, deniz veya nehirlerde yaşayan böcek ve 

hayvanlar (istakoz, midye, karides v.b.). 
b. Uçan böcekler (arı, sinek, sivrisinek v.b.). 
c. Toprakta sürünen hayvan ve böcekler (karınca, böcekler, 

tırtıl v.b.). 
    Böcek yiyen kişiler, Tora’nın toplam beş1 emrini ihlal etmiş 
olurlar2. 

2. Sarnıç veya nehirlerde mutlaka böcek bulunduğu için bu gibi 
yerlerde suyu iyice süzmeden içmek yasaktır3. 

3. Suyu süzerken temiz bir tülbent ya da çok ufak delikleri olan 
bir süzgeç  kullanılmalıdır. Bu şekilde en ufak bir böcek bile gözden 
kaçmayacaktır4. 

4. Böceklenen sirkenin süzülmesi yasaktır. Ancak kullanılabilmesi 
için yüksek ateşte böcekler ölünceye kadar kaynatılır ve sonra 
süzülür. Bu şekilde böcekler süzgeçten geçemeyeceklerdir5. 

1 Toramız’ın, Vayikra kitabının 11:20,29,41 ve 42’de, böcekler sinekler, yılanlar ve 
hayvanlar için genel olarak şunlar söylenmiştir. “Toprakta sürünen tüm 
böceklerden uzak duracak, onları yemeyeceksiniz. Karınları üstünde sürünen, dört 
ayaklı veya çok ayaklı böcekleri yemeyecek ve onlardan hep uzaklaşacaksınız. 
Dört ayağı olan ve kanatları olan böceklerle kendinizi murdar etmeyeceksiniz. 
Bunlar, kısa ayakları olan ve karınları üstüne sürünen hayvanların içinde murdar 
olanlardır”. 
2 Hohmat Adam, Kelal 38-1. 
3 Yore Dea 84-2. 
4 Yore Dea, İlhot Tolaim 84-3. 
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5. Böceklenmiş bir meyvenin, böcekli bölümü kesilip atılır, geri 
kalan kısmından faydalanılabilir6. 

6. Meyveyi bıçakla keserken içindeki böcek de kesilmişse, bıçak 
iyice temizlenir, böceklenen kısım çıkartılır ve ondan sonra 
meyvenin kalan kısmından faydalanılır7. 

7. Kiraz, incir, zeytin ve benzeri meyvelerde böcek bulunması 
doğaldır. Bu yüzden tek tek kontrol etmeden yemek yasaktır8. 

8. Mercimek, kuru fasulye, kuru bezelye ve benzeri şeylerin siyah 
bir noktası vardır. Orası böceğin böceklenme yerinin başlangıcıdır. 
Bu yüzden bu bölümü derin bir şekilde oymak gerekir. Zira içinde 
bulunan böcek yumurtaları da böcekle aynı kabul edilir9. 

9. Salata, marul, ıspanak, lahana ve benzeri sebzelerde, eğer 
böcekleri çıkartma imkanı varsa, çıkartılıp o sebzeden 
faydalanılabilir. Yoksa o sebzeden yememek en iyisidir10,11. 

10. Kaşar peynirde bulunan böceklerin, dışarıdan gelmeyip 
peynirin içinde oluştuğundan şüphe yoksa, o peynir yenebilir12. 

11. Uçan böcekleri yemek yasak olmasına ve arı da bunlardan biri 
olmasına karşın, ürettiği bal, “murdardan çıkan, murdardır” prensibine 
dahil değildir. Çünkü bal, arının vücudundan çıkmaz. Arılar balı 

5 Hohmat Adam, Din Tolaim, Kelal 38-8. 
6 Torat Hayim, Perek 8-2, İsur Şerets. 
7 Kitsur Şulhan Aruh 46-42. Maahalot Asurot. 
8 Haye Ayeudim, İsur Tolaim 178-7. 
9 Hohmat Adam, Kelal, 38-9. 
10 Meam Loez, Şemini Peraşası’nın 6. bölümünde, böcek yasağının üstünde çok 
durmaktadır. Eve gelen sebze ve yeşilliklerin çok iyi kontrol edilmesinde özellikle 
ısrar eder. Doğrudan evin hanımına hitap ederek, sebzeleri büyük bir dikkatle tek 
tek kontrol edip bakması için telkinde bulunur. Eğer bu büyük emri yapmayı 
ihmal etmesinin çok ağır olduğunu söyler. Zira bu sebzeleri yiyenlerin tüm yükü 
onun omuzlarına yüklenmiştir. 
11 Hohmat Adam, Kelal 38-15. 
12 İş Ubeto, İsur Şekatsim 112-4. 
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bitkilerden toplayıp ağızlarında taşırlar ve kış için peteklere 
saklarlar1. 

12. Bazen reçelin içine karıncalar girer. Yalnız üst kısmına 
girmişlerse kalan reçelden faydalanılabilir. Fakat karıncalar reçelin 
içine kadar tümüyle girmişse bu reçelden hiçbir şekilde 
faydalanılamaz. Fakat balda aynı durum olursa, kaynatılır ve bal 
sıcakken süzülür. Karıncalar süzgeçte kalır, böylece bu baldan 
faydalanılmış olur2. 

13. Unda bazen büyükçe böcekler bulunur. Bu unu yalnızca 
böceklerin geçemeyeceği kadar ince bir elekten geçirmek yeterlidir. 
Fakat böcekler çok ufaksa elek hiçbir işe yaramaz ve o un da 
kullanılamaz3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Torat Hayim, İsure Şerets. Perek 8-8. 
2 Torat Hayim, İsure Şerets. Perek 8-5. 
3 Haye Ayeudim, İsur Tolaim 179-8. 
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ET VE SÜT 

 
1. Et ve sütü beraber yeme yasağı Tora’da üç kez tekrar 

edilmiştir4. Bu yüzden Talmud zamanındaki Hahamlarımız, bu emri 
– Has Veşalom – ihlal etmememiz için onu çitlerle çevrelemişler ve 
böylece yanılgıları önlemek için her türlü önlemi almışlardır5. 

2. Et ve süt karıştırma yasağı üç şekildedir: 
a. Et ve süt birlikte yenemez. 
b. Et ve sütlü maddeler birlikte pişirilemez, kızartılamaz ve 

ızgara yapılamaz. 
c. Et ve sütün beraber pişirilmiş olduğu bir yemekten yarar 

veya gelir sağlanamaz6. 
3. Et, tavuk veya başka bir kuşun, etiyle, suyu veya yağı arasında 

hiçbir fark yoktur. Etlerden sonra süt veya sütten yapılmış şeyler 
yiyebilmek için altı saat beklemek gerekir7. 

4. Süt içtikten veya tereyağ, yoğurt, peynir8 ya da benzeri sütlü 
ürünler yedikten sonra, ağız iyice çalkalanır, dişler fırçalanır. Hemen 

4 Et ve süt konusu Tora’nın şu bölümlerinde ele alınmaktadır: [a] Mişpatim 
peraşası (Şemot 23:19). [b] Ki Tisa peraşası (Şemot 34:26)  [c] Ree peraşası (Devarim 
14:28). 
5 Masehet Hulin, Sayfa 3b. 
6 Yore Dea, Basar Behalav 87-1. 
7 Yore Dea, Basar Behalav 89-1. 
8 Hem beyaz, hem kaşar peyniri için, eğer yapıldığından itibaren çok zaman 
geçmişse, bazı otoriteler bu peyniri yedikten sonra, hemen et yemeyi yasaklarlar. 
En az bir saat geçmeli ve aynı öğünde yenmemelidir. Fakat Yeruşalayim adetine 
göre, peynirden hemen sonra sütlü masa toplandıktan sonra hemen et yenebilir 
(Ben İş Hay, Şelah Leha Peraşası 15). 

 167



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

ardından da et ve etli yemekler yenebilir1. Elbette masa kaldırılıp 
yerine etli yemek için ayrı örtü, çatal bıçak ve tabaklar konmalıdır2. 

5. Bir hasta, hayati tehlike yoksa bile, et yeyip, bir saat 
bekledikten sonra sütlü yiyebilir. Fakat önce, etli olan sofrayı 
kaldırıp Birkat Amazon söylemek gerekir3. 

6. Etli tencerede pişen etsiz bir yemek yendikten hemen sonra 
peynirli şeyler yenebilir4. 

7. İki kişi bir masaya oturduğunda, biri etli diğeri de sütlü 
yiyemezler. Fakat her birinin ayrı peçetesi varsa ve aralarına bir 
mesafe koyarlarsa o zaman aynı masada yemek yiyebilirler. Ancak 
her birinin ayrı ekmeği, tuzluğu ve bardağı olmalıdır5. 

8. Etli bir tencere ya da tavada yanlışlıkla sütlü şeyler pişirilmişse, 
veya sütlü bir kapta yanlışlıkla et pişirilirse o yemek yenemez ve kap 
da başka bir şey pişirmek için kullanılamaz. Ancak bu kap Agala 
veya Libun6 yapıldıktan sonra kullanılabilir ve bu konuda işin 
uzmanı olan bir Rav’a danışmak gerekir7. 

9. Et ve süt beraber pişmemiş ama, içinde et pişen bir tencereye 
soğuk süt düşmüşse; ya da içinde süt kaynayan bir tencereye soğuk 

1 Yore Dea 89-2. 
2 Sefer Berah Avraam, Dine Basar Ahar Gevina 10. 
3 Hohmat Adam, Kelal 40-13. 
4 Bayit Hadaş, Sifte Koen BeSefer Berah-Avraam, Dine Gevina Ahar Basar. 
5 Yore Dea 88-2 BeMuram. 
6 Bkz. Agala ve Libun Kuralları (s. 197). 
7 Soru: 24 saatten az bir zaman öncesinde, içinde sütlü bir yemeğin piştiği bir kapta 
yanlışlıkla etli bir yemek pişirilirse; ya da aksi durumda; nasıl davranılmalıdır? 
   Cevap: Yemek yenemez ve eğer kap plastikse kullanılamaz hale gelir. Metal ise 
Agala yapılarak kullanılabilir. İlk yemek piştikten sonra 24 saat geçmişse ve kap iyi 
yıkanmışsa; sonra pişirilen yemek yenebilir. Fakat tekrar kullanmak için Agala 
yapılmalı ve her şeye rağmen bu konuda uzman bir Rav’a danışılmalıdır. 
   Dikkat: Hahamlarımızın öğretisine göre bir tencere, içinde pişen yemeğin tadını 
24 saat korur. Fakat 24 saat sonra hiçbir tat kalmaz (Noten Taam Lifgam). 
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bir parça et düşmüşse; ya da sıcak et soğuk süte düşmüşse; ya da 
sıcak süt soğuk etin üstüne düşmüşse; ya da yanlışlıkla ikisi birlikte 
pişmişse – bu gibi durumlarda bu işte tecrübeli bir Rav’a danışmak 
gerekir. Bu uzman hem yemekle hem tencereyle ne yapılacağına 
ilişkin bilgi verebilecektir8. 

10. Etli bir yemeğin içine yanlışlıkla sütlü bir kaşık veya çatal 
sokulursa ya da tersi olursa, yemek kaynamakta ise bir Rav’a sormak 
gereklidir. O bize hem yemeğin hem de çatal bıçakların ne 
yapılacağını söyleyecektir. Fakat her şey soğuksa kaşık veya çatal 
yıkanır ve ondan sonra kullanılabilir9. 

11. Tencere, tabak vb. etli ve sütlü kapkacak sıcak suyla birlikte 
yıkandılarsa bir Rav’a danışılır. Fakat soğuk suyla yıkandılarsa 

8 Soru: Eğer soğuk bir parça et, sıcak bir sütlü yemeğin içine düşerse veya aksine, 
soğuk bir peynir parçası sıcak bir etli yemeğin içine düşerse nasıl hareket edilir? 
   Cevap: Bu gibi durumlarda bu yemekten ve kaplardan faydalanmak yasaktır. 
Çünkü “Tetaa Gavar – Alttaki Üstün Gelir” diye bilinen bir kurala göre alttaki 
sıcak yemek üstteki soğuk yemeğe nüfuz eder. Düşen parça hemen çıkartılsa bile, 
sanki birlikte pişmişçesine alttakinin özünü çekmiştir. Zira alttaki yemek sıcaktır 
ve düşen parça hemen özünü çeker. Aşağıdaki de sıcak olduğu için o da içine 
çekmiştir. Bu yüzden ikisi de yasaktır. Ancak tencerede, düşen parçanın altmış 
misli varsa (et veya süt) o zaman düşen parçayı çıkarmak ve çöpe atmak şartıyla, o 
yemekten faydalanılabilir. Fakat düşen parça yemeğin altmışta birinden fazlaysa, 
bütün yemek ve kabın kendisi Taref’tir (Şulhan Aruh, Yore Dea 91-4). 
   Soru: Bunun tersine bir örnek: Sıcak bir et parçası soğuk bir sütlü yemeğe 
düşerse ne olur? 
   Cevap: Bu durumda o yemek yenilebilir. Çünkü alttaki yemek soğuktur ve 
[kurala göre “üstün geldiği” için] düşen sıcak parçayı soğutur ve parçanın özünü 
dışarı çıkartmasına izin vermez. Kendisi de soğuk olduğu için onun özünü 
çekmez. Bununla beraber düşen et sütlüyle birleştiği tarafından kesilir, o parça 
aşağıya atılır ve kalan yemek yenebilir (Her şeye rağmen nasıl hareket edilmesi 
gerektiğini tecrübeli bir Rav’a sormak gereklidir. Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 
91-3). 
9 İş Uveto, Şulhan Taor 15. 
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kapkacaklar bir daha yıkanır ve ondan sonra tekrar kullanılabilirler1. 
12. Balıklar hem etli hem sütlü tencerelerde pişirilip kızartılabilir. 

Aynı zamanda tereyağ ve bu gibi şeylerle de pişirilebilir. Fakat 
balıklar etle veya  etin yağıyla pişirilemez çünkü bunda can tehlikesi 
vardır ve Hahamlarımız “Can tehlikesine yol açabilecek durumlar, 
dini yasaklamalardan bile daha önemlidir”2 demişlerdir. 
 

KAŞER MUTFAK 
 
Et ve süt konusunda hataya düşmemek için, mutfak şu şekilde 
düzenlenmelidir: 

1. İki türlü kapkacak bulundurulmalıdır: Yani et için ayrı, süt için 
ayrı tencere, tabak, çatal ve bıçak olmalıdır. 

2. Her kapkacak ete ve süte göre farklı ve kendilerine özel, ayrı 
dolaplarda bulunmalıdırlar. 

3. Eğer sütlü kapkacak etlilerle aynı şekildeyse bunları ayırt 
etmek için işaretler yapmak gereklidir. Genelde sütlü mutfaklıkları 
işaretleme adeti vardır. 

4. Sütlü mutfak takımları ve etli mutfak takımları aynı yerde 
yıkanmamalıdır. 

5. Etlinin bulaşık bezi, sütlününkinden ayrı olmalıdır. 
6. Ekmek bıçağı özel olmalıdır ve onunla etli veya sütlü besinler 

kesilmemelidir. 
7. Yeni kapkacak satın alındığında onları Tevila3 yapmak gerekir. 

Yani onları kuyu, deniz, akarsu, nehir gibi tabii sulara [ya da 
Mikve’ye] daldırıp yıkamak gerekir. 

1 Laem Velabat Basar VeHalav, Perek 9-21. 
2 Masehet Hulin 10a. 
3 Bkz. Tevila Kuralları (s. 199). 
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8. Kapkacak bir Yahudi tarafından imal edilmişse, o zaman onları 
Tevila yapmaya gerek yoktur. 

9. Kil, tahta, taş veya plastik kapkacağı, Yahudi olmayan birinden 
satın alınsa bile Tevila yapmaya gerek yoktur. 

10. İçinde Tanrı korkusu olan bazı kimseler ne et ne de sütlü 
olmayan şeyleri yiyecekleri zamanlar için de ayrı kapkacak 
bulundururlar. Bunlara Parve denir. 

11. Hiçbir çiziği bulunmayan cam tabaklar, yıkanmaları kolaysa 
hem etli için hem sütlü için kullanılabilirler. 
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1 Şohet: Dini eğitim görmüş bir kişidir. Şehita (hayvan kesimi) ve Terefot 
(hastalıklar) kanunlarının uzmanıdır. Aynı zamanda Bedika’yı (kontrol) yapar. 
Dolayısıyla hayvanın hasta olup olmadığına bakar. Şohetler bir “Hahamlar Heyeti” 
nezaretinde sınav verip diploma almış kişilerdir. 
2 Tora’da, içyağının yenmesini yasaklayan şöyle bir pasuk vardır: “İnek, kuzu ve 
keçinin donyağlarını yemeyeceksiniz” (Vayikra 7:23-24). 
3 Butta Gid Anaşe adı verilen bir sinir vardır ve Toramız bunu yememizi yasaklar: 
“Bene-Yisrael Gid Anaşe’yi yemeyeceklerdir” (Bereşit 32-33). 
4 Menaker: Bu kişi hayvanın sinirlerinin nerede olduğunu bilir ve onları 
zedelemeden çıkarmanın eğitimini almıştır. Aynı zamanda but tarafındaki 
sinirlerin yerini çok iyi bilir. Sınavla diploma alır. Cemaatimizde ve bizimki gibi 
birçok cemaatte böyle diplomalı kişiler olmadığı için butun hiçbir tarafını yemeyiz. 
5 Yenmesi serbest olan hayvanlarla ilgili iki işaret vardır: [a] Toynak, ortadan ikiye 
ayrılmış gibi bir şekilde sahip olmalıdır. [b] Hayvan geviş getirmelidir. Yani 
yemek, midesine indikten sonra tekrar ağzına gelir ve tekrar yemeği çiğner. 
Hayvanda bu iki işaret yoksa, o hayvanı yemek yasaktır. 
6 Dinimiz kan yememizi yasaklar: “Kan yememek için dikkatli olacak ve onu su 
gibi toprağa dökeceksiniz” (Devarim 12: 23). 
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1. Bir hayvan veya bir kuş kurala göre kesildikten sonra, Şohet1 
hayvanın tüm vücudunu kontrol eder. Etin yenilebilirliği 
belirlendikten sonra hayvanın yenilebilmesi için bir uygulama daha 
yapılır. Böbreklerin üstünde bulunan içyağı2 çıkartılır. Kalça 
kaslarında bulunan siyatik siniri3, Menaker4 adı verilen uzman bir 
kişi tarafından yapılan bir işlemle çıkartılır. 

2. Yenilebilen hayvanlar5 Şohet tarafından kesildikten ve Nikur 
(but sinirini çıkarma işlemi) yapıldıktan sonra, etleri tuzlanıp kanları 
çıkartılmalıdır. Zira Tora kan yemeyi yasaklar6. 

3. Ette ve damarlarda kalan kan mümkün olduğu kadar çıkartılır. 
Ardından et önce tuzlanır, sonra da tuzdan arındırılır. Tuzlama ve 
tuzdan arındırma işlemleri şöyle yapılır: 
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    Eğer bu üç işlemin hepsi yapılmazsa hem etin yenmesi hem de 
etin piştiği kapların kullanılması yasaktır. 
 

ETİ SUDA TUTMAK 
 

1. Et tuzlanmadan önce suda dinlendirilmeye bırakılır. Bu, etin 
içine emilen kanın kolaylıkla çıkması içindir7. 

2. Eti tuzlamak için özel bir kap bulundurulmalı ve bu kap başka 
şeyler için kullanılmamalıdır8. 

3. Tenceredeki su bütün et parçalarını örtmek için yeterli 
olmalıdır. 

4. Et suda yarım saat kalmalıdır9. 
5. Bazı adetlere göre eti suda bir müddet bıraktıktan sonra onu 

tersyüz edip suyun her tarafa nüfuz etmesi sağlanır10. 
6. 24 saatten fazla suda kalan bir et, tuzlanamaz, ateşte ızgara 

yapılamaz ve dolayısıyla yenemez. Çünkü 24 saat suda kalan bir et 
kanıyla birlikte pişmiş gibidir11. Bununla beraber, benzeri bir 
durumda uzman bir Rav’a danışıp ne yapılması gerektiği hakkında 
bilgi edinilmelidir. 

7. Kesilen bir hayvanın etini üç gün içinde suya koymak gerekir. 
Çünkü üç gün sonra, ette kalan kanı, su çıkartamaz. Bu yüzden 
tuzlamadan önce üç gün içinde suya konmayan et, ancak ızgara 
yapılabilir12. 
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7 Bet Yosef, Beşem Aran ve Arişba BeMeam Loez Peraşat Tsav. 
8 Yore Dea, İlhot Meliha 69-1 BeMuram. 
9 Yore Dea, İlhot Meliha, 69-1 BeMuram. 
10 Sefer Amira Lebet Yaakov, Dine Meliha, Perek Bet, Ot 3. 
11 Ture Zaav ve Lehem Apanim Beşem Nahalat Şeva. 
12 Hohmat Adam, Kelal 32-9. 
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a. Eti suda tutmak (Şeriat Abasar). 
b. Eti tuzlamak (Melihat Abasar). 
c. Eti yıkamak (Adahat Abasar). 
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8. Et sudan çıkarıldıktan sonra tuzlamadan önce parçalar haline 
getirilmek istenirse, parçaladıktan sonra tekrar suya koymak 
gerekir1. 
 

ETİ TUZLAMAK 
 

1. Et suyun içinde yaklaşık yarım saat kaldıktan sonra sudan 
çıkartılıp üstünden suyun biraz gitmesi sağlanır, çünkü etin üstünde 
çok su kalırsa tuz atıldığında çabuk erir ve kanı çıkartmaz. Bununla 
beraber et fazla kuru da bırakılmamalıdır; çünkü et kuru olursa, 
tuzu emmez. Dolayısıyla etin üstündeki su biraz gittikten sonra tuza 
bırakılır2. 

2. Etin tuzlandığı kap, kanın kolayca gidebilmesi için delikli 
olmalıdır [Böyle bir kap yoksa, dibe kafes şeklinde çıtalar 
yerleştirilip üstünde et tuzlanır]. Delikli kap düz bir yere 
bırakılmamalıdır. Zira böyle bir durumda delikler kapanır ve kan 
oradan kolaylıkla çıkamaz. Öyle bir şekilde bırakılmalıdır ki, delikler 
serbest olmalı ve kanı geçirebilmelidirler3. 

3. Tuzlama şöyle yapılır: Tuz et parçasının üstüne her tarafını 
kapayacak şekilde atılmalıdır4. 

4. Tuzlamada kullanılacak tuz, ne çok kalın ne de çok ince 
olmalıdır. Çok ince olursa, et tarafından emilir ve kanı çıkartamaz. 
Çok kalın olursa, etin üstünden kayar ve kanı çıkartmaz. Bu yüzden 
elde yalnız kalın tuz varsa, tuzlamaya elverişli hale gelene kadar 
öğütülür. Eğer tuz çok ince ise ve başka tuz yoksa, onunla tuzlama 
yapılabilir5. 

1 Yore Dea, Dine Meliha 69. 
2 Sifte Koen, Ture Zaav, Peri Hadaş. 
3 Yore Dea, Dine Meliha 69-16. 
4 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 36-11, İlhot Meliha. 
5 Yore Dea, Siman 69-3, BePithe Teşuva 8. 
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5. Tuzlanacak olan et parçası çok büyükse, tuzlamak için ikiye 
bölmeye gerek yoktur. Etin her tarafına tuz atılması yeterlidir6. 

6. Soğuktan donmuş bir et bu halde tuzlanmaz. Ya biraz ısıtılır 
veya bir süre sıcak bir odada bekletilir. 

7. Et tuzda iken üstünden bir parça koparsa, kopan parça yıkanır 
ve tekrar tuzlanır. 

8. Et tuzda bir saat kalmalıdır. Yalnızca acil durumlarda, mesela, 
Cuma günü öğleden sonra Şabat arifesi, geç kalmamak için veya bir 
hasta için eti 24 dakika tuzlamak yeterlidir7. 

9. Bir kez tuzlama için kullanılmış tuz, ikinci bir defa 
kullanılamaz8. 

10. Tuzlamanın yapıldığı delikli kaplar sıcak şeyler için 
kullanılamaz. 
 

ETİ YIKAMAK 
 

1. Et tuzda yaklaşık bir saat kaldıktan sonra, tuz etlerden iyice 
silkelenerek çıkartılır. Bir tencereye su atılır, et iyice yıkanır. Bu su üç 
defa değiştirilir. Sonra et parçaları tek tek ele alınır ve her parçaya 
üçer defa su atılır9. Et, pişirmek, kızartmak ya da herhangi bir 
yemekte kullanılmak için, ancak ve ancak tüm formaliteler yerine 
getirildikten sonra temiz ve Kaşer sayılır. 

2. Etin tuzlanmasına imkan olmayan yerde, ızgarada doğrudan 
ateş kullanılarak tüm kanı akıncaya kadar pişirilebilir10. 
 

 

6 Peri Hadaş, Beşem Arişba. 
7 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 36-11. 
8 Hohmat Adam, Kelal 30-11. 
9 Keneset Agedola, Ot 139. 
10 Yore Dea, İlhot Meliha 69-21. 
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TAVUK VEYA BAŞKA BİR KUŞUN AÇILMASI,  
TUZLANMASI VE TUZDAN ARINDIRILMASI 

 
1. Tavuk veya başka bir kuş1 Şohet tarafından kesilip kontrol 

edildikten ve yenmesinde bir sakınca olmadığı kesinleştikten sonra, 
tüyleri yolunur, hafifçe ateşte gezdirilir. Ancak tavuğu yüksek 
ateşten geçirmemek gerekir; zira ateşten dolayı kan pıhtılaşabilir ve 
tuzlama sırasında dışarı çıkmaz. Dolayısıyla bu işlem hafif bir ateşte 
yapılmalıdır. Bazı kimseler ateşi zayıf olan kağıt veya saman 
kullanır. Tavuk ateşten geçirilirken aynı zamanda,  sürekli olarak 
hareket ettirilir. Zira hep aynı yerde tutulursa kan pıhtılaşabilir2. 

2. Eğer kafadan faydalanmak için tuzlamak isteniyorsa, kafa ikiye 
bölünür, beyin kafatasından ayrılır, üstündeki zar yüzülür ve beyin 
ortaya çıkar. Kafatası kesilmez ve beyin çıkartılmazsa bile, sadece 
kafatası ve beyin zarının delinmesi, kafanın tuzlanması için 
yeterlidir3. 

1 Hangi kuşlar yenebilir, hangileri yenemez? Toramız, yenmesi yasak olan 20 kuş 
türü sayar. Fakat Talmud zamanındaki Hahamlarımız, yenebilen kuşları 
tanımamız için ayrıca dört işaret göstermişlerdir. 

a. Kuş bir Dores VeOhel; yani avına tırnaklarını batıran ve onu çenesiyle 
çiğneyen bir cins olmamalıdır. 

b. Bir kursağa sahip olmalıdır. Söz konusu kursak boğazdan hemen 
sonra gelir. 

c. Üçünci bir midesi (Ladino çolopato) olmalıdır. 
d. “Fazla bir parmağı” olmalıdır. Yani orta parmak diğerlerinden uzun 

olmalıdır. 
    Tüm bu işaretlere rağmen, bizler sadece, geleneksel olarak Kaşer olduklarını 
bildiğimiz, yani bir önceki nesil tarafından Kaşer oldukları bilinen kuşları yeriz. 
Bizim tanıdığımız ve yediğimiz kuş cinsleri şunlardır: Tavuk, horoz, kaz, ördek, 
hindi, güvercin, Deror (kırlangıç), Selav (bıldırcın) ve Tor (kumru). 
2 Keneset Agedola, Siman 68; Ben İş Hay, Peraşat Ahare Mot 7. 
3 Ben İş Hay, Peraşat Ahare Mot 3; Peri-Hadaş. 
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3. Boğaz tamamen kesilmeli ve içindeki damarlar çıkartılmalıdır. 
Karın açılır ve içinde bulunan organlar, yürek, kursak, ciğer, mide, 
öd kesesi, bağırsaklar ve kaburgaların içinde bulunan akciğerler 
çıkartılır. Son bir kez, hayvanda bir kırıklık, yara veya başka bir 
anormallik olup olmadığı kontrol edilir. Kontrol ederken tavuğun 
fazla veya eksik bir organı olduğu fark edilirse ya da midesinde bir 
iğne veya benzeri bir yabancı maddeye rastlanırsa, bu konuda 
uzman olan bir Rav’a danışılmalıdır. 

4. Bağırsaklardan faydalanılmak istenirse, doğal olarak önce 
içindeki pislik iyice temizlenir ve bağırsak tersyüz edilir. Aynı 
zamanda mide açılmalı, içindeki zar çıkartılmalı ve tüm pisliği 
boşaltılmalıdır. 

5. Bir hayvanda öd kesesi yoksa o hayvan Terefa’dır; yenemez. 
Diğer yandan eğer öd kesesi var idiyse, ama sonradan dağıldıysa, 
hayvan Terefa değildir. Bu sebeple, öd kesesiyle yan yana duran 
ciğerin acılığına bakılır. Eğer ciğer acı değilse, bir de ateşte iyice 
pişirilerek tadına bakılır. Acımtrak bir tadı varsa o zaman [bu öd 
kesesinin bir ara varolduğunu gösterdiğinden] o tavuk veya kuş 
Kaşer’dir4. 

6. Tavuğun içinden çıkan yumurtalar salkımdan ayrı ise ayrı 
tuzlanmalı, etle beraber tuzlanmamalıdır. Yumurtanın kabuklu veya 
kabuksuz olması bir şeyi değiştirmez5. 

7. Yürekten faydalanabilmek için iki kesik yapmak gerekir. 
8. Tavuğun içindeki her şey çıktıktan sonra içinde hiçbir eksikliğe 

rastlanmazsa, sadece tuzlamada kullanılan özel bir kapta, su içinde 
dinlendirilir. Kapta, tıpkı yukarıdaki tuzlama kurallarında 
yazdığımız gibi, tüm etleri kapsayacak kadar su olmalıdır. Et suda 
yarım saat durduktan sonra çıkartılır; delikli bir kapta üstüne tuz 

4 Ödün kontrolu için en iyisi, uzman bir Rav’a danışmaktır. 
5 Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 75-1 BeMuram. 
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atılır. Bu şekilde bir saat tuttuktan sonra sudan çıkartılır; bir 
tencereye su doldurulur ve üç kere değiştirilir. Sonra her et parçası 
ayrı ayrı üç defa sudan geçirilir. Et, ancak tüm bu formaliteler 
bittikten sonra, pişirmek, kızartmak ve her türlü yemek yapmak için 
temiz ve Kaşer’dir1. 
 

KARACİĞERİN IZGARA YAPILMASI 
 

1. Karaciğerde çok fazla kan bulunduğu için, kanı çıkartma 
konusunda tuz yetersizdir. Bu yüzden kanı çıkartmak için tuzlama 
yöntemi kullanılmaz. Sadece ateşte veya gazocağının üstünde ızgara 
yapılırsa yenebilir2. 

2. Kuşların karaciğeri iki parçaya ayrılmıştır. Bu yüzden ızgara 
yapmadan önce her iki parçaya da bıçakla iki kesik atmak gerekir3. 
 

KEMİKLERİN TUZLANMASI 
 
     İçleri ilik dolu kemikleri bölmeye gerek yoktur. Kemikler, kapalı 
bir şekilde iken bile tuzlanabilir4. 
 

İÇİNDE KAN LEKESİ BULUNAN YUMURTALAR 
 

1. İçinde kan lekesi bulunan bir yumurtayı yemek yasaktır. Kan 
çıkartılıp geri kalan kısımdan faydalanılamaz5. 

1 Bir tavuğu veya başka bir kuşu tuzlamak için, bkz. Eti Tuzlama ve Tuzundan 
Arındırma Kuralları (s. 172). 
2 Yore Dea, Siman 73-1. 
3 Peri Hadaş BeMeam Loez Peraşat Tsav. 
4 Peri Hadaş Beşem Araşba, BeMeam Loez Tsav. 
5 Yore Dea, Siman 66-2 BeMuram. 
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2. Rafadan ya da pişmiş bir yumurtayı, kanı için kontrol etmek 
gerekmez. Çünkü çoğu yumurtada kan yoktur. Fakat yemeklere çiğ 
yumurta atılmadan önce kırarken, içinde kan bulunup 
bulunmadığını kontrol etmek gerekir6. 
 

KUŞ YUMURTALARI 
 
     Yenmesi yasak olan kuşların yumurtaları da yenemez. Bu 
kanunun temeli, “Murdardan çıkan, murdardır” şeklindeki prensiptir. 
 

BİR YUMURTANIN KAŞER BİR KUŞA AİT OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? 
 
     Hahamlarımız şu işaretleri vermişlerdir: 

a. Yumurtanın bir ucu oval diğer tarafı sivri ise o yumurta 
Kaşer bir kuşa aittir. 

b. İki ucu oval olan bir yumurta, yasak bir kuşun 
yumurtasıdır. 

c. Yumurtanın akı içeride, sarısı da dış tarafta ise bu yasak 
bir kuşun yumurtasıdır7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 66-8 BeMuram. 
7 Sefer Torat Hayim, Arav Baruh Yaşar, Sayfa 29. 
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PİDYON ABEN1 KURALLARI 

 
1. Bir babanın Behor olan ilk oğlunu Pidyon yapması Tora’nın bir 

emridir. Bebek 30 gününü doldurduktan sonra 31. günde Pidyon 
Aben yapılır. Bu tören tam gününde yapılmalıdır. Fakat 31. gün Şabat 
veya Yom Tov’a düşerse o günlerin geçmesi beklenir. Hol Amoed 
günlerinde ise Pidyon yapılabilir2. 

2. Behor’un doğumunun 31. günü, bir Taanit (oruç) gününe3 
rastlıyorsa, Pidyon yapılır, ama Seuda akşam oruç bittikten sonra 
gerçekleştirilir4. 

3. Babanın Pidyon yapma yükümlülüğü, çocuk “anne tarafından 
Behor”5 ise geçerlidir. Fakat çocuk sadece “baba tarafından Behor”6 
ise, Pidyon yapılmaz. 

4. Bu bebek doğmadan, anne çocuk düşürmüşse veya bebek 
sezaryen7 doğmuşsa, Pidyon yapılmaz8; fakat çocuk 40 gün 
dolmadan önce düşmüşse, ondan sonra doğan bebek Pidyon yapılır. 

1 Pidyon Aben: 31 günlük bir Behor bebeğe yapılan seremonidir. Kutsal Toramız’ın 
emrettiği gibi, bebeği bir Koen azat eder. Peraşa Bo: Şemot 14:1-2. 
2 Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 305-11. 
3 Taanit günleri şunlardır: Şiva Asar BeTamuz, Tişa BeAv, Tsom Gedalya, Taanit Ester, 
Asara BeTevet. 
4 Sifte Koen BeSefer Netive Am, Siman 305-11. 
5 Anne tarafından Behor: Çocukları olan bir kişi, karısı ölürse ve daha önce çocuğu 
olmamış başka bir kadınla evlenirse ve bir oğlu olursa, birinci karısından olan ilk 
oğlunu Pidyon yapmış olmasına rağmen, ikinci karısından doğan ilk oğlunu da 
Pidyon yapmalıdır. 
6 Baba tarafından Behor: İlk evliliğini, çocukları olan boşanmış veya dul bir kadınla 
yapan bir kişinin, o kadından oğlu olursa ve o kadının ilk kocasından çocuğu 
varsa, adam için ilk oğul olmasına rağmen Pidyon yapılmaz. 
7 Sezaryen: Çocuğun, annenin karnının yarılarak çıkartılması. 
8 Yore Dea, Siman 305-18. 
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Yine de böyle bir durumda bu konuda uzman olan bir Rav’a 
danışmak gereklidir. 

5. Koen ve Leviler Behor çocuklarını Pidyon yapmazlar. Bunun 
yanında, Koen ya da Levi kızı olup bir Yisrael (ne Koen ne de Levi 
olan kişi) ile evli olan bir  kadının Behor oğlu Pidyon  yapılmaz9. 

6. Bir Behor’u Pidyon Aben yapma konusunda, bebek henüz Berit 
Mila olmadıysa bile doğumundan itibaren 31 günü geçirmemek 
gerekir. Fakat aynı gün içinde hem Berit Mila hem de Pidyon 
yapılacaksa, önce Berit Mila yapılır10. 

7. Behor oğlu olan bir Onen11 eğer aynı günde hem, ölüsünü 
gömmek  hem de Pidyon’u yapma imkanı varsa, gayret gösterip 
Pidyon’u o gün gerçekleştirmelidir. Eğer imkanı yoksa, Pidyon bir 
gün sonraya atılır12. 

8. Eğer bir Avel, oğlunu Pidyon yapacaksa Şabat elbiselerini giyer 
ve oğlunu Pidyon yapar. Çünkü o gün onun için bir bayram 
günüdür13. 

9. Bir Behor’u babası ne doğumunun 31. gününde ne de daha 
sonra Pidyon yapmadıysa; o çocuk büyüyüp Bar Mitsva gününe 
gelince, kendini Pidyon yapmakla yükümlüdür. O Behor, bir Koen’e 
gider14 ve şu iki berahayı söyler: 

a. “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 

Bemitsvotav, Vetsivanu Lifdot Abehor – Bizleri emirleriyle 
kutsayan ve bizlere Behor’u (fidye ile) kurtarmayı emreden, 
Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 

9 Yore Dea, Siman 305-18. 
10 Sifte Koen BeHohmat Adam, Kelal 150-8. 
11 Onen: Yedi yakınından biri ölmüş ve henüz gömülmemiş kişidir. Bkz. Avelut 
bölümü (s. 385). 
12 Sefer Geşer Ahayim, Daf 128. 
13 Şevut Yaakov, Helek 2-102, BeAefer Avelut Veanihumim. 
14 Ve bir sonraki bölümde verdiğimiz seremoni gerçekleştirilir. 
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b. “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Şeeheyanu 
Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze – Bizleri yaşatan ve 
ayakta tutan ve bu zamana eriştiren Kainatın Kralı, Sen, 
Tanrımız, Mübareksin”1. 

10. Bir Behor’u Pidyon yapabilmek için, bebeğin babası bir Koen’e 5 
Sela (gümüş para) vermelidir. Şehrimizde altı adet gümüş kaşık 
verme adeti vardır. 5 Sela yerine bu altı kaşık verilebilir.  5 Sela 
değerinde başka bir şey de verilebilir. Fakat ne senet ne de kağıt para 
verilemez2. 

11. Koen, Pidyon töreninden sonra kaşıkları veya gümüşleri çocuğa 
hediye olarak babasına geri verebilir. Fakat Behor’un babası, 
gümüşleri Koen’e Pidyon’dan sonra geri alma niyetiyle veremez3, 4. 

12. Pidyon yapma konusunda her Koen Kaşer’dir. Fakat aynı 
zamanda Talmid Haham olması tercih sebebidir5. 

13. Bir anne oğlunu Pidyon yapmakla yükümlü değildir. Babası 
ölürse Pidyon Aben ile Bet Din ilgilenir6. 

1 Yora Dea, Siman 305-10. 
2 Yore Dea, Siman 305-2/6; Leayen BeNetive Am, Siman 305-3. 
3 Yore Dea, Siman 305-8. 
4 Rav Amram Aburabi, Netive Am adlı kitabında şöyle yazar: “Çocuğun babasının, 
gümüşleri Pidyon’dan önce Koen’e vermesi ve Pidyon’dan sonra Koen’in hemen 
onları geri vermesi artık adet olmuştur”. Burada büyük bir Rav olan Muaram 
Habif’le ilgili bir olay anlatılır: İleri yaşta olan bir Behor sürekli rahatsızdır. 
Doktorlar artık ondan ümidi kesmişlerdir. Rav Habif onu ziyarete gelir ve orada, 
bu adamı bebek iken 5 gümüş lira ile Pidyon yapılmadığı olasılığını düşünür. 
Hemen bir Koen’e başvurmalarını ve 5 gümüş lira ile Pidyon yapmalarını söyler. 
Bir Koen getirilir ve ona 5 gümüş lira verilerek önünde Pidyon yapılır. Hasta 
iyileşir ve 20 yıl daha yaşar. Kitapta aynı zamanda Rav Hida’dan da şu açıklama 
aktarılır: Behor çocuğun babası, gümüşleri, Koen’e büyük bir neşe ile ve bu 
gümüşleri tekrar geri almayacağını düşünerek vermelidir. Eğer baba bu şekilde 
hareket ederse, bu çocuğun birçok hastalıktan kurtulacağından emin olabilir. 
5 Sefer İş Uveto, Daf 309-13. 
6 Yore Dea, Siman 305-2. 
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14. Pidyon Aben’den önce, Koen, çocuğun annesine bu çocuğun 
rahminden çıkan ilk bebek olup olmadığını sorar. Zira anne daha 
önce çocuk düşürmüş, sezaryenle doğurmuş ve benzeri bir durumla 
karşılaşmış olabilir7. 

15. Pidyon Aben 10 kişilik bir Minyan ile yapılmalıdır8. 
 

PİDYON ABEN SEREMONİSİ 
 
    İstanbul geleneğine göre törende anne gelinlik giyer. Bebeği seremoninin 
yapılacağı yere getirir. Koen9 Behor’un annesine şöyle sorar: 
- Bu çocuk senin Behor çocuğun mu? Acaba bundan önce çocuk 
düşürdün mü? 
    Anne cevap verir: 
- Bu benim Behor oğlumdur. Bundan önce hiç bebeğim olmadı. 
  
    Koen çocuğu kollarına alır ve önünde bulunan çocuğun babasına şöyle 
sorar: 
- Neyi tercih edersin? Dinimizin emrettiği gibi çocuğu 6 gümüş kaşık 
ile Pidyon yapmayı mı, yoksa onu Koen’e vermeyi mi? 
    Behor’un babası şöyle cevap verir: 
- Ben Behor oğlumu istiyorum ve 6 gümüş kaşığı verip, Dünyanın 
Yaratıcısı’nın kutsal dinimizde emrettiği gibi, oğlumu Pidyon 
yapmaya hazırım. 
 
    Ardından Koen şu metni okur: 
- Bu çocuk Behor’dur ve Tanrı onu Pidyon yapmamızı emretmiştir. 
Toramız’da yazdığı gibi: “Ufduyav Miben Hodeş Tifde, Beerkeha 

7 Meam Loez, PeraşatBo, Bölüm 13. 
8 Netive Am, Siman 305, Daf 37. 
9 Koen bir Talmid Haham değilse soruların bir Haham tarafından sorulması daha 
iyidir. 
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Kesef, Hameşet Şekalim Beşekel Akodeş, Esrim Gera U – Kurtarılacak 
olanları, bir aylıkken, değerine göre, kutsal şekelden beş gümüş şekel ile 
kurtar; (Bir şekel) yirmi Gera’dır” (Bamidbar 18:16). Annenin karnında 
olduğun zaman Göklerdeki Baban ile anne ve babanın 
iyeliğindeydin. Fakat şimdi ben Koen olduğum için benim 
iyeliğimdesin. Annen ve baban, benden seni Pidyon yapmamı 
istiyorlar. Çünkü sen, kutsal dinimizin “Vaydaber AD... El Moşe 
Lemor. Kadeş Li Kol Behor Peter Kol Rehem Bivne Yisrael Baadam 
Uvabeema; Li U – Tanrı Moşe’ye konuşarak [şöyle] dedi: ‘Bene-Yisrael 
içindeki her behoru, her rahim açanı Benim için kutsa. İster insan, ister 
hayvan olsun – Benim’dir o’ ” (Şemot 13:1-2) şeklindeki pasuk ile 
belirttiği Üzere, kutsal bir Behor’sun. 
 
    Behor’un babası 6 kaşığı Koen’e vermeden önce şu metni okur: 
- Toramız, oğlumu Pidyon yapabilmek için, Koen’e 5 Sela vermemi 
emreder. Toramız’da yazılı olduğu gibi: “Ah Pado Tifde Et Behor 
Adam... – Ancak insanların Behorları’nı kesinlikle [Pidyon’la] 
kurtaracaksın – Ufduyav Miben Hodeş Tifde, Beerkeha Kesef Hameşet 
Şekalim Beşekel Akodeş, Esrim Gera U ” (Bamidbar 18:15-16). 
 
    Ardından şu berahları söyler: 

a. “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Pidyon Aben – Bizleri 
emirleriyle kutsayan ve bizlere oğlun (fidye ile) kurtarılması 
üzerine emreden Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 

b. “Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Şeeheyanu 
Vekiyemanu Veigianu Lazeman Aze – Bizleri yaşatan ve 
ayakta tutan ve bu zamana eriştiren Evrenin Kralı, Sen, 
Tanrımız, Mübareksin”. 

 
    Behor’un babası Koen’in eline 6 gümüş kaşığı verir ve şöyle der: 
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- Bu benim Behor oğlumu Pidyon yapmak içindir. 
 

    Koen 6 gümüş kaşığı aldıktan sonra Behor’un babasına şöyle der: 
- Elinden 6 gümüş kaşığı aldım. Bunlar benim olan bu Behor’un 
Pidyon’u içindir. Bu yüzden Moşe ve Yisrael’in dinine göre bu çocuk 
Pidyon olmuştur. 
 

    Koen elini çocuğun kafasına koyar ve onu kutsar: 
- Dualarımızı kabul et, Tanrımız ve Atalarımızın Tanrısı; bu ufak 
çocuk nasıl Pidyon olmaya hak kazanmışsa, aynı şekilde Tora’nın 
tüm emirlerini yerine getirmeye de hak kazansın, Yahudilik’le 
yetişsin ve uzun seneler yaşasın; Amen. Yevareheha AD... 
Veyişmereha. Yaer AD... Panav Eleha Vihuneka. Yisa AD... Panav 
Eleha Veyasem Leha Şalom. 
 

    Koen Behor’u babasına teslim eder, bir bardak şarap1 alıp şu berahayı 
söyler: 
- Savri Maranan: 
Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Bore Peri Agefen. 
 

    Koen birkaç güzel koku alıp şu berahayı söyler. 
- Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Bore Atse (İsbe) (Mine) 
Besamim. 
 

    Koen şöyle der: 
- Dualarımızı kabul et Tanrımız AD... Bu Behor  .......……’un babası, 
onu Pidyon yapmaya nasıl hak kazanmışsa, Toramız’ın tüm 
mitsvalarını yerine getirmeye de hak kazansın. 
 

Herkes “Amen” diye cevap verir. Bunun ardından masa kurulur ve yemeğe 
oturulur. Bu bir mitsva yemeğidir. 

1 Şarap yoksa bira veya başka bir içki ile de yapılabilir. 
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II. BÖLÜM 
 

ÖZEL GÜNLER 
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NİSAN AYINDAN ÖNCEKİ DÖRT ŞABAT 
 

1. Roş Hodeş Adar’dan önceki Şabat, Şabat Şekalim’dir1. Bu günde 
iki Sefer Tora çıkarılır. Birincisine 7 Ole çağırılır ve Hatsi Kadiş 
söylenir. Sonra Maftir için Şekalim peraşası okunur. Bu bölüm Ki Tisa 
peraşasının içindedir (Şemot 30:11-16). Ardından bir kez daha Hatsi 
Kadiş söylenir. 

2. Roş Hodeş Adar, Şabat’a rastlarsa, o Şabat, Şabat Şekalim’dir. Bu 
durumda üç Sefer Tora çıkarılır. Birincisinden haftanın peraşası 
okunur ve 6 Ole kaldırılır. Sonra Maşlim için ikinci Sefer Tora açılır, 
Roş Hodeş peraşası [Uvyom Aşabat’tan itibaren] okunur ve Hatsi 
Kadiş söylenir. Ardından Maftir çağırılır ve üçüncü Sefer Tora’dan 
Şekalim peraşası okunur. Tekrar Hatsi Kadiş söylenir. 

3. Purim’den önceki Şabat, Şabat Zahor’dur. Bu günde iki Sefer 
Tora çıkarılır. Birincisine 7 Ole çağrılır ve Hatsi Kadiş söylenir. Sonra 
Maftir için, Ki Tetse peraşasında bulunan Zahor peraşası (Devarim 
25:17-19) okunur. 

4. Şabat Ahodeş’ten önceki Şabat, Şabat Para’dır. Bu günde iki 
Sefer Tora çıkarılır. Birincisine 7 Ole çağırılır ve Hatsi Kadiş söylenir. 
Sonra Maftir için Hukat peraşasında bulunan Para peraşası (Bamidbar 
19:1-22) okunur. 

5. Roş Hodeş Nisan’dan önceki Şabat, Şabat Ahodeş’tir. Bu günde 
iki Sefer Tora çıkarılır. Birincisine 7 Ole çağrıldıktan sonra Hatsi Kadiş 
söylenir. Sonra Maftir için Bo peraşasında bulunan Ahodeş peraşası 
(Şemot 12:1-20) okunur. 

6. Roş Hodeş Nisan, Şabat’a rastlarsa, o Şabat, Şabat Ahodeş’tir. Bu 
durumda üç Sefer Tora çıkarılır. Birincisinden haftanın peraşası 

1 Artık yıllarda, Şabat Şekalim, Roş Hodeş VeAdar’dan önceki Şabat’tır. 
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okunur ve 6 Ole çağırılır. Sonra Maşlim için ikinci Sefer Tora açılır, Roş 
Hodeş peraşası [Uvyom Aşabat’tan itibaren] okunur ve Hatsi Kadiş 
söylenir. Ardından Maftir çağırılır ve üçüncü Sefer Tora’dan Ahodeş 
peraşası okunur. Tekrar Hatsi Kadiş söylenir. 

7. Pesah’tan en az 30 gün öncesinden itibaren Pesah kuralları 
öğrenilmeye başlanır. Zira Pesah kuralları diğer bayramlarınkilerden 
daha fazladır. 
 

NİSAN AYI KURALLARI 
 

1. Tüm Nisan ayı boyunca Tahanunim yoktur. Bu ay içindeki Şabat 
günlerinde, Minha’da Tsidkateha söylenmez. 

2. Nisan ayında en az iki meyve ağacının çiçek açtığını gören kişi 
şu berahayı söyler: “Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh Aolam, Şelo 
Hiser Baolamo Davar, Uvara Vo Beriyot Tovot, Veilanot Tovim, 
Leanot Baen Bene Adam – Dünyası’nda hiçbir şeyi eksik etmeyen ve 
onda, insanoğlunun yarar sağlaması için iyi canlılar ve iyi ağaçlar yaratan 
Sen, Tanrımız; Mübarek’sin”. 

3. Yeni inşa edilen Mişkan, Roş Hodeş Nisan’da hizmete girmiş ve 
tüm Nesiim (kabile liderleri) bu günden itibaren, her gün biri olmak 
üzere korbanlar yapmışlardı. Bu yüzden Roş Hodeş’ten itibaren her 
gün, Nesiim peraşasından bir bölüm okunur. 

4. Nisan ayında Taanit yapılmaz [hatta mevlut sebebiyle bile oruç 
tutulmaz] ve yas ifade eden davranışlarda bulunulmaz. Damat ve 
gelin ise, evlendikleri gün Roş Hodeş Nisan bile olsa oruç tutarlar; zira 
evlendikleri gün tüm günahları affolur. 

5. Pesah’tan önceki Şabat’a “Şabat Agadol” denir1. 

1 Bu günün Şabat Agadol olarak adlandırılmasının sebebi şudur: Bene-Yisrael 
Mısır’dan çıkmadan önceki Şabat günü, Nisan ayının 10’unda, Tanrı onlara birer 
kuzu alıp korban yapmalarını emretmişti. Kuzu Mısırlılar’ın tanrısı olmasına 
rağmen, Bene-Yisrael bu emri yerine getirmekte tereddüt etmemişlerdi. 
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PESAH 

 
 

MATSA ÜRETİMİ KURALLARI 
 

Matsa için gerekli olan tahılla ilgili kurallar 
 

1. Topraktan çıkan beş çeşit tahıldan Pesah için Matsa yapılabilir. 
Bunlar; buğday, arpa, çavdar, yulaf ve darıdır. Fakat her şeye 
rağmen Matsa’yı buğdayla yapmak adettir. Zira insanlar için en 
makbul tahıl ürünü buğdaydır. 

2. Pesah Matsası için gerekli olan buğday, tercihan başakların 
tarlada biçilmesinden itibaren muhafaza altında bulundurulmuş 
olmalıdır. Başaklar, buğday henüz biraz yeşilken kesilmelidir. 
Buğday tarlada güneşten sararana kadar bırakılmamalıdır2. 

3. Buğdayları ayıklarken, içinde böceklenenler bulunursa, 
kullanılması yasaktır. Bu yasak sadece Matsa üretimi için değil, yılın 
tümü içindeki herhangi bir unlu üretim için de geçerlidir3. 

4. Buğday dolu çuvalların rutubetli yerlerde ya da taze otların 
üzerinde tutulmamasına özen gösterilmelidir. 
 

Mısırlılar’ın buna rağmen Bene-Yisrael’e zarar verememesi büyük bir mucize 
olarak kabul edilir ve bu sebeple, bu güne Şabat Agadol adı verilir. 
2 Haye Adam, Kelal 128-2. 
3 Keneset Agedola 
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Değirmenin temizlenmesi ve buğdayın öğütülmesi 

 
1. Matsa yapılacak değirmen, buğday öğütülmeden önce 

temizlenir. 
2. Değirmenin temizlenmesi Bet Din tarafından yapılmalıdır. 

Temizliği denetlemek üzere Rabiler veya bu işlemin uzmanı olan, 
Tanrı korkusuna sahip kişiler görevlendirilir. 

3. Değirmenin temizlenmesi şöyle yapılır: Değirmenin taşları 
çivilerle temizlenir; sonra kor ve ateşle yakılır. Değirmen Kaşer 
olduktan sonra, orada Pesah’ta kullanılmayacak olan bir miktar 
buğday öğütülür. 

4. Acil durumlarda, buğday değirmen temizlenmeden de 
öğütülebilir1. 

5. Buğdayın, Pesah’tan en az bir gün önce öğütülmesi gerekir. 
6. Buğdayın öğütüldüğü gün Matsa yapmak yasaktır. Çünkü un 

henüz sıcak olduğundan suyu da ısıtır ve Matsa’nın kabarmasına 
sebep olabilir. Bu yüzden en az bir gün bekletmek gerekir. Fakat bir 
kişi buğdayı öğüttüğü gün, hamuru yoğurup Matsa yapmışsa, onu 
kullanmasına izin verilir2. 
 

Matsa yapmak için kullanılan sular 
 

1. Matsa hamuru, en az 12 saat önce kapalı kaplara doldurularak 
dinlendirilmiş olan, sarnıç, nehir veya çeşme suları ile 
hazırlanmalıdır. Suyu güneş batarken doldurmak gerekir. Böylece su 
bütün gece dinlenecek ve soğuyacaktır. 

1 Şeeelot Utşuvot, Nahalat Şiva BeVet Abehira. 
2 Bet Abehira, Hok Yaakov. 
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2. Suyu dolduran kişi, bu sırada: “Ben bu suyu ‘Matsa yoğurma 
mitsvası’nı yerine getirmek için dolduruyorum” demelidir. 

3. Suyun konuya vakıf bir Yahudi tarafından doldurulması 
gerekir. Bu konuda bakırdan değil, kilden yapılmış kaplar 
kullanılmalıdır. Ancak yine de, Matsa’nın yoğurulacağı su, 
dalgınlıkla bakır kaplarda dinlendirilmişse, kullanılabilir. 

4. Eğer hava sıcaksa, suyu, örneğin bodrum gibi serin bir yerde 
dinlendirmek gerekir. Hava soğuksa su, kapalı olarak açık havada 
bekletilir. Yine de su – hava bulutlu bile olsa – sıcağa maruz kalma 
ihtimaline karşı sabah güneş doğmadan önce içeri alınmalıdır.  

5. Bir kerede birkaç gün için su doldurulabilir, fakat yoğurmadan 
önce, içinde bir pislik olmasını önlemek için süzgeçten geçirmek 
büyük önem taşır. 

6. Akşamdan dinlendirilmeye bırakılan su yeterli olmazsa, o anda 
doldurulmuş sulardan yararlanılabilir. Ancak bu durumda bile, 
geceden bırakılan suyun oranının daha fazla olması gereklidir3. 
 

Matsa hamurunu yoğurma kuralları 
 

1. İçinden Hala4 çıkarılabilecek miktarda, yani yaklaşık 2kg.lık 
hamur oluşturulabilecek kadar un, bir kaba alınır. Bundan fazla 
olmamasına dikkat etmek gerekir. Zira bu durumda hamur bir 
kerede yoğurulamayabilir ve yoğurulmadan kalmış bir kısım hamur 
olduğunda, kabarma durumu gerçekleşebilir; yani hamur Hamets 
olabilir. 

2. Ölçümün yapıldığı kapta, unun sıkıştırılmamasına dikkat 
edilmelidir. Un gevşek bırakılmalı, ölçülür ölçülmez yoğurma 
kabına dökülmelidir. 

3 Haye Adam 128-11. 
4 Bkz. Hala kuralları (s. 160). 
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3. Matsa hamurunun yoğurulacağı kap Pesah için özel, yeni ve 
Kaşer olmalıdır. Su oraya dökülür. Matsa’yı yaparken en az miktarda 
bile olsa tuz atmak yasaktır. Hamur şekillendiği zaman, bir masanın 
üzerine konur ve özel olarak Matsa inceltmek için yapılmış 
merdanelerle üstünden geçilerek inceltilir. Bu hamurdan küçük 
parçalar kesilir. Matsa’yı hazırlayanların hamuru devamlı ve hiç 
durmadan açmaları gerekir. Aksi takdirde Matsa kabarabilir. 
Matsalar’ın fırında şişip Hamets olmamaları için, üzerlerine delikler 
yapılır ve bekletilmeden hemen fırına verilir. 

4. Suyun una katıldığı andan, Matsalar’ın fırına verildiği ana 
kadar, hamurun sürekli yoğurulması gerekir. Yoğurma işlemine bir 
an ara verilmemelidir. Eğer Matsa 18 dakika yoğurulmadan durursa, 
Hamets olur. 

5. Yoğurulan hamur kuru ise su eklenebilir1. 
6. Hamur yumuşaksa, sertleşmesi için üzerine un eklenemez2. 
7. Matsa’yı yoğuran kişinin elleri ısınmışsa, işine devam 

edebilmesi için ellerini soğutması gerekir3. 
8. Matsa hamuru, güneş gören yerde veya güneş görmese bile 

pencerenin yanında açılmamalıdır. Hamur, sıcak veren, fırın ya da 
soba gibi araçların yakınında da açılmamalıdır4. 

9. Hamurun açılmasında kullanılan kaplar, bıçaklar, masalar, 
merdaneler ve benzeri araçların hiçbir deliği ve aralığı olmamalıdır. 
Zira içine hamur girip Hamets olma tehlikesi vardır. En iyi yol, 
Matsa’nın yoğurulup fırına verildiği her 18 dakikanın bitiminde tüm 
aletlerin temizlenmesidir. Böylece yeni Matsa, temiz aletlerle ve 
hiçbir Hamets şüphesine meydan bırakılmadan yapılacaktır. 

1 Arokeah, Siman 279. 
2 Kitsur Şulhan Aruh, Dine Lişa, Siman 4. 
3 Peri Hadaş. 
4 Baer Etev, Siman 459. 
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Fırını yakma kuralları 

 
1. Daha önce Hamets için kullanılmış olan bir fırın, Pesah’ta 

kullanılabilir hale getirmek isteniyorsa, öncelikle fırın büyük bir 
ateşle, alevler ve korlar fırının her yerine ulaşacak şekilde 
yakılmalıdır. Ardından fırın soğuyana kadar bekletilir ve bundan 
sonra, Matsalar’ı pişirme amacıyla baştan yakılır. 
 

Matsalar’ı fırına verme kuralları 
 

1. Fırına verilen Matsalar ince olmalıdırlar ve fırından 
çıkartılırlarken, pişip pişmedikleri hem içeriden hem de dışarıdan 
kontrol edilmelidir. 

2. Matsalar iki tarafı kızarmadan önce fırından çıkarılmamalıdır. 
Öyle ki, ikiye bölündüğü zaman hamur lifleri asılıymış gibi 
durmamalıdır. 

3. Matsa pişmeden fırından çıkartılırsa ve halen yumuşaksa, 
tekrar fırına verilemez. 

4. Fırında katlanmış bir hamur parçası varsa ve ateşin ısısı orayı 
pişirmemişse, o zaman katlı kısım çıkartılır ve gerisi kullanılabilir. 
Bu, sadece Matsalar Pesah’tan önce pişirildiği takdirde mümkündür. 
Fakat Pesah’ta pişiriliyorlarsa, o zaman katlı olan Matsa tümüyle 
kullanılmaz; yine de fırındaki diğer Matsalar yenebilir. 

5. Matsalar’ı fırına veren kişi, hamuru küreğe koyar koymaz fırına 
vermelidir. Fırının yanında bir dakika bile beklenmemelidir. Zira 
fırının sıcaklığı hamuru kabartabilir. 

6. Matsa hamurları henüz yumuşak iken birbirlerine 
değdirilmemeli ve fırında iken aralıklı olmalarına dikkat edilmelidir. 

7. Matsalar’ın yoğurulduğu ve fırına verildiği her yer Bet Din 
kontrolü altında olmalıdır. 
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Matsa Aşira 

 
1. Hamuru su yerine meyve suyu, şarap veya yumurta ile 

yoğurulmuş Matsa’ya Matsa Aşira adı verilir. Bu çeşit Matsa 
yapıldığı zaman, hamura  hiçbir şekilde su atılmamalıdır. 

2. Bu Matsa Aşira ile Pesah’ın ilk iki gecesi yapılan Seder’de 
Hova’dan çıkılamaz. Fakat diğer günler yenebilir. 
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AGALA VE LİBUN KURALLARI 

Kapların Kaynatılması 
 

1. Sene içinde, pişirmek, kızartmak, fırına vermek üzere 
kullanılan, içinde yemek yenen, içki içilen hiçbir mutfak takımı, 
Pesah’ta kullanılamaz. Bu yüzden tüm Bene-Yisrael’in, yalnız 
Pesah’ta kullandıkları özel mutfak takımları vardır. Buna “Pesah 
Loksası” denir. Durumları Pesah için özel mutfak takımları almaya 
uygun olmayan kimseler, kaplarının bir kısmını Kaşer LePesah hale 
getirebilirler.  

Mutfak takımları iki şekilde Kaşer LePesah yapılabilir:  
a. İlk yol “Agala – [Emilmiş zerreleri] Kusturma” olarak 

adlandırılır. Bu yöntemde, kaplar kaynar suların içine sokulur ve 
çıkartılır.  

b. İkinci yol “Libun – Beyazlatma” dur. Kaplar, ateşin içinde 
akkor haline gelip kıvılcımlar çıkana kadar tutulur. 

2. Pesah için Agala yapılabilen mutfak takımları, metal, tahta veya 
kemikten mamul kaplardır. Fakat Pesah’tan önce sene içinde 
kullanılmış olan kil, porselen ve plastik kaplar Pesah’ta hiçbir şekilde 
kullanılamazlar. 

3. Kızartma yapılan tavaların Libun yapılması daha uygundur. 
Fakat imkan yoksa ve alüminyum veya benzeri maddelerden mamul 
ise, Agala yapmak yeterlidir. 

4. Sene içinde (örneğin fırın içinde veya ızgarada) doğrudan ateş 
üzerinde kullanılan kapkacağın Kaşer LePesah hale getirilebilmesi, 
ancak Libun yöntemiyle mümkündür. Düdüklü tencereler doğrudan 
ateş üzerinde kullanıldığı ve plastik parçalara sahip olduğu için 
Libun yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla Pesah için yeni bir 
düdüklü tencere satın almak gerekir. 
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5. Takma dişlerin Pesah’ta kullanılabilmeleri için Biur Hamets’ten1 
önce Agala yapılmaları gerekir. 

6. Sene içinde kullanılan ve Pesah’ta kullanılmayacak olan mutfak 
takımları güzelce temizlendikten sonra, Pesah’ta hatayla kullanılma 
durumu ortaya çıkmaması için saklanır. 

7. Camdan mamul bardak, şişe ve benzeri kaplar, ara sıra sıcak 
sularla ve içki için kullanılsa bile, bardakların çoğu sadece içmek için 
kullanıldıklarından Agala yapılmaları gerekmez. Fakat her şeye 
rağmen “İruy – [Su içinde] Demlendirme” adı verilen bir prosedürden 
geçirilmelidirler. İruy şu şekilde yapılır:  

Bardak ve şişeler serin suyla doldurulup 24 saat bekletilirler. Sonra 
boşaltılıp, yeniden serin suyla doldurulur ve 24 saat daha beklenir. 
Ardından aynı prosedür üçüncü bir kez daha uygulanır ve böylelikle 
Pesah’ta kullanılabilir hale gelirler. 

8. Kaplar, Agala yapılmadan önce iyice temizlenmelidir. 
9. Agala yapılabilmeleri için, kapların, temizlendikten sonra en az 

24 saat kullanılmamış olmaları gerekir. 
10. Agala şu şekilde yapılır:  
Büyük bir kazan içinde su kaynatılır. Kaynama sırasında suyun 

fokurdayarak taşması için kazanın içine kor haline gelmiş demir 
parçaları atılır. Ardından Agala yapılacak kaplar kazanın içine 
doldurulur.  

11. Agala yapılacak tencere büyükse ve kazana girmiyorsa o zaman 
tencere suyla doldurulup kaynatılır ve Agala, içine kor halinde 
demirler atılarak yapılır. Suyun bu sırada fokurdayarak taşması 
sağlanmalıdır. 

12. Gerek Agala’dan, gerekse de Libun’dan sonra, kaplar soğuk 
sudan geçirilir. Ancak eğer soğuk sudan geçirilmezlerse bile Pesah’ta 
kullanılabilir2. 

1 Bkz. Kal Hamira kuralları (s. 201). 
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13. Agala süresi, kabı kaynar suya daldırmak ve çıkarmaktan 
ibarettir3. 

14. Kap kaynar suyun içindeyken maşa ile tutuluyorsa, maşa biraz 
gevşetilir. Böylece kaynar sular maşa ile tutulan yere de ulaşmış 
olur. 

15. Agala veya Libun yapılmayan kaplar, Pesah’ta soğuk şeyler için 
bile kullanılamaz. 

16. Genelde Hamets’le temasta bulunan, masa, çekmeceler vs., sıcak 
sularla yıkanmalıdır. 

17. Bıçakların Agala yapılmaması ve Pesah’ta, Pesah’a özel bıçaklar 
kullanılması gelenektir1. 

18.  Agala yapılacak her türlü kabın kulp ve kapaklarının da Agala 
yapılması gerekir. 

19. Kalaylatmaya verilen tencerelere Agala yapılmasına gerek 
yoktur. Fakat berahasız olarak2 Tevila3 yapmak gerekir. 

 
TEVİLA4 KURALLARI 

 
1. Bir Goy’dan demir, cam, bakır, gümüş, altın ve benzeri 

maddelerden yapılmış yemek kapları satın alındığında bunlara 
“Tevila – [Mikve’ye] Daldırma İşlemi” yapmak gerekir5. 

2 Muram 452. 
3 Peri Hadaş, Siman 452 
1 Muram, Siman 451. 
2 Bet Abehira, Dine Tevilat Kelim, Siman 9. Keneset Agedola, Siman 451. 
3 Bkz. Tevila Kuralları (s. 199). 
4 Tevila: Kapların, kullanılabilir hale gelebilmeleri için, en az 360kg. su alan ve 
doğal suyla doldurulmuş özel bir havuza (Mikve) daldırılmaları. 
5 Maran, Yore Dea, Siman 120. 
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2. Bir Goy’dan eski bir kap satın alınırsa, önce Agala1, sonra da 
Tevila yapılır. Ancak bu durum sadece emaye veya metal tencereler 
için geçerlidir. Fakat söz konusu kapkacak, tava ya da ateş üzerinde 
kullanılan herhangi bir yemeklikse, önce Libun2, sonra Tevila yapılır. 

3. Kalaylamaya verilen bakır tencerelerin Agala yapılması 
gerekmez. Sadece berahasız olarak Tevila yapılır3. 

4. Tevila’dan önce kaplar iyice temizlenmelidir. 
5. Bir Goy’dan tahta kaşık satın alınırsa Tevila yapmaya gerek 

yoktur. 
6. Demirden yapılmış yeni bir el değirmeni, aynı şekilde rende, 

Tevila yapılmalıdır. 
7. Tevila’nın geçerli olması için, suyun tüm kabı kaplaması 

gerekir. Tevila işlemi bir kuyu veya akarsuda yapılabilir. Tevila 
yapılan havuzda o sırada 360kg. su yoksa bile “Tevilat Kelim – 
Kapların Daldırılması” olarak bilinen bu mitsva yerine getirilmiş 
olur4. Yine de en iyisi, Tevila’nın bir Mikve’de ya da denizde 
yapılmasıdır. 

8. Kapkacak ve tencereler suyun içine daldırılırken şu beraha 
söylenir: “Baruh Ata AD… E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Tevilat Kelim – Bizleri emirleriyle kutsayan 
ve bizlere kapları daldırma üzerine emir veren Evrenin Kralı, Sen, 
Tanrımız; Mübareksin”. 

9. Şabat ve Yom Tov günleri Tevilat Kelim yapılmaz. 
 

 

1 Bkz. Agala ve Libun Kuralları (s. 197). 
2 Bkz. Agala ve Libun Kuralları (s. 197). 
3 Keneset Agedola. 
4 Şulhan Gavoa, Siman 451 BeDamesek Eliezer. 
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KAL HAMİRA KURALLARI5 
 

1. 14 Nisan’a girilen gece, yıldızlar çıktıktan hemen sonra Hamets 
kontrolünü yapmadan önce hiçbir iş yapılmaz. 

2. Bütün ev ve Hamets bulunduğu şüphesi olan, bodrum, teras, 
giriş, dükkan vb. yerler kontrol edilir. Tüm delik ve aralıklar elin 
eriştiği yere kadar aranır. 

3. Hamets’i kontrol etme zamanı geldiğinde henüz Arvit 
söylememiş bir kişi, eğer sinagogda bulunuyorsa, önce Arvit söyler, 
Bedika’yı (Kontrol) ise sonra yapar. Fakat evinde ise, önce Hamets 
aramasını yapar, sonra Arvit söyler6. 

4. Hamets kontrol edilmeden önce her yeri süpürüp, çekmece ve 
büfeleri temizlemek gerekir. Böylece Hamets daha rahat kontrol 
edilebilecektir. 

5. Hamets’i kontrol edenin arayıp bulması için 10 parça ekmek 
yerleştirilmesi adettendir. Bunu “Beraha Levatala – Boşa Beraha” 
söylememek için yaparız. Fakat bu yerleştirilen ekmek parçaları 
yerleştirilmezse bile önemli değildir. Zira emir, “Metsia – Bulmak” 
değil, “Bedika – Kontrol” konusundadır7. 

6. Kontrol, parafin mumu ile yapılmalıdır. Parafin mumu 
olmadığı takdirde başka türde bir mum da kullanılabilir. Fakat 
meşale ile yapılamaz. Hamets kontrolu ay ışığında da yapılamaz. 

7. Hamets’i aramaya başlamadan şu beraha söylenir:  
“Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Biur Hamets – Bizleri emirleriyle kutsayan 

5 Kal Hamira: İyeliğimizde Hamets bulunmadığından emin olmak için yaptığımız 
arama. 
6 Bet Abehira; Dine Bedikat Kelim, Seif 8. 
7 Rabi Baruh Yaşar 
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ve bizlere Hamets’i yakma konusunda emir veren Evrenin Kralı, Sen, 
Tanrımız; Mübareksin”. 

8. Önceden niyetlenmek (Kavana) şartıyla, tek beraha ile birden 
çok ev kontrol edilebilir. 

9. Kontrolden sonra Hamets hemen iptal edilmelidir. Gerçek iptal, 
içten yapılandır. Başka bir deyişle, kişi kalbinde “kendi iyeliğinde 
olan, görmediği ve varlığını bilmediği Hamets’in, hiçbir değeri 
olmadığını ve bunların, kendi gözünde ancak toprağın tozu kadar 
değere sahip olduğunu” düşünmelidir. Rabilerimiz, kontrolden 
hemen sonra şu deklarasyonu üç kez yapmamızı öngörmüşlerdir:  
“Kal Hamira Vahamia Deika Birşuti, Dela Hazite Udla Biarte Udla 
Yadana Le, Livtil, Veleeve Keafra Deara – Sınırlarım içinde olup, 
görmediğim, yakmadığım ve varlığını bilmediğim her Hamets ve mayalı 
madde iptal olsun ve toprağın tozu gibi (değersiz) sayılsın”1. 

10. 14 Nisan sabahı yapılacak kahvaltı için bir parça ekmek 
bırakılır. Bir önceki akşam yapılan kontrol sırasında bulunan Hamets 
dikkatlice saklanmalıdır. Zira Hamets bir hayvan tarafından bir 
yerden bir yere sürüklendiği takdirde tekrar Bedika yapmak 
gerekecektir. Bu Hamets, görünen bir yere konmalıdır. Böylece 
Hamets ertesi gün yakılmak için göz önünde olur ve orada olduğu 
devamlı akılda tutulup dikkat edilir. 

11. Hamets, aynı zamanda “Yetser Ara – Kötü Eğilim”i simgeler. 
Yetser Ara insanın içinde devamlı kabararak onu günaha sevk 
etmeye çalışır. Bu yüzden onu her fırsatta kovmak ve yeryüzünden 
silmek gerekir. 

12. 14 Nisan gecesi Kal Hamira yapmayı unutan bir kişi, ertesi gün, 
hatırladığı saatte ve yine mumla yapar. Ev sahibi seyahatte ise 
Hamets kontrolünü evdekiler yapar. 

1 Bu deklarasyon, Targum’un [Aramca] yanında İspanyolca ya da Türkçe de 
yapılabilir. 
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13. Pesah’a 30 gün kaladan daha önce evini kapayıp Pesah’ı başka 
bir yerde geçirmeye giden bir aile, Kal Hamira yapmaktan muaftır. 
Fakat Pesah’a 30 günden az kalmışsa, Kal Hamira yapmadan önce ev 
terkedilemez2. 

14. 14 Nisan sabahı saat 8:30-9:00 arasında artık Hamets yenmez3 ve 
sabah 10:00 civarında Hamets yakılır veya denize atılır4. Hamets 
yakıldıktan sonra şu sözler söylenir: 
“Kal Hamira Vahamia Deika Birşuti, Dehazite Udla Hazite, 
Deviarte Udla Biarte, Livtil, Veleeve Efker Keafra Deara – Sınırlarım 
içinde olup, gördüğüm ve görmediğim, yaktığım ve yakmadığım her 
Hamets ve mayalı madde iptal olsun ve toprağın tozu gibi sahipsiz 
sayılsın”. 

15. Pesah’ta Hol Amoed’de (bayram içindeki Yom Tov olmayan 
günler) evinde Hamets bulan bir kişi, onu çıkarıp yakar. Eğer parça 
büyükse önce Al Biur Hamets berahasını söyler. 
    Ancak Hamets’i eğer Şabat veya Yom Tov’da bulmuşsa, o zaman 
Hamets’in üstünü herhangi bir tencere ile kapatır ve Şabat ya da Yom 
Tov’un bitiminde onu yakar5. 

 
 
 
 

2 Mişna Berura 436-21. 
3 Bu saat, şehrimizdeki [İstanbul] gün doğuş vaktine bağlıdır. 
4 Kurala göre, Hamets’in yakılması günün ilk üçte birinden itibarendir. Gün 
doğuşundan yıldızların çıkışına kadar olan süre üçe bölünür. Örneğin gün doğuşu 
saat 6:00’da ise akşam da güneş 18:00’de batarsa; bu 12 saatlik süreyi üçe bölüp 
gün doğuş saatine eklediğimizde Biur Hamets vaktinin sabah saat 10:00 olduğunu 
hesaplamış oluruz. Fakat günümüzde her şehrin Rabileri Hamets yeme yasağının 
başlama ve Hamets’i yakma saatlerini ilan eder. 
5 Keneset Agedola. 
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HAMETS’İ SATMA KURALLARI 

 
1. Pesah’ta, iyeliğinde Hamets bulunan bir Yahudi, “Pesah’ta 

evlerinizde Hamets bulundurmayacaksınız” emrine her an karşı 
gelmektedir. Pesah’ta evinde Hamets bulunan bir kimse, bayramdan 
sonra bile ondan faydalanamaz. Bu yüzden, çok Hametsi olan ve onu 
Pesah’tan önce bitiremeyen bir kişi, Hamets’i Pesah’tan önce – 
Hamets’ten yararlanması henüz yasak olmadan önce – Yahudi 
olmayan bir kimseye satmalıdır. Bu satışın bir oyun gibi değil, iki 
tüccar gibi, tam bir alışveriş şeklinde yapılması gerekir. 

2. Yahudi olmayan birine satılacak Hamets, Pesah’tan önce evden 
çıkarılmalı ve ona teslim edilmelidir. Fakat Yahudi olmayan bu kişi, 
eğer “Hamets Yahudi’de kalsın” derse, o zaman Hamets, bulunduğu 
oda ile birlikte ona kiralanmalıdır. 

3. Hamets Yahudi olmayan birine satıldığında, Hamets olan tüm 
kalemler bir kağıda yazılmalı, ayrıca alıcı ve kiralanan yer, hepsi 
detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Kağıtta yazılan her şey satıcıya 
sözlü olarak söylenmelidir. Hamets’i satın alan kişiden kaparo olarak 
bir miktar para alınmalı, hala borçlu olduğu kendisine bildirmelidir 
ve her şey kağıda yazılmalıdır. Ayrıca Hamets’in bulunduğu odanın 
anahtarı da kendisine teslim edilmelidir. 

4. Hamets satıldıktan sonra Hamets’i satın alan Yahudi olmayan 
kişi odanın anahtarını Yahudi’ye geri verebilir. 

5. Hamets’in satışı ile ilgili kurallar çok karışık olduğundan, 
iyeliğinde çok Hamets bulunan bir Yahudi, bunu Pesah’tan önce 
bitiremiyorsa, Hamets’i tek başına satmamalı ve bu konuda bilgili 
olan bir Rabi’ye danışmalıdır. 
    Dünyanın birçok yerinde, satacak Hametsi olanların, şehrin 
Rabisi’ne bir vekaletname vermesi adeti yaygınlaşmıştır. Bu 
vekaletname, Rabi’ye, söz konusu kişinin iyeliğinde bulunan tüm 
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Hamets’i satma yetkisi verir. Bu belge ile, Rabi, o şehrin, Hametsleri’ni 
satan tüm insanları için genel bir liste hazırlar. 
 
Rabi’ye verilen vekaletname şu şekildedir: 
 
Aşağıda imzası bulunan, ben _____________________; Rabi 
____________________’ye;______________________________________
_____________________________ adresindeki/adreslerindeki  
evimde/odamda/işyerimde/… bulunan tüm Hametslerim’i, bu 
konudaki tüm haklarımı tam olarak kendisine devretme suretiyle, 
benim adıma satma yetkisi veriyorum. 
 
Rabi _______________’ye, Hamets’in bulunduğu yeri Hamets’i satacak 
olan kişiye kiralama yetkisini veriyorum. Saygıdeğer Rabi -
_____________ benim adıma, bu konuda gerekli gördüğü her şeyi 
yapmaya yetkilidir. Saygıdeğer Rabi _______________’ye verdiğim 
bu yetkiyi hiçbir şekilde iptal etmeyeceğimi kesin bir şekilde beyan 
ediyorum. Aynı zamanda kendisine hiçbir uyarıda bulunmayacağım 
ve karşı çıkmayacağım konusunda teminat veriyorum. Kira ve 
Hamets’in satışı konularında ödenecek tüm miktarlarla ilgilenme 
işlerini de saygıdeğer Rabi __________’ya bırakıyorum. 

İmza 
Tarih 
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TAANİT BEHOROT KURALLARI 

 
1. Erev Pesah’ta1, Koen ve Leviler de dahil olmak üzere2, tüm 

Behorlar oruç tutarlar. 
2. Bir kişi ister anne isterse de baba tarafından olsun, Behor ise 

oruç tutmalıdır. Fakat bir kadın Behor ise oruç tutması adetten 
değildir. 

3. Taanit yapan bir Behor, hava tamamen kararmadan orucu 
bozamaz. 

4. Eğer Behor küçük bir çocuksa, büyüyene kadar onun yerine 
babası oruç tutar. Eğer baba da Behor ise, çocuk için annenin oruç 
tutması gerektiğini söyleyenler vardır. Fakat eğer bu anneye zor 
gelirse, orucu tutmaz3. Ancak anne bir kez oruç tutmuşsa “Neder – 
Vaad” yapmış gibidir ve eğer bir daha Taanit yapmak istemiyorsa, 
Nederi’ni iptal etmelidir4. 

5. Babanın, küçük yaştaki oğlu için oruç tutmasına gerek 
olmadığı görüşünde olan otoriteler de vardır5. 

6. Cemaatin Rabisi, Pesah’tan çok önce, Gimara’dan bir “Masehet – 
Bölüm”e başlar ve onu Erev Pesah’ta bitirir. Bu vesileyle bir ziyafet 
verilir. Bu, bir “Seudat Mitsva – Mitsva Öğünü” olarak addedilir. 
Eğer bir Behor orucu kesmek istiyorsa, bu Seuda’ya katılmalıdır. 
Ancak bunun için, Rabi’nin okuduğu son bölümü dinleyip anlaması 
şarttır6. 

1 Erev Pesah, Pesah’tan önceki gündür. 
2 Hok Yaakov, Beşem Teşuvot Muaril, Siman 14. 
3 Magen Avraam. 
4 Bet Abehira, Dine Taanit Behorot, Siman 5. 
5 Sefer Orhot Yoşer, Perek 11. 
6 Bet Abehira, Dine Taanit Behorot, Siman 14. 
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7. Şeva Berahot7, Berit Mila veya Pidyon Aben Seudaları varsa, 
Behorlar oruçlarını bu mitsva yemeklerine katılarak da kesebilirler. 

8. Pesah Şabat’a rastlarsa, Taanit Cuma günü tutulur. Fakat Erev 
Pesah Şabat’a düşerse, Taanit, öncesindeki Perşembe günü tutulur. 
Ancak isteyen Cuma günü de tutabilir8. 

9. Taanit yapan on Behor varsa, sessiz okunan Amida’da Anenu 
paragrafı okunur. Ancak “Behazara – Tekrar Amidası”nda bu parça 
okunmaz9. 
 

EREV PESAH KURALLARI 
 

1. Erev Pesah sabahı Biur Hamets vakti saat 10 civarındadır. Bu 
vakit geldiğinde Hamets olan tüm kapların artık iyice yıkanarak 
temizlenmiş ve saklanmış olması gerekir. Tüm ev süpürülür, 
kırıntılar toplanır ve ekmek parçacıklarıyla birlikte yakılır10. 

2. Pesah bayramı onuruna güzel ve lezzetli yemekler hazırlamak 
için elden gelen yapılmalıdır. Tıpkı Şabat için olduğu gibi, 
bayramları da gereken şekilde karşılamak bir mitsvadır. 

3. Pesah’ta çok yeşillik yediğimiz için, ev halkına bunları yaprak 
yaprak kontrol etmelerini hatırlatmak gereklidir. Zira bilindiği gibi 
yeşilliklerde çok böcek bulunur ve böcek yemek çok ciddi bir 
günahtır11. 

4. Erev Pesah, öğle vaktinden itibaren herhangi bir iş yapmak tıpkı 
Hol Amoed’de olduğu gibi yasaktır12. 

7 Şeva Berahot: “Yedi Beraha”. Düğünü takip eden hafta boyunca gelin ve damadın 
katıldığı yemeklerden sonra okunan berahalar. Bu öğünler, birer mitsva yemeğidir. 
8 Baer Etev. 
9 Magen Avraam. 
10 Bkz. Kal Hamira Kuralları, (s. 203; madde 14). 
11 Bkz. Böcek Yeme Yasağı (s. 164). 
12 Bkz. Hol Amoed Kuralları (s. 247). 
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5. Öğleden önce tırnaklar kesilir, tıraş olunur. Fakat bir kişi 
unuttuğu takdirde, bunları öğleden sonra da yapabilir1. 

6. Erev Pesah günü, sabah Tefilası’nda, Baruh Şeamar parçasından 
sonra gelen Mizmor Letoda parçası okunmaz2. 

7. Erev Pesah’ta sadece su ve unla üretilmiş Matsa yemek yasaktır. 
Fakat Bimuelos, Matsa’dan ya da unundan yapılmış olmasına 
rağmen, bir gün önce pişirilmeleri şartıyla yenebilir3. Ancak güneş 
batmadan iki saat önceden itibaren Matsa ile yapılmış herhangi bir 
şey yemek de yasaktır4. 

8. İçinde Tanrı korkusu olan her Yisraeloğlu, Erev Pesah’ta şarap, 
Matsa ve sebze satın alma imkanı olmayan Yahudiler’i arayıp 
ihtiyaçlarını temin etmelidir. 

9. Erev Pesah’ta sinagoga gitmeden önce, evde masanın hazır ve 
iyice düzenlenmiş olması gerekir. 

10. Pesah için et satın alındığında, “Bu et Pesah içindir” denemez. 
Onun yerine “Bu et bayram içindir” denir. 

11. İçinde Tanrı korkusu olanlar ve çok dindar kişiler, Pesah 
akşamı yiyecekleri Matsalar’ı Erev Pesah’ta öğleden sonra üretmeyi 
adet edinmişlerdir. Bunun amacı, Bet Amikdaş zamanında tam olarak 
o saatlerde yapılan Korban Pesah’ı hatırlamaktır. Bu Matsalar’ı 
üretirken bayramlık kıyafetlerini giyip Alel duasını söyleme adetleri 
de vardır. Erev Pesah öğleden sonra Matsa üretenler, hamurun 
kabarıp Hamets olmaması konusunda üst düzeyde özen 
göstermelidirler. Zira Hamets, öğleden sonra artık yasaktır. 
 

1 Raavad, Siman 244. 
2 Mizmor Letoda parçası Bet Amikdaş zamanında sunulan şükran korbanını 
hatırlamak amacıyla okunur. Bu korban, yanında Hamets’le birlikte sunulurdu. 
Dolayısıyla Erev Pesah günü bu korban sunulmazdı. 
3 Bet Abehira; Beşem Raavad. 
4 Rav Baruh Yaşar; Perek 24, Siman 7. 
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ŞABAT’A RASTLAYAN EREV PESAH İLE İLGİLİ KURALLAR 

 
1. 14 Nisan tarihi Şabat’a rastlarsa, Hamets Perşembe akşamı 

kontrol edilir ve “Biur Hamets – Hamets’in Yakılması” Cuma günü 
yapılır. Ancak Şabat için iki Seuda’lık ekmek bırakılır. Bu, Cuma 
akşamı ve Şabat sabahı içindir. Üçüncü Şabat Seudası ise meyve ile 
yapılır. 

2. Hamets’i Erev Şabat öğleden önce yakmaya dikkat etmek 
gerekir. Fakat Kal Hamira5 deklarasyonu, Şabat günü, sabah 
Tefilası’ndan sonra yapılır. 

3. Erev Pesah Şabat’a rastladığı zaman, Şabat sabahı sinagogdan 
erken çıkmaya özen göstermek ve Biur Hamets6 vaktini geçirmemek 
gerekir. 

4. Şabat sabahı ikinci Seuda’yı yedikten sonra, örtü kırıntılardan 
temizlenir ve tencereler yıkanır. Ev, haftaarasında yapılana göre 
daha hafif bir şekilde süpürülür ve yıl içinde kullanılan mutfaklık 
kaplar saklanır.  

5. Şabat sabahı, evde Hamets kalmamış olmasına rağmen, ikinci 
Seuda’dan sonra Hamets, Erev Pesah’ta adet olduğu üzere Kal Hamira 
deklarasyonuyla iptal edilmelidir. 

6. Erev Pesah’a rastlayan Şabat gününde ekmek arttığı takdirde; bu 
ekmek, Yahudi olmayan biri çağrılıp kendisine verilir. Böyle biri 
bulunamıyorsa, Hamets’i Şabat günü içinde ev sınırlarından dışarı 
çıkarmak yasak olduğundan, artan ekmek bir kabın içinde saklanır 
ve Hol Amoed’in ilk günü yakılır7. 

5 Bkz. Kal Hamira Kuralları (s. 203; madde 14). 
6 Bkz. Kal Hamira Kuralları (s. 203; madde 14). 
7 Magen Avraam. 
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7. Erev Pesah’a rastlayan Şabat gününde hiç ekmek yemek 
istemeyen bir kimse, Matsa Aşira1 yiyebilir. Fakat Pesah akşamı 
yiyeceği Matsa’yı yiyemez; hatta ona dokunamaz. Bu Şabat günü 
içinde ayrıca üçüncü Seuda’yı güneşin batımından en az 2 saat önce 
yapmak gerekir. 

8. Pesah akşamı için sofra Şabat günü içinde hazırlanamaz. Bu 
sebeple masa Cuma akşamından kurulmalıdır. Fakat Cuma günü 
hazırlanamazsa, Pesah gecesi hazırlanır. Zira Şabat gününden Yom 
Tov’a hazırlık yapılamaz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Bkz. Matsa Aşira (s. 196). 
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SEDER PROGRAMI 

 
1. Pesah gecesi sinagogdan çıktıktan sonra, bütün aile masanın 

çevresinde toplanır ve Seder’e şu şekilde başlanır: 
    KADEŞ: Masadaki herkesin bardağı tamamen şarapla doldurulur. 
Yalnız Baal Abayit2, kendi bardağını doldurmaz. Onun bardağını bir 
başkası doldurur. Kiduş “Moadim – Bayramlar” veya Agada 
kitaplarının başında bulunduğu şekliyle söylenir. Pesah akşamı 
Şabat’a rastlarsa, Kiduş’a elbette Yom Aşişi’den başlanır. Pesah’ın her 
iki akşamı da Kiduş’tan sonra  Şeeheyanu berahası söylenir. 
    Kiduş söylendikten sonra herkes, bardağının en az üçte birini 
(Reviit  ölçüsü [86gr.] kadar miktarı) oturup sol tarafa yaslanarak 
içer. 
 

2. Herkes kendi şarap bardağını içtikten hemen sonra Urhats’a 
geçilir. 
    URHATS: El yıkamak için su getirilir. Eller yıkandıktan sonra iyice 
kurulanır; ancak beraha söylenmez. Kurala göre bir sıvının içine bir 
yeşillik bandırılacağı zaman eller yıkanmalıdır. Ve şimdi, kereviz 
yaprağı tuzlu suya bandırılacaktır. 
 

3. Eller yıkanıp kurulandıktan sonra Karpas’a geçilir. 
    KARPAS: Kereviz yaprakları, masanın etrafındakilere dağıtılır. 
Bunlar tuzlu suya bandırılır ve yenmeden önce şu beraha söylenir:  
“Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Bore Peri Aadama” 
 

2 Baal Abayit: “Ev Sahibi”. Seder’i yöneten kişi. 

 211



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

4. Kereviz yaprağı yendikten hemen sonra Yahats’a geçilir. 
     YAHATS: Üç tam Matsa alınır (En iyisi, masada bulunan her iki-üç 
kişilik grubun üçer Matsa almalarıdır. Zira 3 tek Matsa tüm aileye 
yetişmeyebilir ve [gerekli miktar olan Kazayit {27gr.} 
yenemeyeceğinden] Hova’dan çıkılmaz). Ardından, ortadaki Matsa 
ikiye bölünür, yarımlardan biri, iki tam Matsa’nın arasına 
yerleştirilir. Diğer yarım ise, bir bez ya da havlunun içine konur. Bu 
parça Afikoman için gerekecektir. (Bu parça, “Birkat Amazon – Yemek 
Sonrası Beraha” söylenmeden hemen önce yenir). 
 

5. Yahats tamamlandıktan sonra Magid’e geçilir. 
     MAGİD: Masada bulunan herkes şarap bardaklarını doldurur; 
ancak içmez. Bunun ardından “A Lahma Anya” sözleriyle ile 
Agada’ya başlanır. 
 

6. Agada, ister İbranice, ister iyi bilinen herhangi bir dilde olsun, 
kelimesi kelimesine okunmalıdır. Sadece İbranice okunursa [sözlerin 
anlamı bilinmiyorsa bile] Hova’dan çıkılır. Ancak en iyisi, 
İbranice’nin ardından, ayrıca ev halkının anlayacağı bir dilde de 
çeviri yapılmasıdır. Agada, gülüşler ve alaylarla değil, bir kutsiyet ve 
neşe havasında okunmalıdır.  

7. Agada okunuşu sırasında, Elu Eser Makot Şeevi… [On Bela] 
bölümüne gelindiğinde, masaya su dolu bir sürahi ve bir leğen 
getirilir. Baal Abayit, Dam, Tsefardea… sözlerini okurken, elindeki 
şarap bardağından leğenin içine [her ceza için bir kez olmak üzere] 
10 damla döker ve sonra, sürahiyle geitirlen suyla ellerini yıkar 
(Masa etrafındakilerin, Baal Abayit bardağındaki şarabı leğene 
dökerken o yöne bakmamaları adettir). 

8. Pesah Şeayu Avotenu Ohelim… bölümüne gelindiğinde, 
masada duran ve “Korban” adı verilen yanık et parçası uzaktan 
gösterilir (yalnızca o yöne bakılır; ama ele alınmaz). 

9         
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9. Matsa Zu Şeanu Ohelim… bölümüne gelindiğinde, Matsa biri 
tarafından ele alınarak masadakilere gösterilir (ve ardından yerine 
konur). 

10. Maror Ze Şeanu Ohelim… bölümüne gelindiğinde, bir marul 
yaprağı alınır veya marul bütün olarak masadakilere gösterilir ve 
sonra yerine konur. 

11. Baruh Ata AD… E-loenu Meleh Aolam, Aşer Gealanu, Vegaal 
Et Avotenu Mimitsrayim… berahasına gelindiğinde, herkes şarap 
bardağını eline alır ve ayağa kalkarak Baruh Ata AD... Gaal Yisrael 
berahasına kadar söyler. Bitince oturulur ve bardaktaki şarap sol 
tarafa yaslanarak içilir.  

12. Şarap içildikten sonra Rohtsa’ya geçilir. 
     ROHTSA: El yıkamak için su getirilir; Netilat Yadayim1 yapılır ve 
hemen Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 

Bemitsvotav, Vetsivanu Al Netilat Yadayim berahası söylenir. 
 

13. Konuşmadan Motsi Matsa’ya geçilir. 
     MOTSİ MATSA: Üç Matsa’dan üstteki tam ve ortadaki bir yarım 
alınır ve berahaların ardından her ikisinden Kazayit [27gr.] kadar 
parçalar, Amotsi olarak dağıtılır ve yenir. Berahalar şöyledir:  

a. Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Amotsi Lehem Min 
Aarets2. 

b. Baruh Ata AD... E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Ahilat Matsa3. 

     Matsa parçaları sola yaslanarak yenir. 
 

1 Bkz. Seuda Öncesinde El Yıkama Kuralları (s. 123). 
2 Bkz. Amotsi Kuralları (s. 124). 
3 Anlamı: Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Matsa yemeyi emreden, Evrenin 
Kralı, Sen, Tanrımız, Mübareksin. 
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14. Amotsi’den sonra Maror’a geçilir. 
     MAROR: Masadakilere bir veya iki tane marul yaprağı verilir 
[Toplamda Kazayit kadar marul yenmelidir]. Bu yapraklar, reçel 
şekline getirilen siyah üzümden yapılmış Haroset’e bandırılır. 
Yenmeden önce şu beraha söylenir: 
     Baruh Ata AD… E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Ahilat Maror1. 
 

15. Marul yendikten sonra Koreh için hazırlanılır.  
     KOREH: Ladino’da “Bokado – Lokma” olarak bilinir. Alttaki tam 
Matsa alınır, bir iki marul yaprağı ile birlikte Haroset’e bandırılır. 
Herkes hazır olduğu zaman şu cümle söylenir: 
     Zeher LaMikdaş Keİlel Azaken, Şeaya Korehan Veohelan Bevat 
Ahat; Pesah Matsa Umaror; Lekayem Ma Şeneemar; ‘Al Matsot 
Umrorim Yoheluu’2. 
     Ardından, sol tarafa yaslanılarak ve (yenilenin boğaza kaçmaması 
için) konuşmadan yenir.  
 

16. Koreh’in yenmesi bittiği zaman Şulhan Oreh’e geçilir. 
     ŞULHAN OREH: Masa hazırlanır ve yemeğe oturulur. İstendiği 
takdirde masada şarap veya başka bir içki içebilir (elbette arpadan 
yapılan ve dolayısıyla Hamets olan bira içilemez). 
 

17. Yemek bittikten sonra Birkat Amazon’dan önce Tsafun’a geçilir. 

1 Anlamı: Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Maror [acı bitkiler] yemeyi 
emreden, Evrenin Kralı, Sen, Tanrımız, Mübareksin. 
2 Anlamı: Bet-Amikdaş zamanında yapılan Korban Pesah anısına yenen bu 
sandviç, İlel Azaken’in tarzına göre hazırlanmıştır. İlel, pasukta “[Korban Pesah’ı] 
Matsa ve marorla yiyecekler” sözleriyle söyleneni yerine getirmek için Korban Pesah, 
matsa ve maroru birlikte bağlayıp yemeyi adet edinmişti. 
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     TSAFUN: Yahats (Madde 4) bölümünde saklanan yarım Matsa 
alınır ve herkese [en az Kazayit kadar] birer parça dağıtıldıktan sonra 
şu cümle söylenir:  
     Zeher Lekorban Pesah Afikoman, Aneehal Al Asova3. 
     Ardından sola yaslanılarak yenir. 
 

18. Mayim Aharonim4 için su getirilir. Eller biraz suyla yıkandıktan 
sonra Bareh’e geçilir. 
     BAREH: Şarap bardakları doldurulur ve yemek sonrası beraha 
(Birkat Amazon) birlikte söylenir. beraha bitince, herkes şarap 
bardağını eline alır ve şunlar söylenir: 
     Kos Yeşuot Esa Uvşem AD… Ekra; Savri Maranan5; 
     Baruh Ata AD… E-loenu Meleh Aolam, Bore Peri Agefen6. 
     Bunun ardından herkes sola yaslanarak bardağındaki şarabı içer. 
 

19. Şarap bitirildikten sonra Alel Nirtsa’ya geçilir. 
     ALEL NİRTSA: Şarap bardakları yeniden doldurulur ve Şefoh 
bölümü okunmaya başlanır. Agada’nın bu bölümü tamamen Tanrı’ya 
övgülerle dolu olduğu için, büyük bir sükunetle söylenmelidir. 
 

20. Şefoh bitince, son beraha olan Meleh Meulal Batişbahot; 

Amen’e gelindiğinde, bardaklardaki şarap içilir ve arkasından Al 
Agefen Veal Peri Agefen berahası söylenir (Seder’in gerektirdiği 
miktarda [86gr.] şarap alacak bir bardağın dörtte üçü içildiğinde, 
ardından bu beraha söylenmelidir). 

3 Anlamı: Tok karnına yenen Korban Pesah’ın; Afikomin’in anısına. 
4 Bkz. Mayim Aharonim Kuralları (s. 126). 
5 Anlamı: Kurtuluş kadehini kaldırıp Tanrı’yı İsmi’yle çağırayım. İzninizle beyler; 
6 Bkz. Meyve ve Şeakol Berahaları Kuralları (s. 112; madde 5). 
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21. Bu berahadan sonra, ne yemek yenebilir, ne de bir içki içilebilir. 
Sadece su içilebilir. Bazı otoritelere göre kahve de içilebilir.  

22. Ve bitirmek için: Had Gadya (Kavretiko), Ehad Mi Yodea (Ken 
Supientes) ve Şir Aşirim şarkı ve şiirlerini okumak güzel bir 
gelenektir. 
 

PESAH SEDERİ KURALLARI 
 
     Pesah akşamı sinagogdan çıkar çıkmaz hemen eve gidip Seder’i 
büyük sevinçle gerçekleştirmeye özen gösterilmelidir. 
 

SEDER TEPSİSİNİN HAZIRLANMASI 
 

1. Tepsiye önce üç Matsa yerleştirilir (Üstteki Koen, ikincisi Levi, 
üçüncüsü de Yisrael’i temsil eder). 

2. Ateşte kızartılan kuzu bacağı sağa yerleştirilir. 
3. Sol tarafa haşlanmış bir yumurta koyulur. 
4. Haroset, bacağın sağ tarafına yerleştirilir. 
5. Yumurtanın soluna kereviz yaprakları koyulur. 
6. Marul da ortaya koyulur. 

 
SEDER TEPSİSİ 

 

                            Üç  Matsa  
Yumurta  Kol 

 Marul  
Kereviz  Haroset 

                         
     Seder’de kullanılan tuzlu su (ya da sirke) ise tepsiye yerleştirilmez. 
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KADEŞ 

Kiduş’un söylenmesi 
 

1. Yıldızlar çıktıktan sonra, Arvit bittiğinde vakit kaybetmeden 
Kiduş söylenmelidir. Erkekler gibi kadınlar da Pesah gecesi dört 
bardak şarap içmekle yükümlüdürler. Küçüklere bile, şarap içmeleri 
için küçük bardaklar verilir. 

2. Masada iyi bir kırmızı şarap bulunmasına özen gösterilmelidir. 
Eğer bulunmazsa beyaz şarap da kullanılabilir. İstendiği takdirde, 
kara üzüm kaynatılıp şarap yapılabilir. 

3. Şarap sevmeyen bir kişi bile, dört bardak şarap içmekle 
yükümlüdür. Şarabın rahatsızlık verdiği bir kişi, şarap içmekten 
muaftır. Bu durumda Kiduş, Matsa ile yapılır1. 

4. Kiduş yapmak için şarabı olmayan fakir bir kişi, gerekirse borç 
para almalı, Tsedaka istemeli ve Seder için bir şekilde şarap temin 
etmelidir. Eğer yalnız bir bardaklık şarap bulabildiyse, bunu sadece 
Kiduş için kullanır. 

5. Şarabı bardağa dökmeden önce, Kiduş söylenecek bardak, 
yıkanıp temizlenmelidir. Şarabı bardağa Kiduş’u söyleyenin 
haricinde biri dökmelidir. Bu, özgürlüğün sembolüdür. Şarabın 

1 Şarabın bulunamadığı (ya da sağlık sebebiyle kullanılamadığı) durumlarda şöyle 
hareket edilir: Önce eller yıkanır ve Netilat Yadayim berahası söylenir. Eğer Şabat 
ise, Kiduş’a Yom Aşişi bölümünden başlanır. Laasot sözcüğüne geldikten sonra üç 
Matsa alınır; ortadaki Matsa ikiye bölünerek yarısı Afikoman için saklanır (Şabat 
değilse bu noktadan başlanır). Ardından Amotsi berahası söylenir. Kiduş bitene – 
yani Mekadeş Yisrael Veazemanim ve Şeeheyanu berahaları tamamlanana – kadar 
Matsalar elde tutulur. Sonra Al Ahilat Matsa berahası söylenir ve bölünen 
matsanın saklanmayan yarısından yenir. Sonra Karpas yenir ve ardından Agada, 
Gaal Yisrael’e kadar okunur. Maror berahası ile Maror yenir. Sonra Koreh yapılır. 
Arkasından Seder sonuna kadar bitirilir (Şulhan Aruh; İlhot Pesah, Siman 483). 
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üzerine çok az su atmak adettendir. Fakat şarap kuru üzümden 
yapılmışsa o zaman su atmaya gerek yoktur. 

6. Şarabı bardağın kenarından taşacak şekilde doldurmak 
mitsvadır. 

7. Şarap bardağı en az 86gr. şarap alacak ölçüde olmalıdır ve bu 
miktar sonuna kadar içilmelidir. Fakat yarısından fazlası içilmişse, 
Hova’dan çıkılmış sayılır. Bardak büyükse yarısından biraz fazlasının 
içilmesi yeterlidir. Şarap yavaş yavaş değil, bir kerede içilmelidir. 

8. Ailenin büyüğü, Kiduş’u söylemeden önce, ailenin tüm 
fertlerini, tüm berahalara “Amen” cevabını vermeleri ve Kiduş 
sırasında konuşmamaları konusunda uyarmalıdır1. 

9. Kiduş söyleyecek olan kişinin, Agada’dan sonra içeceği ikinci 
bardak için de “Kavana – Konsantrasyon” tutması gerekir2. 

10. Kiduş söyleyen kişi kelimeleri yutuyorsa ya da ağzından 
sağlam bir kelime çıkaramıyorsa, o zaman herkes, alçak sesle olması 
şartıyla kendi bardağı ile Kiduş yapmalıdır. 

11. Kiduş ayakta söylenir. Bardak iki elle alınır, sonra yalnızca sağ 
elle tutulur. Şarap bardağı sol tarafa yaslanılarak içilir. Eğer bir kişi 
[Behor ise ve] o gün oruç tutmuşsa veya çok aç ise Kiduş’tan sonra 
biraz meyve yiyebilir; ancak midesini doldurmamalıdır. Zira Matsa 
ve Maror’u iştahla yemesi gerekir3. 
 
 
 
 
 
 

1 Haye Levi 
2 Zira ikinci bardak şarap içilmeden önce beraha söylenmeyecektir. 
3 Hazon Ovadya, Dine Kadeş, Bet Abehira beşem Ugat Eliyau. 
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URHATS 

Ellerin yıkanması 
 

1. Kereviz yaprağını tuzlu suya daldırmadan önce eller yıkanır. 
Çünkü herhangi bir sıvıya bir şey daldırıldığında Netila yapılmalıdır, 
fakat beraha söylenmez. 

2. Netila ile kereviz yaprağının yenmesi arasında hiç ara 
vermemeye özen gösterilmelidir. 

3. Eller Kiduş’tan önce yıkanmışsa, ikinci kez yıkamaya gerek 
yoktur, zira Kiduş, “ara vermek” tanımının dışındadır. 

4. Herhangi bir sıvıya bir şey daldırıldığı zaman yapılan Netila ile 
Matsa veya ekmek yenmeden önce yapılan Netila arasında, yıkama 
şekli bakımından bir fark yoktur4. 

5. Sadece parmakları ıslatmakla yetinilmemeli, ellerin tamamı 
[bileklere kadar] yıkanmalıdır.  
 

KARPAS 
Kereviz Yaprağı 

 
1. Kereviz yaprağından5 Kazayit6 kadar yememeye dikkat 

edilmelidir. Zira fazla yenirse bazı otoritelere göre, yaprağı yedikten 
sonra bir beraha daha söylenmesi gerekecektir. 

2. Kereviz yaprağını [Kaşer] sirke veya tuzlu suya batırırken Bore 

Peri Aadama berahası söylenir. 
3. Kereviz yaprağı [Kaşer] sirke veya tuzlu suya batırıldığı sırada 

beraha söylenirken, Agada’nın bitiminde Haroset’e daldırılacak olan 

4 Bkz. Seuda Öncesinde El Yıkama Kuralları (s. 123). 
5 Kereviz yaprağı ele alındığında, herhangi bir böcek olma ihtimaline karşı bir kez 
daha kontrol edilmelidir. 
6 Kazayit: 27gr.lık bir ölçüdür (Hazon Ovadya, Şeelot Utşuvot). 
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marul için de Kavana1 tutmak gerekir. Çünkü orada Bore Peri Aadama 
değil, yalnız Al Ahilat Maror berahası söylenecektir. 

4. Kereviz yaprağı yenmeden önce, üzerinde herhangi bir böcek 
bulunması ihtimaline karşı iyice kontrol edilmelidir. Kerevizin 
yaprağı yerine, kökü tercih edilmelidir; çünkü kökte böcek 
bulunması ihtimali çok azdır2. 

5. Kereviz yaprağı yenirken sola doğru yaslanmak gerekli 
değildir3. 
 

YAHATS 
Matsa’nın Bölünmesi 

 
1. Tepside bulunan üç Matsa alınır, ortadaki ikiye bölünür. 

Matsa’nın bir yarısı diğer iki tam Matsa’nın arasına yerleştirilir, diğer 
yarısı da Afikoman için saklanır. Bazı yerlerde Mısır’dan çıkışımızı 
hatırlamak amacıyla Afikoman bir torbaya konup sırta atılır. 

2. Eğer üç Matsa’dan biri önceden kırıksa, iki bütün Matsa’nın 
arasına bunun parçaları yerleştirilir; zira bir tanesi zaten 
bölünecektir4. 
 

MAGİD 
Agada’nın Okunması 

 
1. Agada’ya başlamadan önce ikinci şarap bardağı doldurulur. 
2. A Lahma Anya bölümü okunduğu zaman, bölünmüş Matsa 

elde tutulur. 

1 Kavana: Niyet; konsantrasyon. 
2 Hazon Ovadya. 
3 Birke Yosef. 
4 Rema 475. 
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3. Ma Niştana bölümü okunduğu zaman Seder tepsisi sofradan 
çıkartılır. Bunun sebebi çocukların merakını uyandırmaktır. Soran 
olmadığı takdirde, Agada’yı okuyan kişi kendi kendine sorar ve 
cevabını verir: “Çünkü Tanrı’nın atalarımıza yapmış olduğu mucizeleri 
anlatmadan yemek yiyemeyiz”5. 

4. Kadınlar da Mısır’dan çıkışı anlatmakla yükümlüdürler. Eğer 
okumayı bilmiyorlarsa, dinleyerek Hova’dan6 çıkabilirler. İbranice 
anlamıyorlarsa, ayrıca anladıkları dilde de okumalıdırlar. 

5. Ma Niştana paragrafında dört kollu bir soru vardır: 
Ma Niştana Alayla Aze Mikol Alelot – Bu gece diğer gecelere göre ne 
değişti de; 

a. Şebehol Alelot En Anu Metabelim…– Her gece bir kez bile 
batırma işlemi yapmazken bu gece iki kez yapıyoruz? 

b. Şebehol Alelot Anu Ohelim Hamets o Matsa... – Her gece ister 
hamets ister Matsa yerken bu gece sadece Matsa yiyoruz? 

c. Şebehol Alelot Anu Ohelim Şear Yerakot... – Her gece her türlü 
yeşilliği yerken bu gece sadece Maror [acı yeşillikler] yiyoruz? 

d. Şebehol Alelot Anu Ohelim Veşotim... – Her gece ister dik 
oturarak isterse de yaslanarak yiyip içerken, bu gece sadece 
yaslanıyoruz? 

 
    Bunlar sorulduktan sonra Seder tepsisi tekrar masaya getirilir ve 
Avadim Ayinu paragrafına başlanır. 

6. Agada ister dik oturularak ister yaslanarak, ama mutlaka 
neşeyle söylenmelidir. Agada esnasında masanın etrafında 
bulunanların ilgisini çekmek için Midraş ve Talmud’dan bölümler 
anlatmak yararlıdır. 

5 Birke Yosef, Baer Etev, Siman 473-23 
6 Hova: Yükümlülük. 
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7. Agada üstünden yük atar gibi alelacele söylenmemeli ve 
kelimeler yutulmadan okunmalıdır. Fakat masa etrafında küçük 
çocuklar varsa, Matsa ve Maror’u yemeden önce uyuyabilecekleri göz 
önünde bulundurulmalı, onların da bu mitsvaları yapabilmeleri için, 
okuma çok uzatılmamalıdır1. 

8. Agada okunurken o gece ile ilgili olmayan konularla okumayı 
kesmek yasaktır. Ancak çok büyük bir ihtiyaç olursa kesilebilir. 

9. Agada okunurken, Matsalar’ın üstü örtülü olmamalıdır. Yalnız 
Vei Şeameda paragrafı okunuduğu sırada şarap kadehleri kaldırılır 
ve o sırada da Matsalar’ın üstü örtülür. Matsalar’ın üstü Matsilenu 

Miyadam sözcüklerine kadar örtülü tutulur. 
10. [1] Dam [2] Vaeş [3] Vetimerot Aşan sözcükleri söylendiğinde 

şarap bardağından 3 kez dökme adeti vardır. Ayrıca Dam, 
Tsefardea… sözcüklerinde 10 kez, [1] Detsah [2] Adaş [3] Beahav 
kelimelerinde de 3 kez şarap eksiltilir. Böylece toplam 16 kez 
dökülür. Bazı yerlerde tüm bardağı sonuna kadar döküp, yıkadıktan 
sonra tekrar doldurma adeti vardır. 

11. Matsa Zo bölümü okunduğu zaman Matsalar, Maror Ze 
dendiğinde bölümünde de marul gösterilir. Fakat Pesah Şeayu 
Avotenu paragrafında ise, etli kemik parçası ele alınmaz; sadece o 
yöne doğru bakılır. 

12. Lefihah Anahnu Hayavim bölümünde herkes şarap dolu 
bardağını eline alır ve kaldırır. Matsalar bu arada kapatılır. Gaal 
Yisrael berahası bittiğinde de, sola yaslanılarak ikinci şarap bardağı 
içilir. 
 
 
 
 

1 Hazon Ovadya. 
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ROHTSA 

Yemek için ellerin yıkanması 
 

1. Eller gerektiği şekilde yıkanır2. O sırada, sene içinde ellerini 
belki bir kez kuralların gerektirdiği şekilde yıkamamış olabileceğini 
düşünmeli ve o andan itibaren, yemek yiyeceği zaman ellerini 
kuralların gerektirdiği şekilde yıkayacağına dair kendi kendine 
Kavana tutmalıdır. 

2. Eller yıkandıktan sonra ovuşturulur, parmaklar sanki 
yukarıdan bir şey alıyor gibi havaya kaldırılır. Seu Yedehem Kodeş, 
Uvarehu Et AD… denir ve ardından hemen Netilat Yadayim berahası 
söylenir. 
 

MOTSİ MATSA  
Amotsi’nin Yapılması 

 
1. İki bütün Matsa, ortadaki yarım Matsa ile birlikte ele alınır ve 

Amotsi3 berahası söylenir. Berahadan sonra alttaki bütün Matsa 
bırakılır (böylece elde üstteki bütün Matsa ile yarım Matsa kalır) ve 
Al Ahilat Matsa berahası söylenir. Sonra yenmek üzere bölünür4. 
Amotsi yenmeden önce tuza batırılır. 

2. Hem yarım Matsa’dan, hem bütün Matsa’dan en az 27’şer gr. 
yemek şarttır. Fakat bunu yiyemeyen bir kişinin hiç olmazsa, 
bunların en az bir tanesinden 27gr. yemesi gerekir. 

2 Bkz. Seuda Öncesinde El Yıkama Kuralları (s. 123). 
3 Amotsi yapıldığında ele üç Matsa alınmasının sebebi şöyledir: İki tam Matsa 
normal olarak Şabat ve bayramlarda elimize aldığımız iki ekmeğin yerinedir. 
Yarım Matsa ise atalarımızın Mısır’da yedikleri fakir ekmeğini sembolize eder. 
4 Baer Etev, Siman 475-1. 
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3. Matsa’yı çiğneyemeyen bir kişi Matsa’yı, suyun sıcak olmaması 
ve Matsa’nın da dağılmaması şartıyla suda ıslatabilir1. 

4. Amotsi’yi yemek dört dakikadan fazla sürmemelidir2. 
5. Al Ahilat Matsa berahasından Koreh bölümüne kadar Seuda 

(yemek ve Seder) ile ilgili olmayan şeyler konuşulmaz. 
 

MAROR  
Marul 

 
1. Yaklaşık 27gr. marul alınır ve Haroset’e3 batırılır. Haroset’le 

marulu birlikte yerken, marulun acılığının kaybolmamasına dikkat 
edilmelidir. Bu yüzden, marulun üzerindeki Haroset, yenmeden önce 
iyice silkelenmelidir. 

2. Marul turşu haline gelmişse yenmez. Bu yüzden marulların 
suda 24 saatten fazla kalmamış olmasına dikkat edilmelidir. Fakat 
marullar 23 saat sonunda sudan çıkarılabilir ve ikinci bir 23 saat için 
tekrar suya konabilirler4. 

3. Erev Pesah Şabat’a rastlamışsa, marulların 24 saat suda 
bırakılma durumu söz konusu olacağından, marullar suya 
koyulmaz, ama pörsümemeleri için ıslak bir beze sarılırlar. 

4. Marul yenmeden önce Al Ahilat Maror berahası söylenir, fakat 
yerken yaslanmaya gerek yoktur. 

5. Marulu yerken kölelik sırasında Bene-Yisrael’in hayatlarının 
nasıl acılaştırıldığını hatırlamak gerekir. 

1 Birke Yosef, Siman 461. 
2 Hazon Ovadya, Dine Motsi Matsa. 
3 Haroset şöyle hazırlanır: Çekirdeksiz kuru üzüm alınır ve görüntüsü çamur 
haline getirilene kadar iyice ezilir. Bu, Mısır’da yapılan harcı hatırlamak içindir. 
Bazı yerlerde Haroset başka türlü yapılır: Elma, ceviz, badem öğütülür ve içine 
şarap atılır. Herkes Haroset’i kendi geleneğine göre yapar. 
4 Hazon Ovadya, Sayfa 44. 
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6. Hasta bir kişi, marul yiyemiyorsa sadece 12gr. yiyebilir. Onu 
da yiyemiyorsa, hiç beraha söylemeden biraz marul çiğner5. 

7. Eğer marulun yaprakları kuru ise Hova’dan çıkmaz. Fakat 
marulun koçanı ister taze isterse de kuru olarak yenebilir. 
 

KOREH  
Bokado’nun [lokma/sandviç] Sarılması 

 

1. Koreh için beraha söylenmez. Bunun sebebi Matsa ve marul için 
daha önce zaten beraha söylenmiş olmasıdır. Bu Bokado sadece hatıra 
amaçlıdır. 

2. Hem üçüncü Matsa’dan, hem de maruldan 27’şer gr. alınır, 
birbirine sarılır ve Haroset’e batırılır. 

3. Bu Bokado’nun içine kereviz yaprağı ya da başka bir şey 
koyulmaz. Yalnızca Matsa, marul ve Haroset’ten yapılır6. 

4. Koreh oturur halde ve yaslanarak yenmelidir. Fakat yaslanarak 
yenmediyse, bu kez yaslanarak tekrar yeme zorunluluğu yoktur7. 

5. Koreh yenmeden önce: Zeher Lamikdaş… sözleri söylenir. 
6. Bazı yerlerde Bokado’dan sonra yumurta yeme adeti vardır. 

Bunu yerken: Zeher Lekorban Hagiga denir. Herkes kendi 
geleneğine göre uygulamasını yapar. 
 

ŞULHAN OREH  
Masanın Kurulması 

 

1. Masa kurulur ve yemeğe oturulur. Ancak mideyi fazlaca 
doldurmamaya özen gösterilmelidir. Zira Afikoman iştahla 
yenmelidir. 

5 Baer Etev, Siman 473-13. 
6 Hazon Ovadya, Sayfa 46-3. 
7 Divre Menahem, Siman 475. 
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2. Şehrimizde [İstanbul’da] ilk iki gece ızgara et yememe adeti 
vardır. Fakat gündüz, istenirse yenebilir. Izgara balık ise gece de 
yenebilir1. 

3. İlk iki gece ve ilk gün yeşil salata yenmez. İkinci gün ise 
yenebilir2. 

4. Evin reisi masayı bizzat düzenlemeye gayret etmeli ve masaya 
tıpkı bir kral gibi ve büyük bir gururla oturmalıdır. Böylece tüm ev 
halkı da aynı şekilde hareket edecektir. 
 

TSAFUN 
Saklı olan Matsa parçasının yenmesi 

 

1. Yemek ve meyve tamamen bittikten sonra, masa örtüsünün 
altına saklanmış olan yarım Matsa alınır ve masanın etrafında olan 
herkese 27’şer gr. kadar dağıtılır. Bu, Bet-Amikdaş zamanında tok 
karnına yenen Korban Pesah’ın anısınadır.  
     Matsa parçası (Afikoman) yendiği sırada şu kelimeler söylenir: 
“Zeher Lekorban Pesah Afikoman Aneehal Al Asova – Tok karnına 
yenen Afikoman/Korban Pesah’ın anısına”. 

2. Afikoman yaslanarak yenmelidir. Afikoman’ı yaslanarak 
yemeyen kişi onu tekrar ve bu kez yaslanarak yemek zorundadır. 

3. Afikoman’ı yemeyi unutup Birkat Amazon’u söylemişlerse ve 
henüz şarap berahası söylenmemişse, tekrar Amotsi yapılır, Afikoman 
yenir ve ardından Birkat Amazon tekrar okunur. 

4. Bu durum Afikoman’ın yenmeyişi şarap berahası söylemeden 
önce farkedildiyse geçerlidir. Fakat Birkat Amazon’dan sonra şarap 
içilmişse ve Afikoman yenmediği ancak sonra hatırlanmışsa, o zaman 
Afikoman yenmez ve yemekte yenen Matsa ile Hova’dan çıkıldığı farz 
edilir. Ancak bunun mümkün olabilmesi için, sederde kullanılan 

1 Baer Etev 
2 Muram, Siman 471. 
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Matsanın Mişaat Ketsira3 olması gerekmektedir. Ama eğer Matsa 
normal unla yapılmışsa, Afikoman’ın yenmesi unutulduğunda, bu 
durumun farkına Şefoh’tan sonra bile varılsa, eller yıkanır, Amotsi 
yapılır, Afikoman yenir, tekrar Birkat Amazon söylenir, şarap alınır, 
Agefen berahası söylenir ve içilir. 

5. Afikoman herkese 27gr. vermeye yetmezse, o zaman kutudaki 
Matsa’dan kullanılabilir. 

6. Afikoman’ı gece yarısını geçmeden yemek gerekir. Fakat 
unutkanlık halinde, gece yarısından sonra yense bile Hova’dan 
çıkılır. 

7. Afikoman’dan sonra herhangi bir şey yemek yasaktır. 
Unutkanlık sonucu Afikoman’dan sonra meyve yenirse, tekrar bir 
Kazayit (27gr.) Matsa yemek gerekir. 

8. Afikoman’dan sonra su içilir, fakat şarap içilmez. 
9. Birkat Amazon’dan önce masada Tora ve Pesah ile ilgili Mişnalar 

okumak çok iyidir. Fakat masadakilerin uykusu gelmişse, Şefoh’u 
okuyup herkesi Hova’dan çıkarmak tercih edilmelidir. 
 

BAREH  
Birkat Amazon’un Okunması 

 

1. Afikoman yendikten sonra eller yıkanır. Buna Mayim Aharonim4 
denir. Ardından elde dolu şarap bardağı tutularak Birkat Amazon 
okunur. 

2. Bardak iki elle alınır ve beraha söylenmeye başlandığında sağ 
ele geçirilerek masadan biraz yüksekte tutulur. Yemek berahası 
süresince şarap bardağına bakılır. 

3 Mişaat Ketsira: “Hasat Saatinden Beri”. Daha önce de belirtildiği gibi, Matsa’nın 
üretiminden önce buğday başakları henüz az yeşilken kesilir ve Pesah’ta Matsa 
yapılmak üzere saklanır. Bkz. Matsa Üretimi Kuralları (s. 191; madde 2). 
4 Bkz. Mayim Aharonim Kuralları (s. 126). 
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3. Yaale Veyavo parçası unutulmamalıdır. Zira bu bölümü 
okumamış ve yemek berahası bitmişse, berahayı baştan okumak 
gerekecektir. 

4. Birkat Amazon’dan sonra içilen şarap, yaslanarak içilmelidir. 
Eğer yaslanmadan içilirse, tekrar ve bu kez yaslanarak içmek 
gerekir. 

 

ALEL NİRTSA  
Şefoh’un Okunması 

 
1. Dördüncü şarap bardağı doldurulur ve Şefoh okunmaya 

başlanır. 
2. Şefoh okunmaya başlandığı zaman kapıyı açma adeti vardır. 

Fakat hava soğuksa kapı kapatılabilir. 
3. Masanın etrafında uyuklayanlar varsa, Şefoh’u büyük bir 

sevinçle okumaları için onları uyandırmak gerekir. Yarı uyur, yarı 
uyanık bir şekilde Şefoh okunmaz. 

4. Şefoh’tan sonra dördüncü şarap bardağı sola yaslanarak içilir, 
fakat şarap berahası söylenmez. 

5. Şarap bardağının tümü içildikten sonra (ki bu en az 1/8lt.dir) 
şarap içiminden sonra söylenen Al Agefen berahası söylenir. 

6. Dördüncü şarap bardağı içildikten sonra herhangi bir içki 
içmek yasaktır. Ancak kahve ya da su içilebilir. 
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PESAH’TA TEFİLA, MİNHA, ARVİT KURALLARI 
 

PESAH’IN İLK İKİ GECESİNDE ARVİT 
 

1. Arvit’e Odu (Teilim 107) parçasıyla başlanır. Sonra Hatsi Kadiş 
söylenir. Arvit, Şabat günkü gibidir. Elle Moade, Hatsi Kadiş, Amida. 
Amida’da Ata Kadoş’tan sonra Ata Behartanu, Vatiten Lanu, Et Yom 
Hag Amatsot Aze, Zeman Herutenu, Yaale Veyavo, Veasienu, Retse 

okunur ve Amida her zamanki gibi bitirilir. 
     Amida’dan sonra Kadiş söylemeden önce Alel (Ligmor) söylenir, 
sonra Kadiş Titkabal okunur. Ardından, Betset Yisrael, Kadiş Yee 
Şelama Raba, Barehu, Alenu Leşabeah ve Yigdal’dan sonra Arvit sona 
erer1.  

2. Pesah’ın ilk akşamı Şabat’a rastlarsa Arvit’e, Mizmor Ledavid’le 
başlanır. Ardından Leha Dodi, Mizmor Şir Leyom Aşabat, AD... 

Malah okunur ve sonra Odu parçası Kadiş ve her Şabat gibi Arvit 
söylenir. Amida’dan sonra Vayhulu, Laasot’a kadar okunur. Meen 
Şeva okunmaz, hemen Alel (Ligmor), Kadiş Titkabal, Binot Deşe ve 
Betset Yisrael’den sonra Arvit yukarıda belirtilen şekilde bitirilir. 
 

PESAH’IN İLK İKİ GÜNÜNDE SABAH TEFİLALARI 
 

1. Şahrit duası Amida’ya kadar Şabat’taki gibidir. Amida aynı Pesah 
akşamı söylenen Amida’dır. Amida’dan sonra Kadiş söylenmeden Alel 
(Ligmor) okunur; sonra Kadiş Titkabal söylenir. 

2. İlk gün iki Sefer Tora çıkartılır2. Birinci gün Mişhu3 peraşası 
okunur ve 5 Ole [kişi] çağırılır. Fakat ilk gün Şabat’a rastlarsa, o 

1 Pesah’ın ikinci gecesinden itibaren Omer sayılmaya başlanır (s. 234). 
2 Pesah’ın sekiz günü okunan peraşaların adları şunlardır: 1. Maşah (Mişhu), 
2. Tura (Şor O Hesev), 3. Kadeş (Kadeş li), 4. Bekaspa (İm Kesef), 5. Pesol (Pesol 
Leha), 6. Bamidbar (Bemidbar Sinay), 7. Şalah (Beşalah), 8. Buhra (Kol Abehor). 
3 Şemot kitabı: Bo peraşası; 12:21-51. 
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zaman Mişhu’dan yedi pasuk önce Veaya Ayom’dan itibaren 
okunmaya başlanır ve 7 Ole çağırılır. Sonra Şabat’ta olduğu gibi Hatsi 
Kadiş söylenir. Maftir olarak ikinci Sefer Tora’dan Uvahodeş Arişon1 
peraşası okunur. Yeniden Hatsi Kadiş söylenir ve sonra Baet Ai2 
Aftarası okunur. 

3. İlk gün Aftara’dan sonra Morid Atal söylemek için Tikun Atal3 
okunur. 

4. Pesah’ın ikinci günü de iki Sefer Tora çıkartılır. Birincisinden Şor 
O Hesev4 peraşası okunur. Hatsi Kadiş söylenir. Maftir’de ilk gün 
okunan peraşa okunur, yine Hatsi Kadiş söylenir. Sonra Aftara olarak 
Vayişlah Ameleh okunur5. 

5. Aftara’dan sonra Aşre okunur; Yei AD… (Şabat ise Baruh 
AD…), Mizmor Ledavid, Hatsi Kadiş ardından da Yom Tov Musafı 
okunur. Yalnız, Pesah’ın ilk gününden itibaren tüm Amidalar’da 
Morid Atal söylenir. Musaf’tan sonra, Kadiş Titkabal, En KE-loenu 
(Şabat günü Kol Yisrael’den başlanır), Pitum Aketoret, Kadiş Al 
Yisrael, Barehu ve Alenu Leşabeah. 

 

PESAH’TA YOM TOV MİNHASI 
 

     Minha’ya, normal günlerdeki gibi başlanır. Uva Letsiyon ve Hatsi 
Kadiş’ten6 sonra Şahrit’te okunan Amida söylenir; sonra Kadiş Titkabal, 
Betset Yisrael, Kadiş Yee Şelama ve Alenu Leşabeah. 

1 Bamidbar kitabı: Pinehas peraşası; 28:16-25. 
2 Yeoşua kitabı: 5:2-15 ve  6:1-27 
3 Tikun Atal ile ilgili parçalar bayram kitaplarında (Mahzorim) Musaf’tan önce 
bulunur. 
4 Vayikra kitabı: Emor peraşası; 22:26 ve 23. perekin tümü. 
5 Melahim Bet (II) kitabı: 23:1-9 ve 21:25 ‘te Lo Kam Kamou’ya kadar. 
6 Eğer Yom Tov Şabat’a rastlarsa, o zaman Uva Letsiyon’dan sonra Hatsi Kadiş 
söylenir. Sefer Tora çıkartılır ve o haftanın peraşası okunur. 3 Ole kaldırılır fakat 
Kadiş söylenmez. Mizmor Şir Leyom Aşabat söylenerek Sefer Tora, Ehal’e 
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PESAH’TA HOL AMOED ARVİTİ 
 

1. Odu parçasıyla başlanır. Her akşamki gibi Arvit okunur. Yalnız 
Amida’da7 Barehenu söylenmeye başlanır. Retse’de ve Yaale 
Veyavo’da Beyom Hag Amatsot Aze Uvyom Mikra Kodeş Aze denir. 
Amida’dan sonra şunlar okunur: Yei Şem, Kadiş Titkabal, Betset 

Yisrael; ardından Omer sayılır, Kadiş Yee Şelama, Barehu, Alenu 
Leşabeah. 

2. İlk Hol Amoed gecesi, Arvit’ten sonra Avdala8 yapılır. 
 

PESAH’TA HOL AMOED TEFİLALARI 
 

     Tefila normal günlerdeki gibi söylenir. Yalnızca Şahrit Amidası’nda 
Yaale Veyavo okunur. Amida’dan sonra Alel (Likro) ve ardından 
Kadiş Titkabal okunduktan sonra, iki Sefer Tora çıkartılır ve 4 Ole 
çağırılır. İlk Sefer Tora’da 3 Ole, ikincisinde de [dördüncü olarak] 
Maftir çağırılır; ardından da Hatsi Kadiş söylenir. Sonra Aşre ve Uva 
Letsiyon okunur. Sefer Toralar Ehal Akodeş’e götürülür. Hatsi Kadiş 
okunduktan sonra Yom Tov’a ait Musaf Amidası okunur. Yalnızca 
Keduşa’da, Keter Yitenu parçası okunduktan sonra, [Yom Tov’da 
okunan] Mimekomo yerine Leumatam Meşabehim okunur. Musaf’tan 
sonra Kadiş Titkabal, Betset Yisrael ya da Odu parçası, Kadiş Yee 
Şelama, Kave, Pitum Aketoret, Kadiş Al Yisrael, Barehu ve Alenu 

Leşabeah ile bitirilir. 
 
 
 
 
 
 
 

götürülür. Hatsi Kadiş söylenir ve yukarıda yazılı olduğu gibi Amida’ya devam 
edilir. 
7 İlk Hol Amoed gecesinde, Amida’da Ata Honantanu okunur. 
8 Bu Avdala’da sadece iki beraha söylenir. Bunlar Bore Peri Agefen ve Amavdil’dir. 
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DÖRT HOL AMOED GÜNÜNDE OKUNAN PERAŞALAR 
 

  İlk gün: Hol Amoed’in ilk günü, ilk Sefer Tora’dan Kadeş Li1 
peraşası, ikinci Sefer Tora’dan da Veikravtem2 peraşası okunur. 
  İkinci gün: İlk Sefer Tora’dan İm Kesef Talve3 peraşası okunur. Hol 
Amoed’in dört gününde de, ikincilerde de Maftir’de aynı peraşa 
okunur. 
  Üçüncü gün: Pesol Leha4 peraşası okunur5. 
  Dördüncü gün: Bemidbar Sinay6 peraşası okunur. 
 

PESAH’TA HOL AMOED MİNHASI 
 

     Hol Amoed Minhası normal günlerdeki gibidir. Sadece, Amida’da 
Yaale Veyavo söylenir. Amida’dan sonra da Kadiş Titkabal’ın 
ardından Betset Yisrael okunur, Kadiş Yee Şelama ve Alenu Leşabeah 
ile bitirilir. 
 

PESAH’IN SON İKİ GÜNÜNDE ARVİT 
 

1. Odu parçası okunur. Kadiş’ten sonra Arvit’e tıpkı ilk iki 
gecedeki gibi devam edilir. Sadece Amida’dan sonra Alel söylenmez 
ve hemen Kadiş Titkabal’a geçilir ve Arvit, ilk iki gecedeki gibi 
bitirilir. 

1 Şemot Kitabı: Bo peraşası; 13:1-16. 
2 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası; 26:15-25. 
3 Şemot Kitabı: Mişpatim peraşası; 22:24-30 ve 23:1-19. 
4 Şemot Kitabı: Ki Tisa peraşası; 34:1-26. 
5 Hol Amoed içine bir Şabat günü rastlarsa ve üçüncü Hol Amoed günü Şabat 
olmayan bir güne düşerse, bu günde Pesol Leha peraşası okunmaz. Birkaç pasuk 
öncesindeki Ree Ata’dan başlanır. Zira Pesol Leha peraşası her zaman Hol Amoed’e 
rastlayan Şabat gününde okunur. 
6 Bamidbar Kitabı: Beaaloteha peraşası; 9:1-14. 
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2. Pesah’ın son iki gecesinde ne sinagogda, ne de evde Şeeheyanu 
berahası söylenmez. 
 

PESAH’IN SON İKİ GÜNÜNDE TEFİLA 
 

     Tefila ilk iki günde olduğu gibidir. Fakat Alel’de Ligmor yerine 
Likro berahası söylenir. İki Sefer Tora çıkartılır ve 5 Ole çağırılır. Hatsi 
Kadiş’ten sonra Maftir çağırılır; ardından tekrar Hatsi Kadiş söylenir. 
Musaf, tıpkı ilk iki günde olduğu gibidir. 
 

PESAH’IN SON İKİ GÜNÜNDE PERAŞA VE AFTARA DÜZENİ 
 

     İlk gün: Beşalah7 peraşası okunur. İkinci Sefer Tora’dan, Hol 
Amoed’de Maftir için okunan Veikravtem peraşası okunur. Aftara ise 
Vaydaber David’dir8. 
     İkinci gün: Kol Abehor9 peraşası10, ikinci Sefer Tora’dan 
Veikravtem peraşası okunur. Aftara ise Od Ayom Benov 

Laamod’dur11. 
 

PESAH’TAN ÇIKILAN GECE ARVİT 
 

     Haftaarasındaki gibi Arvit okunur. Yalnızca Amida’da Ata 
Honen’de Ata Honantanu bölümü okunur. Arvit’ten sonra Avdala’da 
iki beraha söylenir: [1] Bore Peri Agefen ve [2] Amavdil Ben Kodeş 
Lehol. 
 

 
 

7 Şemot Kitabı: Beşalah peraşası; 13:17-22, 14:1-31 ve 15:1-26. 
8 Şemuel II Kitabı: 22. perek bütünüyle, Ulzaro Ad Olam’a kadar. 
9 Devarim Kitabı: Ree peraşası; 15:19-23 ve 16:1-17. 
10 Sekizinci gün Şabat’a rastlarsa, peraşaya Kol Abehor yerine, biraz daha 
öncesindeki Aser Teaser’den başlanır. 
11 Yeşayau 10:32-34, 11. perek bütünüyle ve 12. perek Kedoş Yisrael’e kadar. 
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OMER1 KURALLARI 
 

1. Pasukta yazılı olduğu gibi “Kendiniz için sayacaksınız” (Vayikra 
23:15) emri uyarınca, her Yisraeloğlu Omer saymakla yükümlüdür2. 

2. Omer ayakta sayılır. Fakat oturularak sayılmışsa Hova’dan 
çıkılmıştır. 

3. Omer, Pesah’ın ikinci gecesinden itibaren Arvit’in ardından 
başlanarak, 49 gece boyunca sayılır. 

4. Gecenin başlangıcında Omer saymayı unutmuş bir kimse, bunu 
bütün gece boyunca yapabilir. 

5. Omer saymak için asıl vakit, yıldızlar çıktıktan sonradır. Hata 
sonucu, Omer hava kararırken sayılmış ve yıldızlar henüz 
çıkmamışsa, kimi otoritelere göre Hova’dan çıkılmaz. Bu sebeple 
böyle bir durumda en iyisi, Omer’i yıldızlar çıktıktan sonra tekrar, 
ama berahasız olarak saymaktır3. 

6. Eğer yıldızlar çıkmışsa, henüz Arvit söylenmemişse bile Omer 
sayılabilir. 

7. Bazı yerlerde, Omer’i önce halk, sonra Hazan sayar. Bunun 
sebebi Hazan’ın saymasıyla halkın da Hova’dan çıkması olasılığıdır. 
Fakat cemaatın yanılabileceği göz önünde bulundurularak, önce 
Hazan’ın sonra cemaatın sayması yaygın adet olmuştur4. 

1 Omer neden sayılır? Bet-Amikdaş zamanında 16 Nisan gecesinin başlangıcında, 
yani Pesah’ın ilk gününden çıkılan gece, yeni ürün hasadı yapılırdı. En seçkin yeni 
rekolte arpadan bir “Omer” kesilirdi (Omer, yaklaşık 20lt.ye eşit bir ölçüdür). Her 
Yisraeloğlu, Omer saymakla yükümlüydü. Bunun anlamı, Omer’in getirildiği 
Pesah’ın ikinci gecesinden, Şavuot bayramına kadar, 49 gün sayılmasıdır. Bu süre 
yedi tam haftaya eşittir. Bet-Amikdaş’ın yıkılmasından sonra Hahamlarımız Bet-
Amikdaş’ın anısına Omer sayımının devamını öngörmüşlerdir. 
2 Omer saymayan bir kimse, arınmış saf kişilerden sayılmaz ve Kutsal Toramız’da 
payı yoktur (Sefer Tolaat Yaakov). 
3 Rav Magen Avraam. 
4 Rav Naar Mitsrayim. 
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8. Omer sayma vakti geldiğinde yemeğe başlayan bir kimse, 
yemeğini bırakmalı ve Omer saymalıdır. Fakat yemeğe Omer 
vaktinden önce başlamışsa yemeği ortada bırakmak zorunda 
değildir. Yemeğini bitirir ve Omer’i ondan sonra sayar. 

9. Herkesin Omer’i bizzat sayması mitsvadır. 
10. İbranice Omer saymasını bilmeyen bir kimse, bildiği bir dilde 

sayabilir5. 
11. Omer saymadan önce “Bu akşam kaç sayacağız?” sorusunu 

soran birine, karşısındaki “Dün akşam, şu kadar saydık” cevabını 
vermelidir. 

12. Unutkanlık sonucu bütün gece Omer saymamış bir kimse, takip 
eden gündüz [akşam olana kadar] berahasız olarak sayar ve geri 
kalan günleri beraha ile saymaya devam eder. 

13. Omer saymayı bir gün bile olsa unutan bir kişi, başkalarını 
[Omer sayımı konusunda] Hova’dan çıkartmak üzere Hazan olamaz. 

14. Kadınlar Omer saymaktan muaftırlar. Fakat saymak isteyen bir 
kadın berahasız olarak sayabilir. 

15. Omer sayarken sayıda yanılan bir kişi, yanıldığının farkına 
ertesi akşama kadar varmazsa saymamış sayılır ve artık beraha ile 
Omer sayamaz. Ancak bu durum, yanıldığından eminse geçerlidir. 
Fakat yanılıp yanılmadığından sadece şüphe ediyorsa, ertesi 
geceden itibaren berahayla saymaya devam eder6. 

16. Şabat geceleri Omer, Kiduş’tan sonra sayılır. Bunun sebebi 
günün kutsallığının önce gelmesidir. Fakat Şabat çıkışında önce Omer 
sayılır, sonra Avdala yapılır. 

17. Omer akşamları havanın kararmasından itibaren, kadınlarımız 
iş yapmamayı adet edinmişlerdir. 
 

5 Magen Avraam. 
6 Sefer Atodaa; s. 211. 
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PESAH ŞENİ1 
 

1. 14 İyar tarihi Pesah Şeni’dir. 
2. Pesah Şeni, ne Yom Tov, ne de Hol Amoed’dir. Fakat Bet-Amikdaş 

zamanında bu gün bayram olarak kutlanırdı. Pesah’ta çeşitli 
sebeplerden dolayı Korban Pesah’ı yapamayanlar bu korbanı bu günde 
yaptıklarından, Pesah Şeni’nin özel bir önemi vardır. Bu yüzden o 
gün Tefilalar’da Tahanunim yapılmaz. 

3. Pesah Şeni günü, o zamanlar Matsa ile birlikte yenen Korban 
Pesah’ı hatırlamak amacıyla, Pesah’tan artmış olan Matsalar yenir. 
 

LAG BAOMER2 
 

1. 18 İyar tarihi, Omer’in 33. [=LaG] günüdür. O gün Rabi Şimon 
Bar Yohay’ın ölüm günüdür. Bu gün bir düğün gibi farzedilir. 

2. Lag BaOmer’de Tahanunim yapılmaz ve bu günden itibaren 
evlenilebilir, tıraş olunabilir [Pesah’ın başından bu güne kadar tıraş 
olmama adeti vardır]. 

3. Sinagoglarda Lag BaOmer gecesi, çok kandil ve ışık yakılır. 
4. Erets-Yisrael’de Lag BaOmer gününde, büyük ateşler yakılarak 

etrafında şarkılar söylenip dansedilir. Bu da, Rabi Şimon Bar 
Yohay’ın şerefine yapılır. 

1 14 İyar gününe Pesah Şeni denmesinin sebebi şudur: Bet Amikdaş zamanında 
Korban Pesah yapılırdı. Bu korbanı – örneğin manevi açıdan temiz olmadığı ya da 
uzak yerden geldiği için – zamanında, yani 14 Nisan’da yapamayanlar, 14 İyar 
günü Matsa ve Maror yiyerek yerine getirirlerdi. 
2 Geleneğimize göre, Lag BaOmer günü, Zoar Akadoş’ın kompozitörü Rabi Şimon 
Bar Yohay dünyadan ayrılmıştır. O günde bütün ev parlak bir ışıkla dolmuş, 
akşama doğru güneş batarken ruhunu teslim etmiştir. Bir Tsadik öldüğü zaman 
normal şartlarda Taanit yapılır. Fakat Rabi Şimon Bar Yohay, tüm Bene-Yisrael’in 
ölüm gününü bir bayram ve sevinç günü olarak kutlamasını vasiyet etmiştir. 
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5. Arvit’ten sonra Lag BaOmer gecesi şehirlerimizde Zoar 
Akadoş’tan Rabi Şimon Bar Yohay’in ölümüyle ilgili bir bölüm 
okunması adettir. Ondan sonra Bar Yohay Nimşahta… şarkısı 
söylenir. 
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ŞAVUOT 
 

1. Roş Hodeş Sivan’dan Şavuot’tan altı gün sonrasına kadar 
Tahanunim yapılmaz. 

2. Erev Şavuot’ta kişi, sanki ertesi gün Sinay dağında Tanrı’dan 
Tora’yı alacakmış gibi kendini arındırmalı, kutsamalı ve bu konuya 
yoğunlaşmalıdır. 

3. Şavuot bayramı 6-7 Sivan’da kutlanır. 
4. Sinagoglar ve Sefer Toralar’ın çiçek ve bitkilerle donatılması 

gelenektir. 
5. Eğer çiçek, dal ve yapraklar Erev Şavuot’ta hazırlanmamışsa 

[Yom Tov’dan önce koparılmış olsalar bile] Şavout günü asılmaları 
yasaktır. Fakat bunlar [bayram öncesinde] özel olarak bayram için 
hazırlanmışsa o zaman Yom Tov’da bile asılabilir1. 

6. Şavuot’un ilk günü Pazar’a düşerse Erev Şabat’ta 
hazırlanmışlarsa bile, çiçek ve dal gibi şeyler Şabat günü içinde 
asılamaz veya yere atılamaz. Çünkü Şabat günü Yom Tov için hazırlık 
yapılamaz. 

7. Şavuot’ta sütlü şeyler yenmesi adeti vardır. 
8. Şavuot’un ilk gecesinde, Kiduş yıldızlar çıktıktan sonra söylenir. 

Bunun sebebi şudur: Tora’da “[Omer’i] Yedi tam hafta sayacaksınız” 
diye yazar. Fakat ikinci gece hem Arvit hem de Kiduş yıldızlar 
çıkmadan önce de söylenebilir. 

9. Şavuot’un ilk gecesi uyanık kalmak adettir. O gece Tanah ve 
Zoar okunur. 

10. Şavuot’ta Megilat Rut ve Azarot okumak adettir. 
 

1 Sefer Atodaa, s. 273. 
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ŞAVUOT BAYRAMINDA DUALARIN DÜZENİ 

 
ŞAVUOT GECESİ ARVİT 

 
     Arvit’ten önce Yakum E-loim2 parçası ve Hatsi Kadiş okunur. Arvit 
tıpkı Şabat’ta olduğu gibidir. Amida’dan önce: Elle Moade ve Hatsi 
Kadiş söylenir ve Yom Tov Amidası okunur. Amida’da Beyom Hag 
Aşavuot Aze Uvyom Tov ... Zeman Matan Toratenu… söylenir. 
Amida’dan sonra Kadiş Titkabal, Samahti3 parçası, Kadiş Yee Şelama, 
Barehu, Alenu Leşabeah ve Yigdal ile Arvit bitirilir. Her iki akşam 
Kiduş’ta Şeeheyanu berahası söylenir. 
 

ŞAVUOT’UN İKİ GÜNÜNDE TEFİLA 
 

1. Yom Tov Tefilası ve Alel (Ligmor) okunur. İlk gün Ehal 
Akodeş’ten Sefer Toralar çıkarılırken Ketuba okunması adeti vardır. 

2. Şavuot’un her iki gününde, iki Sefer Tora çıkartılır. 5 Ole4 
çağırılır ve Hatsi Kadiş’ten sonra Maftir için ikinci Sefer Tora açılır. 
Sonra tekrar Hatsi Kadiş söylenir. Aftara’dan sonra her Yom Tov’da 
olduğu şekilde Musaf duası yapılır. 
 
 
 
 
 
 
 

2 Teilim 68. 
3 Teilim 122. 
4 Yom Tov Şabat’a düşerse, elbette 7 Ole çağırılır. 

 239



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

 
ŞAVUOT’UN İKİ GÜNÜNDE PERAŞA VE AFTARA DÜZENİ 

 
1. İlk gün: İlk Sefer Tora’dan Bahodeş Aşelişi1, ikincisinden 

Uvyom Abikurim2 okunur. Aftara, Vayi Bişloşim Şana’dır3. 
2. İkinci gün: İlk Sefer Tora’dan Kol Abehor4 peraşası okunur. 

Şavuot’un ikinci günü Şabat’a düşerse, peraşaya biraz yukarıdan, 
Aser Teaser’den5 başlanır. Maftir için ikinci Sefer Tora’dan ilk gün 
okunan parça okunur. Aftara, V’AD… Beehal Kodşo’dur6. 
  

ŞAVUOT’TAN ÇIKILAN GECE 
 
     Şavuot’tan çıkılan gece, her günkü gibi Arvit okunur. Yalnızca 
Amida’da Ata Honantanu söylenir. Arvit’ten sonra bir bardak şarapla 
Avdala yapılır. Fakat yalnızca iki beraha söylenir: [1] Bore Peri 
Agefen ve [2] Amavdil. Ayrıca Birkat Alevana söyleme adeti de 
vardır. 
 
 
 
 
 
 

1 Şemot Kitabı: Yitro peraşası; 19. bölümden peraşanın sonuna kadar. 
2 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası; 28:26-31. 
3 Yehezkel Kitabı: Tüm birinci bölüm ve üçüncü bölümden sadece 12. pasuk. 
4 Devarim Kitabı: Ree peraşası; 15:19-23 ve 16:1-7. Natan Lah’a kadar. 
5 Devarim Kitabı: Ree peraşası; 14:22’den 16:7’ye kadar. 
6 Habakuk Kitabı: 2:20 ve 3:1-19. Lamnatseah Binginotay’a kadar. 
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YOM TOV7 KURALLARI 
 

EREV YOM TOV8 
 

1. Bayramın şerefine, bayramdan bir gün önce tıraş olmak, tüm 
vücudu sıcak sularla yıkamak, tırnakları kesmek ve elbiseleri 
değiştirmek gerekir. 

2. Birçok hizmetkarı olan bir kişinin bile, bayramın şerefine bir 
şeyler satın alması veya hazırlaması mitsvadır. 

3. Bayramdan önceki gün öğleden sonra masa kurup yemek 
yenmemelidir. Bunun amacı, bayrama iştahla girmektir. 

4. Bayramın şerefine kandil yakılır ve Leadlik Ner Şel Yom Tov 
berahası söylenir. Elbette bu kandili evin hanımı yakar9. 

5. Erev Yom Tov’da, önce beraha söylenir sonra kandiller yakılır. 
Fakat Erev Şabat’ta, önce kandil yakılır sonra beraha söylenir10. 

6. Bayramın şerefine cömertçe para harcanmalıdır. 
Hahamlarımız’ın öğretisine göre, kişinin tüm yıllık kazancı Roş 
Aşana’da belirlenir; ama buna Şabat ve Yom Tov harcamaları dahil 
değildir. Eğer harcamada cimrilik yaparsa göklerden ayrılan bütçede 
de kısıntı yapılır. Fakat cömertçe harcarsa göklerden ayrılan bütçe de 
artırılır11. 

7. Erev Yom Tov, herkes, imkanı dahilinde fakirlere Tsedaka 
vererek onları sevindirmekle yükümlüdür. 

7 Yom Tov, büyük bayram günlerine verilen isimdir. Bunlar Pesah’ın ilk iki ve son 
iki günü, Şavuot’un iki günü, Roş Aşana’nın iki günü, Sukot’un ilk iki günü, Şemini 
Hag Atseret ve Simhat Tora’dır. 
8 Erev Yom Tov: Bayramdan önceki gün. Bayram arifesi. 
9 Pesah’ın son iki gecesinde Şeeheyanu berahası söylenmez. 
10 Bkz. Şabat Kandili Yakma Kuralları (s. 117). 
11 Mişna Berura 529-1. 
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BAYRAM SEVİNCİ 

 
1. Her insan, Yom Tov’da sevinmek, ziyafetler düzenlemek, yiyip, 

içmek, evindekileri, onlara bayram öncesinde imkanı dahilinde 
güzel elbiseler almak suretiyle sevindirmekle yükümlüdür. 

2. İnsan yiyip içerken aynı zamanda yetim ve dulları da 
doyurmalıdır. Kişi kapısını ihtiyaç sahibi kişilere kapatıp onlara 
yardım etmezse, bu sevinç değildir1. 

3. Yom Tov’da iki Seuda (öğün) yeme yükümlülüğü vardır. 
Birincisi akşam, ikincisi gündüz yapılır. Her Seuda’da iki tam 
ekmekle Amotsi yapılmalıdır. 

4. Yiyip içmek mitsva olmakla birlikte, bayram günü iki sevince 
ayrılmalıdır. Kişi bir yandan Tora öğrenip ruhunu, diğer yandan 
yiyip içerek fiziksel benliğini de mutlu etmelidir. 

5. Bayramda içki içilebilir; ancak aşırılığa kaçmamak, sarhoş 
olmamak, ağızdan çirkin sözler çıkarmamak gerekir. Aksi takdirde 
bu artık bir sevinç değil, kutsal günün değerini düşürme anlamına 
gelecektir. 
 

YOM TOV’DA YAPILMASI YASAK OLAN İŞLER 
 

1. Şabat günü yapılması yasak olan her işin, Yom Tov’da da 
yapılması yasaktır2. Fakat Tora, yemek ile ilgili bazı işlerin Yom 
Tov’da yapılmasına izin vermiştir. Bu işler; hamur açmak, pişirmek, 
[gerek kuş, gerek küçükbaş/büyükbaş] hayvan kesimi, eti deriden 
ayırmak, eti istenmeyen yağ, damar vs.den arındırmak, [kanından 
arındırmak amacıyla] tuzlamak ve tuzundan arındırmak, ateş 

1 Mişna Berura 529-2. 
2 Bkz. Şabat Günü Yapılması Yasak Olan Diğer İşler (s. 140). 
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yakmak, genel mekandan özel mekana, özel mekandan genel 
mekana ve genel mekan içinde taşımaktır. 

2. Bu işler her ne kadar sadece yemekle ilgili olarak 
yapılabilirlerse de, “taşıma” ve “ateş yakma” işleri yemekle ilgili 
olmayan konularda da serbest bırakılmıştır. Örneğin el ve ayakların 
yıkanması için su ısıtılabilir, fakat bütün vücut sıcak suyla 
yıkanamaz3. Fakat yukarıda sözü geçen diğer işler ise, sadece [Yom 
Tov için ve] yemekle ilgili olması kaydıyla yapılabilirler. 

3. Her ne kadar taşımak yemekle ilgili olmasa da yapılabilirse de, 
normal günlerdeki gibi büyük yükler taşınmamalı ve taşırken de 
normale göre bir değişiklik yapılmalıdır. 

4. Evde çocuk varsa ve çok gerekli ise banyo yapması için su 
ısıtılabilir. Ayrıca tabak ve tencereleri yıkamak için de su ısıtılabilir. 

5. Şabat günü yapılması yasak olan – örneğin koparmak, tahıl 
biçmek, öğütmek, elemek vb. – işler, yemek yapmak amacıyla da 
olsa, Yom Tov’da yapılmazlar. Tora’nın izin verdiği, sadece unun 
hazır olduğu andan itibaren olan işlerdir. Bu durumda Yom Tov’da 
hamur açılabilir. 

6. Un elekten sadece bir şartla geçirilebilir: Bu şart, unun 
bayramdan bir gün önce elekten geçirilmiş olmasıdır. Bu durumda 
Yom Tov’da unda bir pislik olduğu farkedilirse o zaman un tekrar 
elekten geçirilebilir. 

7. Her ne kadar Yom Tov’da yemek pişirmek mümkünse de, bu 
imkan, sadece Yom Tov’dan önce pişirilmesi mümkün olmayan 
şeyler için geçerlidir. Fakat Yom Tov’dan önce pişirilmesi mümkün 
olan ve tadı bekleme sebebiyle değişmeyen yemeklerin Yom Tov’da 
pişirilmeleri yasaktır. 

3 Fakat soğuk suyla duş veya banyo yapılabilir (Rav Weill; bölüm 142, Şulhan 
Aruh, Siman 511 üzerine). 
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8. Gerekli olmadığı takdirde, Yom Tov’da inek veya koyun 
kesilemez. Kesilen et satılamaz. Fakat tartmamak şartıyla, Yom 
Tov’dan sonra ödenmek üzere, et parçaları verilebilir. 

9. Evde ya da bahçede bulunan tavuklar, normalde alışkanlıkları 
sebebiyle yerlerine döndüklerinden, avludan çıkmışlarsa bile, Yom 
Tov’da kesilebilirler. Bunun haricinde başka kuşlar ne avlanabilirler 
ne de bir yerden bir yere taşınabilirler. Benzer şekilde, havuzda 
bulunan balıklar, oradan elle çıkartılabilirlerse, pişirilebilirler. 

10. Yom Tov’da hamur işi yapılacaksa, un tartılmaz; sadece göz 
kararı ile alınır. 

11. Yom Tov’da hamur yoğurulursa Hala çıkarmaya özen 
gösterilmelidir1. Fakat Yom Tov’da Hala yakılamaz. Ayrılan Hala, 
bayramdan sonraya saklanır ve o zaman yakılır. Pesah’ta ise durum 
farklıdır; özel kurallar geçerlidir. 

12. Yom Tov’da bisküvi pişiren bir kişi, normal günlerdeki gibi özel 
şekiller yapmamaya dikkat etmelidir. 

13. YomTov’da sebze, pirinç, fasulye vb. şeyler ayıklanabilir. Bu 
yalnızca o günkü ihtiyacı karşılamak içindir. Ancak elekten 
geçirilemezler. 

14. Şabat’ta olduğu gibi Yom Tov’da da, Yahudi olmayan bir 
kimseye iş yaptırılamaz. 

15. Yom Tov’da yapılmasına izin verilen işler, sadece bir 
Yahudi’nin ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Bu işler Yahudi olmayan 
biri için yapılamaz [zira Yahudi olmayan başka biri yapabilir]. 
 
 
 
 
 

1 Bkz. Hala Kuralları (s. 160). 
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YOM TOV’DA ATEŞ YAKMAK 

 
1. Ateşi kullanmak serbest olmasına rağmen, ateşi yaratmak 

yasaktır. Bu yüzden Yom Tov’dan önce bir ateş hazırlanmalıdır. Yom 
Tov’da bu ateşten yararlanılarak başka ateşler yakılabilir. Yom Tov’da 
kibrit, çakmak ve benzeri şeyler çakılamaz. Sigara içen kişiler 
sigarayı var olan bir ateşten ya da yanan bir sigaradan yakabilirler. 
Fakat Yom Tov’da söndürmek yasaktır2. 

2. Birçok otorite, elektrik ışığını yakmama konusunda 
hemfikirdir3. Yom Tov’da söndürmek tüm otoritelere göre kesinlikle 
yasaktır. Bu yüzden Yom Tov’da, radyo, telefon ve benzeri şeyler 
açmak ve kapamak yasaktır. 

3. Havagazının alevi alçaltılıp yükseltilebilir. Fakat bu elbette 
sadece yemeğin yanmaması için yapılabilir4. 

2 Rav Natan Tsevi, Netser Mataay adlı soru-cevap kitabının 9. bölümünde, yemek 
pişirildikten sonra havagazının söndürülebileceğini söyler. Fakat direkt olarak 
havagazı düğmesinden söndürülmez. Önce gaz saatinden kesilir, sonra havagazı 
düğmesinden kapatılır. 
   Rabi Ovadya Yosef, kitabı Yabia Omer’de (kitap 3, bölüm 30) Yom Tov’da yemek 
pişirdikten sonra gazı söndürmenin yasak olduğunu yazar. Ancak bir kişi, dolaylı 
olarak – örneğin su kaynatıp taşmasını sağlayarak – ateşin sönmesine sebep 
olabilir. Ateş söndüğü zaman da gaz düğmesi çevrilebilir ve gazın gelişi 
kesilebilir. 
3 Rav Uziel, Mişpete Uziel adlı soru-cevap kitabının 19-2 bölümünde, elektrik 
ışığının yakılabileceğini söyler. Ayrıca ışığın yanması için priz takılabileceği fikrini 
öne sürer. Fakat söndürmek ona göre de kesinlikle yasaktır. 
    Rabi Ovadya Yosef, kitabı Yabia Omer’de (kitap 2, bölüm 26) Yom Tov’da 
elektrik ışığı yakmanın ve söndürmenin yasak olduğunu yazar. Ancak Yahudi 
olmayan birinden bunu yapması istenebilir. Tanrı korkusuna sahip tüm 
Yahudiler’in bu konuda özen göstermesi gerektiği uyarısında da bulunur. 
4 Rav Weill; bölüm 142, Şulhan Aruh, Siman 514 üzerine. 

 245



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

4. Ateş, sadece evde bulunan odunlarla yakılabilir. Sokak veya 
kırdan Yom Tov’da yakılmak üzere odun getirilemez. Eğer odunlar 
uzunsa fırın veya sobaya girebilmeleri için kesilebilirler1. 
 

YOM TOV’UN İLK GÜNÜNDEN İKİNCİSİNE  
YA DA BAYRAM SONRASINA HAZIRLIK YASAĞI 

 
1. Yom Tov’da yapılması mümkün olan işler, sadece o gün içindir. 

Fakat ilk günden ikinci güne veya bayram sonrasına hazırlık 
yapmak yasaktır. Ancak bugün için pişirmek istenirse ve pişirilen 
şey artarsa, ertesi gün bundan faydalanılmasında hiçbir sakınca 
yoktur. 

2. Bulaşık yıkanmaz; tencere, tabak ve benzeri şeyler sadece o 
günkü ihtiyaç için yıkanabilir. Fakat bir günden diğerine yıkanamaz. 

3. Eğer bir tavuk Yom Tov’da yumurtlarsa, o yumurta o gün 
yenemez; hatta ona dokunulamaz. Fakat kırılmaması için üzerine bir 
şey konulabilir. Bayramın ilk gününde bir tavuk yumurtlarsa, bu 
yumurta ikinci gün yenebilir. Fakat ikinci gün Şabat gününe rastlarsa 
o zaman da yenemez. Bayramın ilk günü Şabat ise [bu günde doğan 
yumurtadan] ikinci gün bile yararlanılamaz. Roş Aşana’da ilk gün 
yumurtlayan bir tavuğun yumurtası ikinci gün yenemez. Çünkü Roş 
Aşana’nın iki günü, uzun tek bir gün gibi sayılır. 

4. Yahudi olmayan bir kişi Yom Tov’un ilk günü meyve ya da 
balık getirirse, meyvelerin o gün koparılmış veya balıkların o gün 
avlanmış olma olasılıkları hesaba katılarak, bunlar o gün yenmez; 
fakat gecesine Bihde Şeyaasu2 kadar zaman geçtikten sonra yenebilir. 

1 Rav Weill; bölüm 142, Şulhan Aruh, Siman 502 üzerine. 
2 Bihde Şeyaasu: Bir işin Yom Tov bitiminden sonra yapılabilmesi için gereken 
zaman limitidir. Örneğin; Yom Tov’da armut koparan Yahudi olmayan bir 
bahçıvan, onları bir Yahudi’ye getirirse öncelikle havanın kararmasını beklemek 
gerekir. Ardından Motsae Yom Tov [Yom Tov Çıkışı] olunca, armut toplamaya 
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Ancak Roş Aşana’da ilk gün getirilirse, bunlardan ikinci gün de 
yararlanılamaz. 

5. Yom Tov’dan önce bir Yahudi, Yahudi olmayan bir kimseye 
sebze, balık veya meyve ısmarlamışsa, fiyatta da mutabık 
kalmışlarsa ve bu kişi bunları uzaktan, hem de Yom Tov’da bile olsa 
getirirse, bunlardan Yom Tov’da yararlanılabilir. Ne de olsa, bunları 
ona Yom Tov’da getirmesini söylememiştir. 

6. Yom Tov’da tavuk veya büyük baş hayvan kesilebilmesine 
karşın, bu sadece sabahleyin yapılabilir. Zira bu sayede, etler aynı 
gün pişirilip yenebilecektir. 
 

HOL AMOED3 KURALLARI 
 

1. Yemek ihtiyacı konusunda yapılan tüm işler, ister kişinin 
kendisine isterse de başkaları için; ister Hol Amoed, isterse  de Yom 
Tov için olsun Hol Amoed’de yapılabilir. 

2. Herhangi bir iş yapılmadığı takdirde büyük bir kayıp olacaksa 
Hol Aomed’de çalışılabilir. Hatta kayıp olabileceğine dair sadece 
şüphe söz konusuysa bile o iş yapılabilir4. 

3. Hol Amoed’de tıraş olunmaz. Sadece hapisten çıkan bir kişiye ya 
da annesi veya babasını kaybedişinin otuzuncu gününü Yom Tov’da 
dolduracak olan bir Avel ve benzeri zor durumdaki kişilere tıraş 
olma izni verilmiştir5. 

gitmek, koparmak ve onları getirmek için ne kadar vakit harcanacağı hesaplanır ve 
ancak bu kadar zaman geçtikten sonra bu armutlardan faydalanılabilir. 
3 Hol Amoed: Bayramın ara günleri. Pesah’ın ilk iki ve son iki günü arasındaki dört 
gün. Aynı şekilde Sukot’un ilk iki günü ile Şemini Hag Atseret arasındaki beş gün. 
Ladino’da “medyanos”. 
4 Olat Şabat, Siman 537 BeVet Abehira. 
5 Aleket, Helek Rişon, Siman 285 BeVet Abehira. 
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4. Hol Amoed’de çamaşır yıkanmaz. Fakat değiştirmek üzere 
başka kıyafeti olmayan bir kişi, sadece ihtiyacı kadarını yıkayabilir. 
Hol Amoed’de Faşadura yıkanabilir. 

5. Hol Amoed’de iş hesaplarını yazmak yasaktır. Fakat not almazsa 
unutabileceğinden ve bu yüzden maddi zarar göreceğinden endişe 
eden bir kişi yazı yazabilir. 

6. Herhangi sevdiği bir yakınına mektup yazmak ve sağlığını 
sormak isteyen bir kişi, yazarken değişiklik yapmak şartıyla yazı 
yazabilir. 

7. Arkadaşından borç alan bir kişi Hol Amoed’de senet yazabilir. 
8. Hol Amoed’de ev değiştirilemez. Fakat yeni ev aynı apartmanda 

ise değiştirilebilir. Benzer şekilde, kirada oturan bir kişi satın aldığı 
bir eve Hol Amoed’de geçebilir. Çünkü bir insanın kendi evine 
yerleşmesi sevinçli bir olaydır1. 

9. Yapılması serbest olan bir işi bile gizlice yapmaya özen 
gösterilmelidir. 

10. Hol Amoed’de ticaret yapmak yasaktır. Sadece şu üç durumda iş 
yapılabilir: 

a. Ticaret bayram ihtiyaçlarını karşılamak için yapılacaksa. 
b. Her zaman olmayan kazançlı bir iş fırsatı çıkarsa ve bu 

kazancı bayram için harcayacaksa. 
c. Eğer Hol Amoed’de satış yapılmadığı takdirde kapitalden 

kaybedilecekse. Fakat yalnızca kârdan zarar edilecekse yapılamaz2. 
11. Hol Amoed’de yapılması yasak olan işler, eğer bunlarda 

gündelikçi Yahudi işçiler çalıştırılıyorsa yapılabilir. Zira bu işçiler 
karınlarını o gün kazandıkları para ile doyuracaklardır. Buna 
rağmen çalışma gizli olarak yapılmalıdır3. 

1 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 105:1. 
2 Şulhan Aruh, Siman 539-4. 
3 Şulhan Aruh, Siman 542-2. 

         
          

  
          

         
        

        
    

         
   

        
        

  
 

   
 

         
        

           
               

            
           
         

         
         

   
               

       
         

         
         

248 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

       
         

    
         

        
     

        
         

 
         

         
          
          

    
         
 

          
 

      
          

    
       

       
        

        
        

     

      
     
     

12. Hol Amoed’de evlenilmez. Berit Mila ve Pidyon Aben vesilesiyle 
kutlama ise yapılabilir. Benzer şekilde, bir ziyafet eşiliğinde bile olsa, 
nişan yapılabilir. 

13. Meyve, sebze, et ve bayram için ihtiyaç duyulan diğer şeyler 
Hol Amoed’de satılabilir. Bu şeyler için dükkanın açılması mümkün 
olduğundan, Yahudi olmayan bir kimseye de satış yapılabilir. 

14. Borç ödemek, borcunu istemek vb. işlemler, para kaybı 
olabileceği endişesi sebebiyle serbesttir. 

15. Yahudi olmayan bir kişi tarafından bile yapılsa, Hol Amoed’de 
inşaat yap[tır]mak yasaktır. 

16. Hol Amoed’de normal günlerdeki Amida söylenir ve Retse’den 
sonra Yaale Veyavo okunur. Eğer unutulursa Amida’nın başına 
dönmek gerekir. 
 

İRUVE TAVŞİLİN KURALLARI 
 

1. Cuma gününe rastlayan Yom Tov’da, Şabat günü için yemek 
pişirmek yasaktır. Pişirebilmek için İruve Tavşilin yapmak gerekir. 
Bu, pişirmek için Yom Tov’dan önce yapılan bir tür hazırlıktır.  
    İruve Tavşilin şu şekilde yapılır: Baal Abayit [Ev sahibi] evde değilse 
bu işlemi eşi yapar. Bir parça ekmekle, kızarmış balık veya katı bir 
yumurta ya da herhangi başka bir yemek alınır ve şu beraha 
söylenir: “Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav, Vetsivanu Al Mitsvat İruv – Bizleri emirleriyle kutsayan 
ve bizlere İruv [=karıştırma/birleştirme] üzerine emir veren Evrenin Kralı, 
Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 
     Ayrıca şu sözcükler söylenir: “Bu İruv sayesinde, fırın işi şeyler 
yapabilelim, yemek pişirebilelim, Şabat kandillerini yakabilelim ve 
Şabat için olan tüm ihtiyaçlarımızı henüz Yom Tov’ken yapabilelim”. 

2. İruve Tavşilin ile yemek pişirebilmek sadece Yom Tov Cuma 
gününe rastlarsa mümkündür. Fakat Yom Tov Perşembe ve Cuma 
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günü ise, Şabat günü için Perşembe gününden yemek pişirilemez. 
Şabat için yalnız Cuma günü pişirilebilir. Bu durumda İruve Tavşilin, 
Erev Yom Tov’da, yani Çarşamba günü yapılır. 

3. Şehrin Rabisi tüm şehir için İruve Tavşilin yapar. Fakat kişi, 
“nasıl olsa Rav yapıyor; biz yapmayalım” dememeli ve bizzat 
yapmalıdır. Yine de İruve Tavşilin yapmayı unutan bir kişi, Rabi’nin 
yaptığı İruve Tavşilin ile Hova’dan çıkar. 

4. Cuma günü Şabat için gerekli her şey hazırlandıktan ve Şabat 
kandili de yakıldıktan sonra, İruv için ayrılan yiyecekler yenebilir. 
Fakat en iyisi İruv’da kullanılan ekmeği, Şabat akşamı veya “Seuda 

Şelişit – Üçüncü Öğün”de yemektir. 
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ŞİVA ASAR BETAMUZ1  
 

1. Şiva Asar BeTamuz orucu, gün doğarken başlar; bu yüzden bir 
gece önce yemek yenebilir. 

2. Hasta bir kişi, ölüm tehlikesi yoksa bile, bu orucu tutmaktan 
muaftır. 

3. Hamile ve süt veren kadınlar, eğer rahatsız olacaklarsa bu 
orucu tutmaktan muaftırlar. 

4. Oruç tutmaktan muaf olan kişilerin yine de güzel ve lezzetli 
yemekler yemeleri yasaktır. Sadece temel ihtiyaçlarını giderecek 
kadar yemelidirler2. 

5. Akşam yatıp da gün doğmadan uyanan bir kişi, yemek 
yiyemez. Fakat su, çay vb. şeyler içebilir. Fakat hiç yatmazsa, o 
zaman gün doğmadığı sürece yemek yiyebilir ve sonra oruca başlar. 

6. Şahrit ve Minha Amidaları’nda Şema Kolenu paragrafı içinde 
Anenu parçası okunur. Hazan ise, Behazara [=tekrar] Amidası’nı 
okurken Anenu parçasını Refaenu paragrafından önce söyler. 

7. Sinagogda oruç tutan on kişi varsa Sefer Tora çıkartılır ve 
Vayhal3 peraşası okunur. Taanit [=oruç] yapmayan bir kişi Sefer 

1 Şiva Asar Betamuz [17 Tamuz] orucunu tutma sebepleri şunlardır: [1] Moşe 
Rabenu, Sinay dağından inip Altın Buzağı’yı gördüğünde levhaları kırmış, bu olay 
bu tarihte gerçekleşmiştir. [2] Helen Kralı Antiohos Epifanes, bu tarihte Bet-
Amikdaş’a Zeus’un heykelini yerleştirmiş ve bu şekilde kutsal yeri murdar 
etmiştir. [3] Düşmanların Yeruşalayim’i kuşatmasının bir sonucu olarak, hayvan 
eksikliği sebebiyle Bet-Amikdaş’taki sürekli getirilen korbanlar bu tarihte durmak 
zorunda kalmıştır. [4] II. Bet-Amikdaş döneminde düşmanlar, Yeruşalayim’i 
çevreleyen surlarda gedik açmayı 17 Tamuz günü başarmışlardır. [5] Roma 
İmparatoru Adrianos, Tora öğreniminin engellenmesi amacıyla, Sefer Toralar’ın 
yakılmasını bu tarihte emretmiştir. 
2 Mişna Berura 550-5. 
3 Şemot Kitabı: Ki Tisa peraşası; 32:12-14 ve 34:1-10. 
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Tora’ya çıkamaz; çünkü bu Taanit peraşasıdır. Fakat böyle bir kişi, 
yine de Sefer Tora’ya çağrılırsa, Tora’ya saygı için çıkar. 
 

ŞİVA ASAR BETAMUZ İLE TİŞA BEAV ARASINDAKİ ÜÇ HAFTA 
 

1. Şiva Asar BeTamuz ile Tişa Beav arasındaki 21 gün Bene-Yisrael 
için felaket günleri olmuştur. Bu günlerde I. ve II. Bet-Amikdaş 
yıkılmıştır. Bu yüzden bu günler Bet-Amikdaş’ın yıkılması anısına 
matem günleri olarak belirlenmişlerdir. 

2. Bu üç hafta zarfında evlenilmez, sevinçli ziyafetler yapılmaz, 
şarkı söylenmez ve dans edilmez. 

3. Matem günleri olduğu için, bu üç hafta boyunca, yeni bir 
meyve veya elbise için Şeeheyanu berahası söylenmez. Bu yüzden o 
yıl ilk kez çıkmış bir meyve yenmez ve yeni bir elbise giyilmez. 
Fakat Berit Mila veya Pidyon Aben törenlerinde Şeeheyanu berahası 
söylenebilir. Aynı zamanda, Tişa Beav’dan sonra bulunamayacak 
olan bir meyve söz konusuysa, buna Şeeheyanu berahası 
söylenebilir. Ancak bu tipteki bir meyveyi Şabat günü içinde yiyip, 
Şeeheyanu berahasını bu şekilde söylemeye gayret edilmelidir. 

4. Bu üç hafta zarfında yeni çıkan bir meyve yemek isteyen 
hamile bir kadın ve sağlığı için yeni çıkan bir meyveyi yemesi 
gereken bir hasta ise, bunu Şeeheyanu söyleyip yiyebilir. 

5. Bu günler tehlikeye açık günler olduğundan, bir öğretmen 
öğrencisine, bir baba da çocuğuna en ufak bir şekilde bile 
vurmamaya dikkat etmelidir. 

6. Av ayına girildikten sonra, kişi daha az neşeli olmaya gayret 
göstermelidir. Bu ay Bene-Yisrael için bir felaket ayı olduğundan 
Tişa BeAv’dan sonra kullanılmak amacı ile bile olsa, yeni şeyler satın 
alınmaz. Fakat günden güne malların fiyatlarının arttığı 
görülüyorsa, o zaman Tişa BeAv’dan sonra kullanılması kaydı ile 
satın alınabilir. 
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7. Yeni bir ayakkabı çifti satın alınamaz. Fakat Tişa BeAv’da 
kullanılmak üzere lastik veya bez ayakkabılar, yeni bile olsalar 
giyilebilirler. 

8. Roş Hodeş Av’dan itibaren Şohetler, Şehita bıçaklarını saklarlar 
ve hayvan kesimi yapmazlar. Yalnızca hasta ihtiyacı, Şabat veya bir 
mitsva ziyafeti için kesim yapabilirler. 

9. Bu günlerde nişan yapılabilir, fakat ziyafet yapılamaz. 
10. Roş Hodeş Av’dan itibaren et yememe ve şarap içmeme adeti 

vardır. Fakat Tişa BeAv’ın rastladığı haftada ise bunları yemek ve 
içmek kanunen yasaktır. Berit Mila, Pidyon Aben gibi mitsva 
ziyafetlerinde ise et yenip şarap içilebilir. 

11. Tişa BeAv orucunun rastladığı hafta, Tişa BeAv’dan sonrası için 
bile olsa, çamaşır yıkanamaz. Bebek çamaşırları ise başkalarının 
göremeyeceği şekilde yapılması şartıyla yıkanabilir1. 

12. Tişa BeAv haftasında soğuk suyla bile olsa vücut tamamıyla 
yıkanmaz, deniz banyosu yapılmaz. Ancak yasak olan yıkanma, 
sadece zevk ve ferahlama amacıyla olandır. Diğer yandan sağlık 
sebepleriyle ise, hem sıcak hem de soğuk suyla yıkanılabilir. Aynı 
şekilde işinden dolayı kirlenen bir işçi normal olarak yıkanabilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ben İş Hay, Peraşat Devarim, 6. 
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ŞABAT HAZON 

 
1. Tişa BeAv’dan önceki Şabat gününe Şabat Hazon adı verilir. Bu 

ad, o hafta okunan Aftara – Hazon Yeşayau Ben Amots – sebebiyle 
verilmiştir. Tişa BeAv’dan önceki haftalarda sırayla okunan “Telata 
DePuranuta – Üç Matem Aftarası”nın sonuncusudur. Bu Aftaralar 
şunlardır: [1] Divre Yirmeyau1, [2] Şimu2, [3] Hazon Yeşayau3. 

2. Tişa BeAv’dan Roş Aşana’ya kadar olan yedi haftanın 
Aftaraları’na ise “Şiva DeNehamata – Yedi Teselli Aftarası” denir. 

3. Tişa BeAv orucu Şabat’a düşerse, Taanit Pazar gününe ertelenir. 
Fakat yine de bu Şabat da her Şabat olduğu gibi et yenir ve şarap 
içilir. Öte yandan Şeuda Şelişit, her Şabat gibi uzatılmaz; yemek güneş 
batmadan bitirilmelidir. 

4. Tişa BeAv, Şabat’a rastlarsa bile Erev Şabat Hazon, yıkanılır, 
çamaşır değiştirilir ve tırnaklar kesilir4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Yirmeyau 1:1-2:3. 
2 Yirmeyau 2:4-28 ve 4:1-2. 
3 Yeşayau 1:1-27. 
4 Mauri Azulay, Siman 551. 
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TİŞA BEAV 
 

EREV TİŞA BEAV5 KURALLARI 
 

1. Erev Tişa BeAv, Minha duasından sonra, güneş batmadan önce, 
Taanit’i [orucu] almak için yemeğe oturulur. Bu yemeğe “Seudat-

Amafseket – [Yemek yemeyi] Kesme Öğünü” adı verilir. Bu öğünde iki 
farklı çeşit pişmiş yemek yenmez. Ama aynı yemekten iki veya üç 
porsiyon yenebilir. Bu öğünde [yas ifade eden] mercimek yemek 
adettir. 

2. Yemek bittikten sonra güneş henüz batmadıysa, hala aç olan 
bir kişi orucu kafasında kabul etmediği takdirde yemek yiyebilir. 

3. Erev Tişa BeAv’da öğle yemeğini, çok kuvvetli yeme adeti 
olanlar vardır. Bu kişiler istedikleri kadar ve birden çok çeşit yemek 
yiyebilirler. Yalnız şarap içilmemeli ve et yenmemelidir. 

4. Seudat Amafseket sırasında üç ya da daha fazla  erkek bir arada 
oturup yemek yememelidir. Ancak birlikte yemişlerse bile Birkat 
Amazon’dan önce Zimun6 yapmazlar. 

5. Seudat Amafseket’ten sonra istenildiği kadar meyve ve taze 
sebze yenebilir; kahve veya çay içilebilir. 

6. Erev Tişa BeAv, Şabat Hazon’a rastlarsa, “Motsae Şabat – Şabat 
Çıkışı”nda Avdala yapılmaz ve “Besamim – Güzel Koku” berahası 
söylenmez. Yalnızca Bore Meore Aeş berahası söylenir. Motsae Tişa 
BeAv, yani Pazar akşamı ise şarapla Avdala yapılır ve Amavdil Ben 
Kodeş Lehol berahası söylenir. 
 

5 Erev Tişa BeAv: Tişa BeAv Arifesi. 
6 Bkz. Zimun Kuralları (s. 127). 
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TİŞA BEAV KURALLARI 

 
1. Tişa BeAv’da beş şey yasaktır: [1] Yemek-içmek; [2] Yıkanmak; 

[3] Vücuda ferahlatıcı şeyler sürmek; [4] Deri ayakkabı giymek ve [5] 
Eşlerarası özel ilişkide bulunmak. 

2. Tişa BeAv’da gece yasak olan şeyler, gündüz de yapılamaz. Erev 
Tişa BeAv’da yalnız gündüz vakti yemek yenir. Güneş battıktan 
sonra yemek yemek yasaktır. 

3. Tişa BeAv’da herkes oruç tutmakla yükümlüdür. Buna hamile 
ve süt veren kadınlar da dahildir. Hasta kişiler ise, ölüm tehlikesi 
yoksa bile yemek yiyebilirler. Ancak onlar da doymak değil, 
vücudun ihtiyacını karşılamak amacıyla gereken ölçüde yerler. 

4. Tişa BeAv Pazar gününe rastladıysa, Motsae Şabat, Avdala 
yapılmaz. Sadece Bore Meore Aeş berahası söylenir. Hasta olduğu 
için yemek yiyecek biri ise Taanit başladıktan sonra yemek yemeden 
önce Avdala yapar ve sonra yer. 

5. Tişa BeAv’da ağız çalkalamak yasaktır. 
6. İster sıcak ister soğuk suyla olsun, vücut yıkanmaz. Fakat söz 

konusu yıkanma biraz ferahlama amaçlı olandır. Diğer yandan 
vücudun kirlenen herhangi bir kısmı, kiri çıkarmak için noktasal 
olarak yıkanabilir. 

7. Tişa BeAv sabahı yataktan kalkınca eller her günkü gibi Netila 
ile yıkanır. Fakat bu günde ellerin sadece parmak başlangıcına kadar 
olan kısmı yıkanır. Eller yıkandıktan sonra da parmaklar ıslakken 
gözler temizlenir. Fakat gözler tam temizlenmemişse normal bir 
şekilde yıkanabilir. 

8. Yemek pişiren ve yemek hazırlayan kadınlar kapkacağı normal 
bir şekilde yıkayabilirler. Çünkü onlar bunu yıkanmak amacıyla 
yapmakta değillerdir. 
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9. Tişa BeAv’da sadece deriden mamul ayakkabılar giyilmez. 
Ancak bez veya lastikten yapılmış ayakkabılar giyilebilir. Fakat 
Goylar’ın yoğunlukta olduğu mahallelerde ve sadece oralarda deri 
ayakkabı giyilebilir. 

10. Bebekler her günkü gibi yıkanabilir ve vücutlarına friksiyon 
yapılabilir. 

11. Bütün Tişa BeAv’daki tüm yasaklar, Erev Tişa BeAv’da güneşin 
batışıyla başlar, Tişa BeAv akşamı yıldızlar çıkana kadar devam eder. 

12. Tişa BeAv’da Tora öğrenmek yasaktır. Fakat matem ve Bet-
Amikdaş’ın yıkılması temasında olan bölümler okunabilir. 

13. Tişa BeAv’da selamlaşılmaz. Fakat karşısındaki kişi “Şalom” 
derse, kendisine daha alçak bir sesle karşılık verilebilir. Tişa BeAv’da 
hediye vermek de yasaktır. 

14. Tişa BeAv’da öğlene kadar iş yapmama adeti vardır. Bu, günün 
matem temasını gözden kaçırmamak içindir. 

15. Tişa BeAv gecesi ve gündüz öğlene kadar, yerde ya da alçak bir 
taburede oturma adeti vardır. 

16. Tişa BeAv’da sokaklarda gezmemek doğrudur. Bu da günün 
matemini unutturacak konulardan bahsetme hatasına düşmemek 
içindir. Elbette insanı gülüp şakalaşmaya itecek şeylerden de 
kaçınmak gerekir. 

17. Gece için yemekler öğleden hazırlanmaya başlanır. 
18. Tişa BeAv’da esans ve kolonya koklanmaz. Herkesin 

görebileceği şekilde sigara içilmez. 
19. Tişa BeAv’da, yeni olmasa bile güzel elbiseler giyilmemelidir. 
20. Tişa BeAv gecesi sinagoglar çok az aydınlatılır, Parohet1 ters 

çevrilir. Gündüz  Minha duasında düzeltilir. 

1 Parohet: Ehal Akodeş’in [Sefer Toralar’ın yerleştirildiği dolap] önündeki  perde. 
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21. Tişa BeAv gecesi Hazan, Bet-Amikdaş’ın yıkılışından beri geçen 
süreyi söylerken sinagogdaki tüm ışıklar söndürülür. Yalnız 
Hazan’ın yanında ufak bir ışık bırakılır. 

22. Tişa BeAv Tefilası’nda, Talit giymeme ve Tefilin takmama adeti 
vardır. Bunlar Minha’da yapılır. 

23. 10 Av günü öğlene kadar tıraş olunmaz ve et yenmez. Diğer 
yandan Tişa BeAv’ın Şabat’a rastladığı durumda oruç Pazar gününe 
atılır ve  Pazartesi günü sabahtan itibaren yılın diğer günleri gibi 
hareket edilir. Yani tıraş olunabilir, et yenebilir ve Şeeheyanu 
berahası söylenebilir. 
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ELUL AYI 
 

1. Büyük yargı günü olan Roş Aşana’ya en az bir ay öncesinden 
hazırlanmaya başlamak görevimizdir. Bu yüzden Elul ayı boyunca 
daha çok Tsedaka vermeye, Teşuva yapmaya ve normalden daha fazla 
dua etmeye gayret gösterilmelidir. 

2. Roş Hodeş Elul’dan itibaren, bir arkadaşa mektup yazıldığı 
zaman, yeni yıl için ona şu dilek de eklenmelidir: “Yeni yılda uzun 
ve iyi hayat kitabına yazıl ve mühürlen”. 

3. Elul ayında, Tefilin ve Mezuzalar pasul [geçersiz] olup 
olmadıkları konusunda kontol edilirler. 

4. Roş Aşana’dan üç gün önce Hazan ve Tokea [Şofar’ı çalan kişi] 
Tefilalar ve Tekiot [Şofar sesleri] konusunda hazırlanmalıdırlar1. 
 

SELİHOT KURALLARI 
 

1. Roş Hodeş Elul’da Moşe Rabenu ikinci On Emir levhalarını 
almak için Sinay Dağı’na çıkmıştı. Orada 40 gün kaldıktan sonra 10 
Tişri tarihinde inmişti. Bu günde Egel2 günahı için halkın affedildiği 
müjdesi alınmıştı. Bu günler, dolayısıyla bizim için kutsal olup, 
Tanrı’ya yalvarma günleridir. 

2. Roş Hodeş Elul’dan3 Kipur gününe kadar, gün doğmadan çok 
önce Selihot duası için kalkılır. Çünkü sabahın erken vakitleri, 
Tanrı’nın önünde merhamet ve istek saatleridir4. 

1 Magen Avraam, Siman 581. 
2 Bene-Yisrael çöldeyken, Moşe Rabenu’nun On Emir levhalarını getirme 
konusunda geciktiğini gördükleri zaman, aralarındaki bir grup, altın bir buzağıya 
(Egel Azaav) eğilmişlerdi. 
3 Roş Hodeş Elul dışında, Şabat günlerinde ve Roş Aşana’da da Selihot duaları 
okunmaz. 
4 Baer Etev, Siman 581-1. 
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3. Kipur gecesi haricinde1, gece yarısından önce Selihot ve 
Vayaavor cümlesi söylenmez. 

4. Minyan yoksa, ne Vayaavor cümlesi, ne El Meleh parçası, ne de 
Rahamana parçasındaki Bedil Vayaavor sözleri söylenemez2. 

5. Selihot’a başlamadan önce Birkot Aşahar3 söylemek yerinde 
olur. Çünkü bu berahalar söylenene kadar Tora’dan hiçbir Pasuk 
okunamaz4. 

6. Selihot’ta Aşre Yoşeve Veteha parçası bittiğinde Hatsi Kadiş 
söylenir. Minyan yoksa Selihot’a Kadiş söylemeksizin devam edilir. 
Minyan geldiği zaman Selihot’un ortasında durulup Tanah’tan üç 
pasuk okunur ve ardından Kadiş söylenir5. 

7. Selihot sırasında mümkünse ayakta durulur. Ayakta 
duramayan bir kişi ise en azından El Meleh ve Vayaavor 
söylendiğinde ayağa kalkmalıdır6. 

8. Erev Roş Aşana ve Erev Yom Kipur haricinde, Avel olan bir kişi, 
Selihot dinlemek üzere evinden çıkıp sinagoga gidemez7. 

9. Selihot, Roş Aşana ve Kipur Tefilaları’nı okuyacak olan Hazan, 
içinde Tanrı korkusu olan ve herkesçe iyilikleriyle tanınan bir kişi 
olmalıdır. Eğer kendini bu kutsal görev için hazır görmezse o kişinin 
Teva’ya çıkarılmaması daha doğrudur8. 
 
 

1 Mişna Berura 565-5. 
2 Peri Megadim, Siman 565. 
3 Birhot Aşahar, E-loay Neşama’dan Vaani Avarehem’e olan bölüme verilen 
isimdir. 
4 Magen Avraam, Siman 46. 
5 Levuş, Siman 581. 
6 Beşem Kitsur, Şene Luhot Aberit, Siman 581. 
7 Muram, Siman 581. 
8 Haye Adam, Kelal 138. 
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EREV ROŞ AŞANA KURALLARI 
 

1. On Teşuva gününe buruk bir kalple girmek amacıyla Erev Roş 
Aşana’da Taanit yapma adetinde olanlar vardır. 

2. Bu şekilde oruç tutmak isteyen bir kişi, Roş Aşana’dan önceki 
gece uyumadıysa gece boyunca yemek yiyebilir. Fakat uyuyup da 
gece yarısı Selihot’a kalkmışsa yemek yiyemez; sadece kahve, çay, su 
vb. şeyler içebilir9. 

3. Erev Roş Aşana’da yapılan Selihot’un ardından, 3 kişi Bet Din 
şeklinde oturtulur ve onlardan Nederler’i, yani söz verilip de yerine 
getirilmeyen vaadleri iptal etmeleri istenir. Bu mini törene “Atarat 

Nedarim” adı verilir. 
4. Erev Roş Aşana’da ne gece, ne de gündüz Şofar çalınmaz. Ancak 

eğer sinagogun Tokeası [Şofar çalan kişi] alıştırma yapmaya çok 
ihtiyaç duyuyorsa, bunu kapalı bir odada ve kimsenin duymayacağı 
bir şekilde yapabilir10. 

5. Erev Roş Aşana’da mezarlığa gidip Tsadikler’in mezarlarının 
başında dua etme adeti vardır. Burada elbette amaç ölülere değil, 
[gömülü olan Tsadikler’in sevaplarına yaslanarak] Tanrı’ya 
yalvarmaktır. Duadan önce çok Tsedaka verme adeti vardır11. 

6. Erev Roş Aşana’da Tahanunim yapılmaz; fakat bir gün öncesinde 
Minha’da ve gece yarısından sonra okunan Selihot’ta Tahanunim 
yapılır. 

7. Erev Roş Aşana, tıraş olunur ve bütün vücut yıkanır. Fakat 
tıraşı, öğleden önce olmaya özen gösterilmelidir. 

9 Mahzor Oale Yaakov, Dine Erev Roş Aşana. 
10 Erev Roş Aşana’da Şofar çalınmamasının sebebi, Elul ayı boyunca hem Teşuva’ya 
uyanmak hem de alıştırma olarak Şofar çalınmasının ardından, Roş Aşana’da 
“mitsva için” çalınmadan önce bir gün ara vermektir. Bu şekilde önceki mitsva için 
olmayan çalışlarla, Roş Aşana’daki mitsva olan çalış arasındaki fark belirlenmiş 
olacaktır. 
11 Baer Etev, Siman 581. 
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ROŞ AŞANA 
 

ROŞ AŞANA GECESİ KURALLARI 
 

1. Roş Aşana gecesi, yargı vakti yaklaştığı için Arvit duasını büyük 
bir huşuyla söylemek üzere sinagoga bir an önce gitmek için acele 
edilir. 

2. Roş Aşana, Şabat’a rastlarsa Arvit Amidası’ndan sonra Meen 
Şeva1 berahası söylenir ve AE-l Akadoş yerine Ameleh Akadoş denir. 
Meen Şeva’nın bitiminde sadece Mekadeş Aşabat berahası söylenir 
[Roş Aşana için ayrıca bir ekleme yoktur]. Yanılıp da Ameleh Akadoş 
yerine AE-l Akadoş söylenmişse ve bu durum ancak Mekadeş 
Aşabat sözlerinden sonra hatırlanmışsa geri dönülmez2. 

3. Roş Aşana haftaarasına rastlarsa, Amidalar’da ve Kiduş’ta Yom 
Terua Mikra Kodeş eklemesi yapılır. Fakat Şabat’a rastladığı takdirde 
onun yerine Zihron Terua Mikra Kodeş denir. Diğer yandan hatayla 
Şabat günü Yom Terua veya haftaarası Zihron Terua söylenmişse 
Hova’dan çıkılmıştır ve duayı tekrar etmeye gerek yoktur3. 

4. Arvit’ten sonra eve dönüldüğü zaman sofra güzelce kurulmuş, 
kandil de yakılmış olmalıdır. Tıpkı diğer bayramlardaki gibi hareket 
edilir4. Kiduş söylenirken her iki gece de Şeeheyanu berahasını 
söylemeye dikkat edilir. Eğer o yıl için yeni çıkmış ve henüz 
Şeeheyanu söylenmemiş bir meyve varsa, ikinci geceye bırakılır. 
Kiduş [sırasında Şeeheyanu berahası] söylenirken bu yeni meyve de 

1 Meen Şeva, Şabat geceleri Hazan’ın tekrarladığı kısa Amida’dır. 
2 Şalme Tsibur, Yeşuot Yaakov. 
3 Kemah Solet 144. 
4 Bkz. Yom Tov Kuralları (s. 241). 
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düşünülür. Ancak yeni bir meyve bulunmamışsa bile, ikinci gece 
Kiduş’ta Şeeheyanu berahası yine de söylenir. 

5. Roş Aşana’nın her iki gecesinde yeni yılı simgeleyen çeşitli 
sembolik meyve ve sebzeler yenir. Şu şekilde davranılır: 
     Kiduş söylenir; Netila ve Amotsi yapılır. Ancak ekmek tuz yerine, 
şeker veya bala batırılır. Ondan sonra masaya şu meyve ve sebzeler 
getirilir: Elma reçeli, pırasa, pazı, hurma5, kabak, balık, kuzu başı6. 
     Bu sebze ve meyvelerin yenmesiyle ilgili çeşitli görüşler vardır: 
Bir görüşe göre, önce Yei Ratson ve sonra da yiyeceğin berahası 
söylenir; ardından da yenir. Diğer bir görüşe göre ise, önce beraha 
söylenip yiyecekten biraz tadılır, ardından Yei Ratson söylenerek 
yiyecek bitirilir. En iyisi şu şekilde davranmaktır: Önce bir ağaç 
meyvesine Aets berahası söylenir. Örneğin bir üzüm yenir ve 
öncesinde okunan beraha sırasında elma da düşünülür. Ardından 
salatalık, kavun veya karpuz gibi bir toprak meyvesi/sebzesi alınıp 
Aadama berahası söylenir ve bu sırada diğer sebzeler düşünülür. 
Sonra da sırayla Yei Ratsonlar okunur ve başka hiçbir beraha 
söylemeden, her seferinde yenmesi gereken meyve veya sebze 
yenir7. 

 

ROŞ AŞANA KURALLARI 
 

1. Yıl içinde alışık olmayan biri bile Roş Aşana günleri erken 
kalkmaya özen göstermelidir. Duanın başlangıcından sonuna kadar 
duayı cemaatle birlikte söylemeye gayret edilmelidir. 

5 Eğer hurma bulunamıyorsa, onunla ilgili Yei Ratson da okunmaz. 
6 Kuzu başı bulunamıyorsa, tavuk ya da başka bir kuşun başı kullanılabilir (Peri 
Megadim). 
7 Damesek Eliezer, Roş Aşana Kuralları, Siman 3. 
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2. Roş Aşana’dan, Kipur’a kadar olan sürede, Amidalar’daki ilk üç 
berahada Zohrenu ve Mi Kamoha eklemeleri yapılır. Ancak eğer 
unutulup söylenmezse, Amida’yı baştan okumak gerekli değildir. 
Üçüncü berahada ise AE-l Akadoş yerine Ameleh Akadoş denir. 
Burada ise hatayla AE-l Akadoş söylenmişse veya ne söylendiği 
konusunda tereddüt varsa Amida’ya baştan başlanmalıdır. 
 

ROŞ AŞANA’DA SEFER TORA KURALLARI 
 

1. İlk gün iki Sefer Tora çıkartılır. Birincisine 5 Ole çağırılır ve 
V’AD... Pakad Et Sara’dan Yamim Rabim’e kadar olan bölüm1 
okunur. Eğer Roş Aşana Şabat’a rastlarsa 7 Ole çağırılır. Şabat günleri 
7’den fazla Ole çağırmayı adet edinmiş sinagoglarda, Roş Aşana günü 
de 7’den fazla Ole çağrılabilir. Maftir için Uvahodeş Aşevii Beehad2 
bölümü okunur. Maftir’den önce ve sonra Kadiş söylenir. Aftara’da 
ise Vayi İş Ehad3 bölümü okunur. 

2. Roş Aşana’nın ikinci günü de iki Sefer Tora çıkartılır. İlk Sefer 
Tora’ya 5 Ole çağırılır ve Vayi Ahar’dan Veet Maaha’ya kadar olan 
bölüm4 okunur. Hatsi Kadiş söylenir. Maftir için de ilk gün okunan 
parça okunur. Aftara ise Ko Amar AD... Matsa Hen’dir5. 

3. Tokea’yı Sefer Tora’ya çağırma adeti vardır. Fakat Tokea ücret 
karşılığında Şofar çalıyorsa onu çağırma zorunluluğu yoktur6. 
 
 
 

1 Bereşit Kitabı: Vayera peraşası; 21. 
2 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası; 29:1-6. 
3 Şemuel I Kitabı: 1. perekin tümü ve 2. perekten ilk 10 pasuk. 
4 Bereşit Kitabı: Vayera peraşası; 22. 
5 Yirmeyau Kitabı: 31:1-19. 
6 Magen Avraam, Siman 584. 

 
  

 
        

         
        

         
          

        
        

     yar     
          

         
          

   
 

     
 

        
         

          
       
         

          
   

          
          

            

   
     

264 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

         
         
       

         
         

      
 

     
 

           
         
           

          
          

         
      

           
           
           

         
         

       
 
 
 

      
      
             
      
    
     

 
ŞOFAR KURALLARI 

 
1. Bir insanın Roş Aşana’da Şofar’ın sesini dinlerken Hova’dan 

çıkabilmesi için özellikle Kavana tutması [yani Şofar sesi dinleme 
mitsvasını yerine getirmeye yoğunlaşması] gerekir. Çok iyi bilindiği 
gibi bu günde, Dünyanın Kurucusu yargı sandalyesine oturur ve 
tüm yaratıklar, O’nun önünden bir koyun sürüsü gibi tek tek 
geçerler. İnsanların tüm yaptıkları ve tüm hareketleri “deftere 
kaydedilmiştir” ve bunlar bu günde Tanrı’nın önünde okunur. 
Kimse zamanın hangi noktasında  yargılandığını bilemez; bu yüzden 
her Yisraeloğlu Şofar’ın sesini dinlemelidir. Zira bu ses bize Teşuva 
yapmamız gerektiğini hatırlatır. Şofar sesi, “Ey insanoğlu! Doğru yola 
dön; Tanrı sana merhamet edecek ve seni mahkeme sonunda suçsuz 
çıkaracaktır” mesajını verir7. 
 

HANGİ BOYNUZ ŞOFAR İÇİN KAŞER’DİR? 
 

1. Roş Aşana’da çalınacak Şofar tercihan koç boynuzundan mamul 
olmalıdır. Boynuz eğimli olmalıdır. Keçi ve dağ keçisinin boynuzları 
da çalınabilir; fakat tabii onlar da bir şekilde eğimli olmalıdır. 

2. İnek veya öküz boynuzundan Şofar yapmak yasaktır. 
3. Koç, keçi ve dağ keçisinden Şofar yapılabilmesi için hayvanın 

Kaşer bir şekilde kesilmiş olmasına gerek yoktur. Taref bir hayvanın 
boynuzundan Şofar yapılabilir8. 

4. Şofar’ın uzunluğu en az bir yumruk veya dört kalın parmak 
(10cm.) olmalıdır. Öyle ki, Şofar dört parmakla ele alındığı zaman 
hem üstten hem de dar tarafından az da olsa bir parça görünmelidir. 

7 Menorat Amaor. 
8 Birke Yosef, Siman 586. 
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O zaman Şofar Kaşer’dir. Bundan daha ufak olan Şofar, Pasul’dur 
[geçersiz]; kullanılamaz1. 

5. Roş Aşana’dan önce, çalınacak olan Şofar’ın kontrol edilmesi 
gerekir. Şofar’da ne enine, ne boyuna çatlak bulunmamalıdır. Delik 
ve yapıştırılmış olmaması gerekir. 

6. Şehirde sadece bir Şofar varsa ve o Şofar delikse, ne yapılması 
gerektiğine o şehrin Hahamı karar vermelidir. 

7. Eğer Şofar’ın deliği kapatılmışsa2 bunun boynuz parçasıyla 
yapılmış olması gerekir. Başka tür yapışkanlarla kapatılamaz. İster 
kapatılmış ister kapatılmamış olsun, delikli bir Şofar’ın çoğunluğu 
deliksiz olmalı ve delikler yüzünden sesi değişmemelidir. Zor 
durumda kalındığında, başka hiçbir Şofar bulunamıyorsa, sadece 
sesinin değişmemesine ve Şofar’ın büyük bölümünde kapatılmış ya 
da kapatılmamış deliğin bulunmamasına bakmak yeterlidir. 

8. Şofar’ın ağzı yapıştırılmış veya kırıksa, Şofar Pasul’dur3. 
9. Uzunluğuna bir çatlak varsa, Şofar Pasul’dur. Eğer başka Şofar 

yoksa ve çatlak ufaksa ip veya benzeri bir şeyle bağlanır ve Kaşer 
olur. Ancak çatlak büyükse o Şofar Pasul’dur4. 

10. Çatlağı enineyse ve ufaksa, Şofar Kaşer’dir. Ancak çatlak 
Şofar’ın ağzına [çalış sırasında ağza konulan ucuna] 10cm.den daha 
yakın olacak şekilde genişse, Şofar Pasul’dur5. 

11. Şofar’ın delik ya da çatlak olduğu çeşitli durumlarda en iyisi, 
şehirde tecrübeli bir Haham’ın kararına başvurulmalıdır. 
 

1 Haye Adam, Kelal 139-3. 
2 Şulhan Aruh, Siman 586, 587. 
3 Mahzor Oale Yaakov, Dine Şofar, Seif 3. 
4 Haye Adam, Kelal 139-14. 
5 Şulhan Aruh, Siman 586-9. 
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ŞOFAR ÇALMA KURALLARI VE BERAHASI 

 
1. Şofar ayakta çalınmalı, berahası da ayakta söylenmelidir. 

Ancak oturarak çalınmışsa da Hova’dan çıkılabilir6. 
2. Musaf’tan önceki 30 Şofar sesine “[Dinlenirken] Oturulan Tekiot”, 

Musaf’ta çalınanlara ise “Ayakta Durulan Tekiot” adı verilir. Oturulan 
Tekiot sırasında, Tokea ayakta çalar, cemaat oturur. Fakat Ayakta 
Durulan Tekiot sırasında cemaat ayakta dinlemelidir. 

3. Tokea, Şofar’ı çalmadan önce şu sözleri söylemelidir: “Cemaatin 
ister oturarak, isterse de ayakta dinleyeceği Tekiot’u çalarken, onları 
Hova’dan çıkarmak için tüm düşüncemi yoğunlaştırıyorum”. 

4. Berahayı söylerken, Tokea Şofar’ı Talit ile örter, fakat elinde 
tutmaya devam eder7. 

5. Şofar sağ elle tutulur ve çalmadan önce şu beraha söylenir: 
“Baruh Ata AD… E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 

Bemitsvotav, Vetsivanu Lişmoa Kol Şofar – Bizleri emirleriyle 
kutsayan ve bizlere Şofar sesini dinlemeyi emreden Evrenin Kralı, Sen, 
Tanrımız; Mübareksin”. Şofar berahasından sonra da Şeeheyanu 
berahasını söyler8. Berahaları Tokea söyler ve tüm cemaat bu 
berahayla Hova’dan çıkar. 

6. Eğer Tokea Şofar’ı çalmaya başlar, sonra devam edemezse, 
kaldığı yerden onun yerine başka biri devam eder. İkinci kişinin 
çalmaya baştan başlamasına gerek yoktur; berahayı da tekrar 

6 Magen Avraam, Siman 585. 
7 Mahzor Oale Yaakov; Dine Tekiat Şofar. 
8 Şeeheyanu berahası sadece ilk gün söylenir. Roş Aşana’nın ilk günü Şabat’a 
rastlamış ve dolayısıyla Şofar sadece Pazar günü çalınacaksa, o zaman Şeeheyanu 

berahası da sadece ikinci gün, yani Pazar günü söylenir. 
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söylemez. Bu şekilde 4-5 kişi değişmişse bile, hepsi ilkinin söylediği 
beraha ile Hova’dan çıkmıştır1. 

7. Eğer bir Tokea, berahayı söyledikten sonra Şofar’ı hiç çalamazsa 
onun yerine başkası çalabilir ama beraha söylemez. Zira ilk Tokea’nın 
berahası ile diğeri Hova’dan çıkmıştır. 

8. Tokea’nın berahaları söyledikten sonra Şofar’ı hiç çalamadığı 
durumda onun yerine gelen kişi, berahaların söylendiği sırada 
dışarıdaysa ve duymamışsa, berahaları alçak sesle söyler ve çalar; 
zira cemaat ilk Tokea’nın berahaları okuyuşu sırasında Hova’dan 
çıkmıştır. 

9. Eğer Tokea Şofar’ın Kaşer olduğunu düşünerek berahaları 
söylemişse, ama çalmaya başladıktan sonra Pasul olduğunu görürse, 
dönüp berahayı tekrar söylemeli ve Kaşer bir Şofar’la baştan 
çalmalıdır. Fakat Kaşer bir Şofar’la başlar ve Tekiot’un ortasında Şofar 
Pasul hale gelirse tekrar beraha söylemesine gerek yoktur. Tekiot’a 
Kaşer bir Şofar’la devam eder2. 

10. Değişik sinagoglarda Şofar çalan bir Tokea, her bir sinagogda 
Şofar ve Şeeheyanu berahalarını söyler. Böylece berahaları duymamış 
kişileri Hova’dan çıkarır. 

11. Herhangi bir sebep yüzünden sinagoga gelemeyen bir kişinin 
evine onun için Şofar çalmak üzere Tokea gelmişse, Şofar’ı dinleyen 
kişi ayakta durmalıdır3. 

12. Tokea Şofar çalarken cemaat öksürmemeli, esnememeli ve 
konuşmamalıdır. Çünkü Tekiot baştan sona kadar eksiksiz 
dinlenmelidir4. 

1 Peri Megadim, Ot 7, Siman 585. 
2 Ben İş Hay,  Peraşat Nitsavim. 
3 Ben İş Hay,  Peraşat Nitsavim. 
4 Mişna Berura 592-10. 
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13. Tekiot’u dinleyen Kavana tutmuş bile olsa, Tokea onu Hova’dan 
çıkarmayı özellikle düşünmediği takdirde veya tersi durumda 
dinleyen Hova’dan çıkmaz. Yükümlülüğün yerine gelmesi için hem 
çalanın hem de dinleyenin Kavana tutması gerekir. Bir Tokea tüm 
sinagogu Hova’dan çıkarma konusunda Kavana tutmuşsa, Şofar 
dinlemeye gelmiş ama bu sırada dışarıda olan biri yine de Hova’dan 
çıkar5. 

14. Kadınlar Şofar dinlemekten muaftırlar. Fakat günümüzde 
kadınlar sinagogda Şofar dinlemeyi adet edindiklerinden, onlar için 
bu bir yükümlülük gibi olmuştur. Bir kadın sinagoga gelememişse, 
Tokea onun evine gelip berahasız olarak Şofar çalabilir6. 

15. Tokea, berahalarla Tekiot arasında Tefila konusunda bile olsa 
konuşmuşsa, dönüp berahaları tekrar söylemelidir. Fakat Tekiot’la 
ilgili konuşmuşsa, berahaları tekrar söylemesine gerek yoktur7. 
 

ŞOFAR ÇALMA VAKTİ 
 

1. Şofar çalma zamanı gündüz vaktidir – güneşin doğuşundan 
batışına kadar çalınabilir. Fakat Şofar gün ağarırken çalınırsa, yine de 
Hova’dan çıkılır. 

2. Roş Aşana Şabat’a rastlarsa Şofar çalınmaz, Şofar’a dokunulamaz 
ve bir yerden bir yere götürülemez. 

3. Şofar’ı dinlemeden önce yemek yemek yasaktır. Fakat çok 
güçsüz bir kişi Şofar çalınana kadar bekleyemeyecekse, Şahrit 
duasından sonra Kiduş söyleyip, hamur işi bir şeyler yiyerek, 
ardından bir çay ya da kahve içebilir8. 

5 Haye Adam, Kelal 141. 
6 Ben İş Hay, Peraşat Nitsavim. 
7 Magen Avraam, Siman 592. 
8 Mate Efrayim, Siman 588. 
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KİM TOKEA OLABİLİR? 

 
1. Kadınlar, sağırlar ve küçük çocuklar Şofar çalmak veya 

dinlemekten muaftırlar. Fakat görmeyen bir kişi Şofar dinlemekle 
yükümlüdür ve başkalarını da Hova’dan çıkarabilir. Yine de, 
çalabilecek başka biri varsa, oradakileri âmâ kişi yerine onun 
Hova’dan çıkarması daha iyidir. 

2. Tokea Roş Aşana’dan üç gün önce kendini hazırlamalı, tüm 
günahlarından arınmalı, Tekiot ve Kavanalar’la ilgili kuralları iyice 
öğrenmiş olmalıdır. 

3. Kadınlar Şofar dinlemekten muaf olmalarına karşın çalabilirler. 
Fakat bir kadını bir erkeğin Hova’dan çıkarması daha iyidir1. 

4. Kadınları Hova’dan çıkaran bir Tokea, Şofar’ı çalmadan önce 
beraha söylemez. Fakat onlar berahaları söylemeyi biliyorlarsa 
kendileri için söylerler2. 

 
ŞOFAR’I ÇALMA ŞEKLİ 

 
1. Musaf’tan önceki, halkın oturarak dinlediği ilk Tekiot’u Tokea şu 

şekilde çalar: 
     Üç kez T.Ş.R.T., üç kez T.Ş.T., üç kez T.R.T. 

2. T.Ş.R.T.’nin ilk ve son T.’sine Tekia adı verilir ve bu sesi 18 
küçük ses çıkacak kadar süre uzatılmalıdır (Tu, u, u, u, U). Ancak 
sadece 9 ses çıkacak kadar süre uzatılmışsa Hova’dan çıkılır. Fakat 
bundan daha az sürerse Hova’dan çıkılmaz ve tekrar çalmak gerekir. 

1 Şaagat Arye, Siman24. 
2 Mişna Berura 589-11. 
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     T.Ş.T.’deki ilk ve son Tekia’da (T.), çalışı  9 ses kadar uzatmak 
gerekir. Fakat sadece 6 ses kadar çalınırsa bile Hova’dan çıkılır. 
Bundan az çalınırsa tekrar çalmak gerekir 
     T.R.T.’deki ilk ve son Tekia’da (T.), çalışı 9 ses kadar uzatmak 
gerekir fakat sadece 3 ses çalınırsa bile Hova’dan çıkılır. Bundan az 
çalınırsa tekrar çalmak gerekir3. 
      T.Ş.R.T. ve T.Ş.T.’deki Ş.’ye Şevarim adı verilir (Şin harfi üç 
kafaya sahiptir ve her birine Şever adı verilir). Her bir Şever’in 3 ses 
kadar uzun olması gerekir (Tue, Tue, Tue); bundan daha azı ile 
Hova’dan çıkılmaz4. 
      T.Ş.R.T. ve T.R.T.’deki R.’ye Terua adı verilir (tu, tu, tu, tu, tu…); 
9 kısa ses çalmak gerekir; fakat 3 tane çalınmışsa Hova’dan çıkılır5. 
      Terua (R.) istenildiği kadar uzatılabilir. 

3. Musaf’ta hem Belahaş’ta6 hem de Behazara’da7 [üç ayrı yerde 10 
ses] aynı şekilde çalınır. 

4. Gerek oturarak dinlenen gerekse de Amida’da çalınan Tekiot’ta 
yanılma olursa geri dönüp tekrar çalmak gerekir. Fakat Musaf’tan 
sonra çalınan tamamlayıcı nitelikteki Tekialar’da böyle bir şey olursa 
tekrar çalmak gerekli değildir. Zira bunlar yalnızca adettir8. 
 

ROŞ AŞANA GÜNÜ TEFİLA SONRASIYLA İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Tefila’nın ardından sinagogdan çıktıktan sonra neşeli ve 
Tanrı’nın, hem bizlerin hem de Şofar’ın sesini dinlediğinden emin 
olunmalıdır. Kişi yemeli, içmeli ve Dünyanın Yaratıcısı’na övgüler 

3 Mate Efrayim. 
4 Üç adet Şevarim’i tek bir nefeste çalmak gerekir (Şulhan Aruh 590-4). 
5 Mate Efrayim, Siman 590. 
6 Belahaş: Herkesin kendi içinden söylediği “sessiz” Amida. 
7 Behazara: Hazan’ın Amida’yı “tekrarlaması”. 
8 Magen Avraam. 
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sunmalıdır. Sofrada Tora okumalı ve büyük bir Tanrı korkusu ile 
oturmalıdır1. 

2. Roş Aşana günü uyumamak adettir. Teilim veya başka şeyler 
okunur ve öğrenilir. Fakat başı ağırlaşmaya başlayan bir kimse 
Minha’yı bu kafayla söyleyemeyecekse öğleden sonra biraz 
dinlenebilir. 
 

ROŞ AŞANA’DA MİNHA VE SEDER TAŞLİH 
 

1. Minha’da Aşre’den sonra Uva Letsiyon ve Hatsi Kadiş söylenir. 
Roş Aşana Şabat’a rastlarsa Sefer Tora çıkarılır ve haftanın peraşası 
okunarak 3 Ole çağrılır. Amida, Şahrit’te okunanın aynısıdır. 
Amida’dan sonra Avinu Malkenu söylenir. Şabat günü ise Tsidkateha 

parçası okunur. 
2. Minha’nın ardından Seder Taşlih okunur. Su olan yerlere, deniz 

kenarına, nehir, kuyu veya sarınç başlarına gitmek adettir. Mi E-l 
Kamoha pasuğu söylenir; ardından Roş Aşana kitaplarında bulunan 
Seder okunur. 

3. Roş Aşana’nın ilk günü Şabat’a rastlarsa, şehrimizde [İstanbul] 
Seder Taşlih yine de yapılır2. Fakat Seder Taşlih’in, Roş Aşana’nın 
ikinci günü Minha’dan sonra yapılması gerektiğini söyleyen 
otoriteler de vardır3. 
 

1 Kitsur Şulhan Aruh, İlhot Roş Aşana 20. 
2 Ben İş Hay, Peraşat Nitsavim. 
3 Damesek Eliezer, Roş Aşana Kuralları 27. 
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TSOM GEDALYA – GEDALYA ORUCU4 

 
1. Tişri ayının 3. günü Roş Aşana’dan çıktığımız gündür ve o gün 

oruç tutulur. Bar Mitsva yaşından itibaren her erkek bu orucu 
tutmakla yükümlüdür. Aynı zamanda 12 yaşını bitiren kız çocuklar 
da bu orucu tutmalıdırlar. 

2. Roş Aşana Perşembe ve Cuma günlerine rastlarsa, oruç Pazar 
gününe ertelenir. Çünkü [Kipur hariç] Şabat günü Taanit yapılmaz. 

3. Hasta bir kişi, ölüm tehlikesi yoksa bile bu orucu tutmaktan 
muaftır5. 
 

10 TEŞUVA GÜNÜ 
 

1. Yıl içinde kişi sürekli işlerinin peşinde koşturur. Bu yüzden 
kalbini bir gün içinde Teşuva’ya yoğunlaştırması elbette çok zordur. 
Hahamlarımız bundan dolayı Kipur’dan önceki, Roş Aşana’yla 
başlayan 9 günü de “Teşuva günleri” olarak belirlemişlerdir. Bu 
günlerin amacı, kişinin kendi ruhunu mükemmelleştirmesi ve kutsal 
Kipur gününe hazırlanması için onu uyandırmaktır. Bu süre 
zarfında, yapmış olduğu iyi olmayan hareketleri düşünmeli ve 
bunun hesabını vermeye hazırlanarak hatalı yolundan dönme 
kararını vermelidir. Roş Aşana ile Kipur arasındaki on güne “Aseret 
Yeme Teşuva – 10 Teşuva Günü” adı verilir. 

4 Tsom Gedalya’nın sebebi şöyledir: Bu tarihte, Amon kralının kışkırtması 
sonucunda, Netanel’in oğlu Yişmael, Babil İmparatoru Nevukadnetsar’ın Erets-
Yisrael’de vali olarak bıraktığı, Ahikam’ın oğlu Gedalya’yı öldürmüştü. 
Gedalya’nın ölümüyle birlikte, I. Bet-Amikdaş’ın yıkılışından sonra Yisrael için 
kalan tek ümit kıvılcımı da sönmüş oldu. Yeuda Krallığı’nın kalanları da 
topraklarından sürüldüler ve birçoğu öldürüldü. 
5 Bkz. Şiva Asar BeTamuz Kuralları (s. 251). 
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2. 10 Teşuva Günü süresince, Amida’da Zohrenu ve Mi Kamoha 
eklemeleri yapılır, AE-l Akadoş yerine Ameleh Akadoş ve [Aşiva 

Şofetenu paragrafında Meleh Oev Tsedaka Umişpat yerine Ameleh 
Amişpat değişiklikleri yapılır. Ayrıca Modim paragrafından sonra 
[Vialelu’dan hemen önce] Uhtov Lehayim Tovim, [Sim Şalom’dan 
hemen sonra ise] Uvsefer Hayim eklenir1. 

3. 10 Teşuva Günü’nde, Şahrit ve Minha Amidaları’ndan sonra 
Avinu Malkenu parçası okunur. 

4. Roş Aşana ile Kipur arasındaki Şabat’a, Şabat Teşuva adı verilir. 
Bu gün, adını haftanın Aftarası olan Şuva Yisrael’den almıştır2. 

5. Şabat Teşuva’da da Şahrit ve Minha Amidaları’ndan sonra Avinu 
Malkenu parçası okunur. 

6. Şabat Teşuva’da, birçok sinagogda, yerel Haham’ın halka hitap 
etmesi ve halkı iyi yola dönmeye teşvik edici konuşmalar yapması 
geleneği yerleşmiştir. 
 

TEŞUVA KURALLARI 
 

1. Her insan istediği şekilde hareket etme özgürlüğüne sahiptir: 
doğru yolda gidip dürüst olabilir veya yanlış yolda gidip kötü bir 
insan olabilir.  
       Tanrı’nın bir insanın doğuştan iyi ya da kötü olacağına karar 
verdiğini düşünme yanılgısına düşmemek gerekir. Aksine, Moşe 
Rabenu gibi bir Tsadik [Dürüst] ya da kral Yarovam gibi bir Raşa 
[Kötü] olmak, her insanın tamamen elindedir. Bu sebeple, günah 
işleyen bir kişi, yaptığı fenalıktan bizzat sorumludur. 

1 Zohrenu ve Mi Kamoha vs. söylemeyi unutunca ya da şüphe durumunda ne 
yapılması gerektiği için bkz. Roş Aşana Kuralları (s. 264; madde 2). 
2 Oşea Kitabı: 14:2’den perekin sonuna kadar. 
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2. Kişi, işlediği günahtan uzaklaşma yollarını aramalı, yaptığı 
kötü şey için pişmanlık duyduğunu ağzıyla itiraf edip, Teşuva 
yapmaya gayret etmelidir. 

3. Teşuva, sadece hırsızlık, zina vb. fiilleri içeren günahlar için 
değildir. Fiili günahlar için nasıl Teşuva yapmak gerekiyorsa, aynı 
zamanda kötü huylar konusunda da özeleştiri yapılmalıdır. Örneğin 
düşmanlık, kıskançlık, alay, öfke, para hırsı, onur düşkünlüğü vb. 
için de Teşuva yapmak gerekir. 

4. Kötü huylar sebebiyle işlenen günahlar, fiili olarak 
işlenenlerden daha ağırdır. Zira insan kötü bir huyun esiri olduğu 
takdirde, bundan kurtulması çok zordur. 

5. Teşuva yapmış bir kişi, işlemiş olduğu günah sebebiyle 
Tsadikler’den uzak olduğunu düşünmemelidir. Aksine, böyle biri, 
Yaratıcı’nın gözünde hiç günah işlememiş gibidir. Dahası, Teşuva 
yapmış kişi, günahın tadını almış olmasına karşın onunla ilgili 
şiddetli arzusunu yenip ondan uzaklaşabildiği için daha da 
değerlidir. Bu konuda Hahamlarımız şöyle demişlerdir: “Teşuva 
sahiplerinin vardığı düzeye, Tsadik bir insan dahi erişemez”3. 

6. Teşuva yapmış kişiler, doğal olarak gösterişsiz ve alçakgönüllü 
olmalıdırlar. Vicdansız insanlar, hatalı geçmişlerini onların yüzlerine 
vuruyorlarsa bile, Teşuva yapmış kişiler bundan alınmamalı, aksine, 
bundan sevinç duymalıdırlar; zira bu tipteki olaylar karşısında sessiz 
kalmak, onların değerini artıracaktır. Kaldı ki geçmişteki 
hatalarından dolayı duydukları utanç nispetinde, değerleri ve Tanrı 
katında hak ettikleri ödülleri de artacaktır. 
 
 
 
 

3 Masehet Berahot 34b. 
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7. Teşuva yapmanın şartları şunlardır: 
a. İşlenmiş olan günah sebebiyle pişmanlık  duymak. 
b. Bir daha bu günahı işlememe konusunda kesin karar 

vermek. 
c. Söz konusu günahı ağzıyla itiraf etmek. 
d. Her zaman ağlayarak dua etmek. 
e. Mümkün olduğu kadar Tsedaka vermek. 

8. Teşuva yapanlar içinde en üst düzeydeki, günahını topluluk 
önünde şu şekilde itiraf eden kişidir: “Filanca günahı işlediğim 
doğrudur; fakat biliniz ki yaptığımdan dolayı pişmanım”. 

9. Yaptığı günahı gizleyen gururlu bir kimsenin yaptığı Teşuva 
tam değildir. Tanrı’ya karşı işlenmiş günahları alenen açıklamaya 
gerek yoktur. Aksi yönde davranan kişi edepsiz kabul edilir. 

10. Teşuva her zaman değerlidir. Fakat Roş Aşana ile Kipur 
arasındaki 10 günde yapılan Teşuva’nın kabulü daha kolaydır. 

11. Kipur günü, hem fertler, hem de toplum için en üst düzeydeki 
Teşuva günüdür. Bu, Yisrael’in affedildiği gündür. Bu yüzden Kipur 
günü herkes hatalarını itiraf edip Teşuva yapmakla yükümlüdür. 

12. Teşuva ve Kipur günü, sadece Tanrı’ya karşı işlenen günahların 
affına yarar. Bir insana karşı işlenen günah ise, şahsen o kişi 
tarafından affedilmedikçe affolmaz. 
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YOM KİPUR 
 

EREV KİPUR [KİPUR ARİFESİ] KURALLARI 
 

1. Erev Kipur, Şahrit duasında Tahanunim söylenmez; fakat 
öncesindeki gece Selihot’ta Tahanunim vardır. Erev Kipur, Minha 
duasında ise Tahanunim yoktur, ama Amida’da Viduy [günahların 
itirafı] yapılır. 

2. Erev Kipur’da yemek ve içmek mitsvadır. Hahamlarımız şöyle 
demişlerdir: “Erev Kipur’da yiyip içen kişi, sanki Tişri’nin hem 9’unda, 
hem 10’unda Taanit yapmış gibidir”1. 

3. Erev Kipur’da Taanit yapmak yasaktır. Rüya orucu2 bile 
tutulmaz. Bir kişi Erev Kipur’da oruç tutma konusunda Neder 
yapmışsa bile, bu Neder’i Hahamlar’ın önünde iptal etmelidir. 

4. Erev Kipur’da mezarlığa gitme adeti vardır. Tıpkı Erev Roş 
Aşana’da olduğu gibi fakirlere Tsedaka da verilir. 

5. Erev Kipur’da Tevila yapmak [Mikve’ye dalmak] mitsvadır. 
 

EREV KİPUR’DA KAPARA KURALLARI 
 

1. Erev Kipur’da Kapara yapma adeti vardır. Bir horoz alınır ve 
tüm aile için Kapara yapılır. 

2. Eğer Kapara için horoz bulunamıyorsa, kaz, hindi ve benzeri 
kuşlarla da Kapara yapılabilir. 

1 Masehet Yoma 81b. 
2 Rüya orucu şudur: Kötü rüyalar görmüş bir kişi, elbette bir Rabi’ye danışarak, 
rüyayı takip eden günde oruç tutar. Öyle ki, bu gün Şabat ise bile, oruç tutabilir. 
Ancak bu olay Erev Kipur’a denk geldiyse, Taanit yapılmaz. 
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3. Kapara yapılırken şu sözler söylenir: “Bu kuş benim yerime 
geçmektedir; bu kuş benim değerime karşılıktır; bu kuş benim affımdır”. 
Kişi içinden, aslında ölümü hak edenin kendisi olduğunu ve bu 
horozun kendi yerine Kapara olduğunu düşünmelidir. Bu 
düşüncelerin ardından şu sözler söylenir: “Atarnegol Aze, Yeleh 
Lamita, Veani Ekanes Lehayim Tovim Vearukim Ulşalom – Bu horoz 
ölüme gidiyor; ben ise iyi, uzun ve barış içinde bir hayata giriyorum”. 

4. Kapara için Tanrı korkusuna sahip bir Şohet aramak gerekir. Bu 
Şohet iyi bir Yahudi ve konusunda uzman biri olmalıdır. Zira dua 
edeceği zaman bunların göklerden kabul edilmesi kendisine 
bağlıdır. 

5. Kaparalar’ı fakirlere verme adeti vardır. Alternatif olarak bunun 
parasal karşılığı fakirlere takdim edilir ve en iyisi budur. 
 

EREV KİPUR’DA MİNHA 
 

1. Erev Kipur öğleden sonra tüm vücut yıkanır ve en iyi – Şabat’a 
özgü – elbiseler giyilerek Minha duasına gidilir. 

2. Sinagoga yağ getirip kandil yakmak gelenektir. 
3. Minha Amidası’nı bitirmeden – E-loay Netsor’dan hemen önce 

Aşamnu Bagadnu [Viduy] ve Al Het bölümleri okunur. Fakat Hazan 
Amida’nın tekrarı sırasında Viduy söylemez. 
 

ÇOCUKLAR NE ZAMANDAN İTİBAREN ORUÇ TUTARLAR? 
 

     9 yaşından küçük çocukların oruç tutmalarına izin verilmez. 
Fakat bu yaştan itibaren, onların yemeğe alışık oldukları saatlerde, 2-
3 saat süreyle Taanit yaptırılır. 11 yaşına kadar böyle devam edilir. 
Bu yaştan sonra çocuklar bünye olarak zayıf değillerse, bütün gün 
tutmaya alıştırılırlar. Fakat kızlar 12 yaş ve 1 gün, erkekler de 13 yaş 
ve 1 günlerini tamamladıklarında, tıpkı büyükler gibi oruç tutmakla 
yükümlüdürler. 
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EREV KİPUR’DA HERKES BARIŞ İÇİNDE OLMALIDIR 

 
1. Kipur günü, bir insanın diğerine yaptığı suçlar, suçlu taraf 

diğerinden özür dilemediği sürece affolmaz. İlk özür dileyişinde 
arkadaşı onu affetmezse, bu kez yanına üç kişi alıp ikinci defa özür 
dilemeye gitmelidir. Eğer üç kez af dilemesine karşın arkadaşı onu 
yine de affetmemişse bir daha gitmesine gerek yoktu. Bu durumda 
yanına 10 kişi alır ve onların önünde şöyle der: “Ben filancaya karşı 
şöyle bir suç işledim ve bu konuda ondan özür diledim; fakat o beni affetmek 
istemiyor”. 

2. Ancak eğer karşısındaki onun öğretmeni ya da Rabisi ise, 
affedilene kadar denemeye devam etmelidir. 

3. Affetmesi gereken kişi acımasız olmamalı, kolaylık 
göstermelidir. Ancak kendisine karşı suç işleyen kişi onun namını 
kötüye çıkarmışsa, o zaman suçluyu affetmek zorunda değildir. 

4. Arkadaşını sözlerle üzen bir kişi, onun yanına şahsen gidip 
özür dilemelidir. Bunu başkası aracılığıyla yaptığı takdirde hiçbir 
değeri yoktur. 

5. Eğer mağdur kişi ölmüşse, 10 kişiyle beraber onun mezarına 
gidilip şu sözler söylenir: “Ben Yisrael’in Tanrısı’na ve burada 
gömülü olan kişiye karşı suç işledim; ondan af diliyorum”. Ve bu, 
Erev Kipur’da yapılır. 
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SEUDAT AMAFSEKET KURALLARI 

 
1. Taanit almak için oruçtan önce yapılan ziyafete Seudat 

Amafseket adı verilir. Bu öğün, güneş batımına yakın başlamalı ve 
batmadan önce bitirilmelidir. 

2. Eğer yemek güneş batmadan çok önce bitmişse, acıkan bir 
insan tekrar yemek yiyebilir. Fakat bunun şartı, kafasında henüz 
Taanit’e başlamamış olmasıdır. 

3. Seudat Amafseket’te hafif şeyler yemek gerekir. Böylece dolu 
mide ile dua etme durumu olmayacaktır. 

4. Seudat Amafseket’te fazla içki içip – Has Veşalom – sarhoş 
olmamaya dikkat edilmelidir. 

5. Bu öğün sırasında masada fakirlerin bulunmasına gayret etmek 
çok iyidir. Zira bu hareket, onun için Kapara [Af] yerine geçecektir. 
 

KİPUR ONURUNA YAKILAN KANDİLLE İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Erev Kipur’da kandil yakma adeti olan yerde kandil yakılır, 
olmayan yerde yakılmaz. Fakat Erev Kipur, Şabat’a rastlarsa, o zaman 
herkes kandil yakmakla yükümlüdür. Bu durumda şu beraha 
söylenir: “Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav Vetsivanu, Leadlik Ner Şel Şabat Veşel Yom AkiPurim 
– Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Şabat ve Kipur günü kandillerini 
yakmayı emreden, Sen, Tanrımız; Mübareksin”. 

2. Sinagoglarda çok ışık yakmak gelenektir. 
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KİPUR’DA YAPILMASI YASAK OLAN ŞEYLER 

 

1. Şabat günü yapılması yasak olan her şey, Kipur gününde de 
yapılamaz. Kipur günü iş yapmanın cezası Karet’tir1. 

2. Kipur gecesi yapılması yasak olan her şey gündüz de 
yapılamaz. Kipur günü yapılması özellikle yasak olan şeyler 
şunlardır:  

a. Yemek-içmek 
b. Yıkanmak 
c. Vücuda ferahlatıcı ya da güzel kokan esanslar sürmek 
d. Deri ayakkabı giymek 
e. Eşlerarası özel ilişkide bulunmak 

 

KİPUR’DA YIKANMA YASAĞI 
 

1. Kipur’da ister sıcak isterse de soğuk suyla olsun; yıkanılmaz. 
Fakat eller veya ayaklar çamur ya da başka bir şeyle kirlenmişse 
yıkanabilir. Çünkü yıkanma yasağı yalnızca keyfi yıkanma 
konusundadır. Ancak bu durumda da sadece kirli olan yerler 
yıkanabilir. 

2. Kipur sabahı yataktan kalkarken eller yıkanır ve Netilat 
Yadayim berahası söylenir. Fakat suyun parmakların başlangıç 
noktasını geçmemesine özen gösterilmelidir. 

3. Tuvalet ihtiyacı giderildiyse, kirli yerler elbette yıkanabilir. 
4. Koenler, dua sırasında halka beraha vermeden önce ellerini her 

zaman olduğu gibi yıkarlar. 
5. Hassas bir kimse, yüzünü yıkamadığı sürece rahat edemiyorsa, 

bunu yapabilir2. 
6. Kipur günü ağzın çalkalanması yasaktır. 

1 Karet: Göklerden ani ölüm; ya da ruhun ölümü. 
2 Şulhan Aruh, İlhot Yom AkiPurim, Siman 613-4. 
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KİPUR’DA DERİ AYAKKABI GİYME YASAĞI 

 
1. Kipur’da deri ayakkabı giymek yasaktır; fakat lastik veya 

kumaştan yapılmış ayakkabılar giyilebilir. 
2. Doğumu takip eden ilk 30 günün içinde olan loğusa kadınlar 

ve ayağında yara olan kişiler deri ayakkabı giyebilirler. 
3. Eğer yağmur yağıyorsa, hassas bir kişi sinagoga gitmek için 

deri ayakkabı giyebilir1. 
 

KİPUR’DA YANGIN 
 

1. Eğer Kipur günü evin bulunduğu sokakta yangın çıktıysa, eve 
sıçraması tehlikesine karşı kurtarılabilen şeyler evden çıkarılabilir. 

2. Sefer Tora, Tefilin vb. kutsal objeler Kipur gününde yangın 
çıktığı takdirde öncelikli olarak kurtarılmaya çalışılmalıdır. 

3. Kipur günü yangın çıkarsa, yaşam tehlikesi söz konusu olduğu 
için söndürülebilir. Hatta bu konuda erken davranan kişi övgüye 
layıktır2. 
 

LOĞUSA VE EMZİREN KADINLARLA İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Loğusalar ve emziren anneler Kipur’da tüm gün oruç 
tutmalıdırlar. 

2. Yemek kokusu alan ve canı çektiği için suratı değişen hamile 
bir kadına, kendisi hiçbir şey demezse bile o günün Kipur olduğu 
hatırlatılır; fakat yine de kendine gelmezse yemek yedirilir. 

1 Şulhan Aruh, İlhot Yom AkiPurim, Siman 614-4. 
2 Bet Akaporet, Dine Deleka Beyom AkiPurim, Siman 31. 
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3. Loğusa bir kadın, doğumu takip eden ilk üç güne rastlıyorsa, 
Kipur’da oruç tutmaz. Kendisi yemek istemezse bile zorla yedirilir. 
Ancak az miktarda yemek verilir. Kipur, doğumu takip eden üçüncü 
günle yedinci gün arasına rastladıysa loğusa yemek istediğinde, 
verilir. Yedinci günden itibaren normal kişiler gibidir. 
 

KİPUR’DA HASTA 
 

1. Hasta bir kimse Kipur’da yemek istiyorsa ve tecrübeli bir 
doktor “Hasta yemek yemediği takdirde, hastalık ağırlaşabilir, hayati 
tehlike söz konusu olabilir” diyorsa, kendisine  yemek yedirilir. Hasta 
yemek istemiyorsa bile, onun değil doktorun söz dinlenir. 

2. Hasta “yemek istiyorum” derse, doktorlar “gerek yok” deseler bile 
hastanın sözüne bakılır. Hatta doktorlar, “yemek yerse hasta zarar 
görür” derseler bile, yine de hastaya yemek verilir. Ancak belki 
unutmuştur diye öncelikle hastaya o günün Kipur olduğu 
hatırlatılmalıdır. Hasta ağır durumdaysa, ancak buna karşın 
yememekte ısrar ediyorsa, kendisine zorla yemek verilir. 

3. İki doktordan biri “hastaya yemek vermek gerekir” derken, diğeri 
“yemek yemeden günü geçirebilir” diyorsa, hastaya yemek verilir. 

4. Bir kişiye çok şiddetli derecede açlık geldiyse, ya da açlıktan 
dolayı gözleri karardıysa, kendine gelene kadar yemek verilir. Hatta 
o anda orada Kaşer yemek yoksa, dinen yasak olan yemek bile 
verilebilir. 

5. Tehlikeli durumda olan bir hastaya et vermek gerekiyorsa, onu 
yaşatmak için Kaşer olmayan et bile yedirilebilir. 

6. Kipur’da yemek yiyen bir hasta Birkat Amazon söyleyecek kadar 
kendine gelmişse, berahada Yaale Veyavo parçasını da okur. Eğer 
Kipur Şabat gününe rastlarsa, hem Retse Veahalitsenu, hem de Yaale 
Veyavo parçalarını okur. 
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KİPUR AKŞAMI SİNAGOGA GİDERKEN 
 

1. Sinagoga gitmeden önce kişi anne ve babasının elini öpmeli ve 
onlardan af dilemelidir. Bu büyük bir görevdir. Bunu yapmayan 
kişiye günahkar denir. Çünkü bu, anne ve babasının onuruna değer 
vermemek gibidir. Kipur gününde başka kişilerden af diliyorsak, 
anne ve babamızdan da af dilememiz gerektiğini söylemeye bile 
gerek yoktur. Eşler de birbirlerini affetmelidirler. Bir öğrenci de 
öğretmeninin yanına gidip kendisinden af dilemelidir1. 

2. Sinagoga yemekten sonra henüz hava aydınlıkken gidilir ve 
Talit giyilir ama [son dönem otoritelerine göre] bunun için beraha 
söylenmez. 

3. Leha Eli ve Şema Koli manzumelerinden (Piyutim) sonra, hava 
kararmadan önce Kal Nidre söylenir. Çünkü Yom Tov’a girildikten 
sonra Neder iptali yapılamaz. 

4. Kal Nidre’den önce Ehal Akodeş’te bulunan tüm Sefer Toralar 
çıkarılır. Hazan hüzünlü bir sesle bir kez Bişiva Şel Maala ve 3 kez 
Kal Nidre parçalarını; ardından da Şeeheyanu berahasını söyler. 

5. Veu Rahum’dan önce Sefer Toralar Ehal Akodeş’e götürülür. 
6. Arvit ve Şahrit’te okunan Şema’daki Baruh Şem Kevod cümlesi 

yüksek sesle söylenir. 
7. Amida’dan önce Ki Bayom Aze cümlesi söylenir. Eğer Kipur 

Şabat gününe rastlamışsa, önce Veşameru, sonra Ki Bayom Aze 
söylenir. 

8. Şabat akşamı Kipur’a rastlamışsa, Arvit Amidası’ndan sonra 
Vayhulu ve  Meen Şeva berahaları okunur. 

9. Bütün Tefilot ve Selihot’un ağlayarak söylenmesine gayret 
edilmelidir. Gözyaşı dökmeyi beceremeyen biri, en azından duaları 
ağlamaklı bir sesle söylemelidir2. 

1 Ben İş Hay, Peraşat Vayeleh. 
2 Ben iş Hay, Peraşat Vayeleh 
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SİNAGOGDA KİPUR GÜNÜ 

 
1. Kipur günü sinagoga erken gelinir; Şabat ve Yom Tov gibi dua 

edilir. 
2. Şahrit’ten sonra Selihot ve Piyutim okunur. İki Sefer Tora 

çıkarılır. İlkinden Ahare Mot peraşası3 okunur ve 6 Ole çağırılır. 
Fakat Kipur Şabat gününe rastlarsa 7 Ole çağırılır. Maftir olarak, ikinci 
Sefer Tora’dan Uveasor peraşası4 ve Solu Solu Aftarası5 okunur. 

3. Kipur’da Berit Mila varsa, bu, Sefer Tora’dan sonra, Aşre’den 
önce yapılır. 

4. Birkat Mila [Berit Mila’daki beraha, Kuşta (İstanbul) 
Hahamları’nın fikir birliği uyarınca] şarapsız yapılır. 

5. Musaf Amidası’nın Behazarası sırasında Seder Aavoda6 okunur. 
Hazan Veakoanim paragrafını okurken Ayu Koreim Umiştahavim 
sözlerinde diz çökerek eğilme adetinde olanlar da vardır. 

6. Minha’da Amida’dan önce bir Sefer Tora çıkartılır ve Arayot 
peraşası7 okunur. 3 Ole çağırılır. Üçüncü Ole Maftir’dir. Aftara’da 
Peygamber Yona’nın kitabı Kadiş’siz olarak okunur. 

7. Kipur’da Minha’dan sonra Neila adı verilen ek bir dua daha 
yapılır. Neila Amidası güneş batmadan önce söylenir ve bu dua 
yıldızlar çıkarken bitirilir. 

8. Neila Amidası’ndan sonra Kadiş Titkabal’da, Teanu 
VeTeateru’dan önce Şofar çalınır; sonra Kadiş’e devam edilir. 

3 Vayikra Kitabı: Ahare Mot peraşası, peraşanın başından, 17. pereke kadar. 
4 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası, 29:7-12. 
5 Yeşayau Kitabı: 5714’ten, 58’in sonuna kadar. 
6 Seder Aavoda: Koen Gadol’un, Kipur günü Bet-Amikdaş’ta yaptıklarını anlatan 
bölüm. 
7 Vayikra Kitabı: Ahare Mot peraşası; 18. perek. 
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Neila’nın sonunda Terua Gedola çalınır. Bu da Taanit’in bittiğinin 
işaretidir. 

9. Haftaarası Arviti söylenir. Amida’da Ata Honantanu ve 
Arvit’ten sonra da şarapla Avdala söylenir. 

10. Kipur orucundan sonra eve gidilir ve Yom Tov gecesi gibi neşe 
içinde yenip içilir. 

11. Motsae Kipur hemen Suka yapılmaya başlanır. Amaç bir 
mitsvayı bitirdikten sonra hemen bir diğerine başlamaktır. 
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SUKOT 
 

SUKA YAPMA KURALLARI 
 

1. Kutsal Toramız, bizlere avlu veya balkonlarımızda Suka inşa 
ederek ve Sukot bayramının tüm yedi gününü orada geçirmemizi 
emreder. Tora’da bununla ilgili olarak “Yedi gün boyunca Sukalar’da 
oturun” denmektedir. 

2. Kipur’un hemen ertesinde Suka yapımına başlanır. Çok kişi 
erken davranıp Kipur çıkışında Taanit’ten hemen sonra Suka’yı 
yapmaya başlar ve ilk çiviyi o akşam çakar. Bunun amacı, Kipur 
gününden çıkmışken, günahlarımızdan arınmış olduğumuz yeni 
hayatımıza Suka yapma mitsvasıyla başlamaktır. 

3. Bir kişi Suka’yı hizmetkarının eliyle değil, bizzat yapmaya 
gayret etmeli, “Şehina – Tanrı’nın Kutsal Varlığı”nın barınacağı bu 
yeri yapmak için bir aslan gibi atılgan olmalıdır. 

4. Suka’nın yapılacağı yer temiz olmalıdır. Yanından pis sular 
geçen ve temiz olmayan yerlerin yanında Suka yapılmaz. 

5. Suka inşa edilirken öncelikle “Defanot – Duvarlar”, sonra da 
“Sehah – Tavan” yapılır1. 

6. Suka yerden Sehah’a kadar 20 Ama’dan2 (9.60m.) yüksek ve 10 
Tefah’tan3 (80cm.) alçak olmamalıdır. Ölçüleri bu sınırların dışına 

1 Önce Sehah sonra Defanot yapıldıysa, Suka Kaşer’dir (Muari Azulay). 
2 Ama: Dirsekten bileğe olan uzaklık. Ancak standart ölçü olarak 1 Ama 48cm.ye 
eşittir. 
3 Tefah: Yumruk. Standart ölçü olarak 1Tefah, 8cm.ye eşittir (Bazı otoritelere göre 
bu ölçü 10cm.dir. Bu sebeple soru işareti olmaması açısından asgari yükseklik 1m. 
olarak düşünülmelidir). 
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çıkan Suka geçersizdir. Suka’nın genişlik ve uzunluğu ise istenilen 
ölçüde olabilir. Yine de en ya da boy 7 Tefah’tan (56cm.) az olursa 
Suka geçersizdir. 

7. Suka’nın eni 7 Tefah’tan az olursa, uzunluğu ne olursa olsun, 
Suka geçersizdir. Asgari en ve boy 7 Tefah olmalıdır. 

8. Ağaç ya da asma gibi, kökleri halen toprağa bağlı olan 
herhangi bir bitki Sehah’ı kısmen bile olsa kapatıyorsa, Suka 
geçersizdir. 

9. Duvar yapmaya uygun her maddeyle Suka duvarı yapılabilir: 
Suka’nın etrafına üç kalas çakılabilir. Ancak en alttaki kalas yerden, 
en fazla 3 Tefah (24cm.) yüksek olabilir. Yerden yükseklik bundan 
fazla olursa Suka geçersizdir. 
       Duvarlar tahta, kontrplak, halı veya kalın kumaşlardan 
yapılabilir. Fakat rüzgarla sallanmamaları ve yerinden 
sökülmemeleri için, her taraftan iyice bağlamak ya da çakmak 
gerekir. 

10. En doğru Suka şu şekildedir: Defanot [duvarlar], yerden ya da 
topraktan azami 3 Tefah yüksek olacak şekilde, dört duvardan 
oluşturulur1. 
       Ancak her biri yerden azami 24cm. yüksekte olmak kaydıyla, 
sadece iki tam Defanot ve asgari 10cm. genişliğinde üçüncü bir kısmi 
duvar yapıldıysa ve kapı şekli de verildiyse [yani tam duvarlardan 
biriyle bu kısmi duvar arasında azami 24cm. varsa ve bu ikisi, en 
üstte ince bir çıtayla birleştirilmişse], Suka Kaşer’dir2. 
 

1 Deraşot Muaril BeVet Aşoeva. 
2 Sefer Atodaa, Rabi Eliyau Ki Tov. 
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SEHAH3 YAPMA KURALLARI 

 
1. Sehah gelişigüzel şeylerle örtülemez. Sadece, toprakta büyümüş 

ama toprakla bağlantısı kesilmiş, hiçbir şekilde eşya olarak 
kullanılmamış bitkiler – örneğin ağaç dalları ve yaprakları – 
kullanılabilir4. 

2. Sehah bir sandıktan ya da işlenmiş/kullanılmış başka bir 
eşyadan sökülen tahta parçalarıyla yapılamaz. 4 Tefah’tan (32cm.) 
daha geniş tahta parçaları, genişliklerinden dolayı normal ev 
tavanına benzemeye başlayacağından, başka hiçbir şeyde 
kullanılmamışlarsa bile Sehah yapımında kullanılamaz. 

3. Sehah için kullanılma amacıyla yapılan hasırlar, başka bir 
amaçla kullanılsa bile, temelde Suka için yapılmış olduklarından 
Tuma (manevi kirlilik) tutmazlar; dolayısıyla Kaşer’dirler. 

4. Güzel kokmayan yaprak ya da dallardan Sehah yapmak 
yasaktır. Ayrıca yaprakları düşen dallardan Sehah yapılmaz. Zira 
yapraklar düştükçe tavan eksilecek ve Suka geçersiz olacaktır. Çünkü 
bu durumda Sehah’ın yaptığı gölge, Suka’nın içindeki aydınlıktan 
daha az olacaktır ve bu, kurala aykırıdır. 

5. Sehah, Suka’nın içinde aydınlıktan çok gölge olacak şekilde 
yapılmalıdır. Gölge, güneşin ışığından daha fazla olmalıdır. Ancak 
buna karşın, tavan tamamiyle de örtülmemeli, geceleyin dalların 
arasından yıldızların görülebileceği şekilde ayarlanmalıdır. 

6. Suka, bir tavanın, bir balkonun veya dalları Sehah’ın üstüne 
sarkan bir ağacın altında ise, tüm ölçüleri kurala uygun da olsa 
geçersizdir. 

7. Suka yapamayan biri, arkadaşının Sukası ile Hova’dan çıkabilir. 

3 Sehah: Suka’nın tavanı. 
4 İstanbul’da çoğu Suka’da Sehah için defne dalları kullanılır. 
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8. Suka süslenmeli ve içinde iken ağırbaşlı davranılmalıdır. 
Suka’dayken dalga geçmek, alay etmek, pis sözler söylemek, oyun 
oynamak ve benzeri hareketlerde bulunmak yasaktır. 

9. Suka’ya mobilya, halı vs. getirilebilir; tavana meyveler asılıp, 
Suka güzel çiçeklerle donatılabilir. Ancak asılacak meyvelerin 
tavandan 3 Tefah’tan daha aşağıya sarkmaması gerekir. 

10. Suka’yı güzelleştirmek için asılan meyve, bisküvi ve benzeri 
şeylerin Sukot’un sekiz günü boyunca yenmeleri – Sehah’tan düşseler 
bile – yasaktır. Hatta Şabat veya Yom Tov’da düştüyseler, onlara 
dokunmak bile yasaktır. 
 

SUKA’DA OTURMA EMRİ 
 

1. Suka mitsvası şu şekildedir: Orada yiyip içmek ve tüm yedi gün 
boyunca veya gündüz ve gece orada yaşamak. Öyle ki, bu bayram 
boyunca, asıl yaşanan yer Suka, geçici barınak da evmiş gibi 
davranılmalıdır. 

2. Sukot bayramında Suka’nın dışında yemek yemek yasaktır. 
Fakat meyve, içecek ve ekmeksiz şeyler Suka dışında yenebilir. 
Ancak bu söylenen, bayramın geneli için doğrudur. Fakat ilk iki 
akşam Suka’da en az Kazayit (27gr.) kadar ekmek yeme zorunluluğu 
vardır. Kazayit kadar ekmek, yendiğinde Birkat Amazon söylemeyi 
gerektirecek kadar bir ölçüdür. Bir kişi rahatsız olsa bile, ilk iki gece 
Suka’da yemekle yükümlüdür. 

3. Sukot’un ilk gecesi hava tamamen kararmadan ve yıldızlar 
çıkmadan önce Suka’da yemeğe oturulmaz. 

4. Her ne kadar yukarıda, “ekmek yemek istemeyen bir kişi 
meyve vs. ile geçiştirmek istiyorsa Suka dışında yiyebilir” dediysek 
de, Sukot’un 7 günü içinde toplam 14 kez Suka’da yemek 
yükümlülüğü vardır. Her zaman 3 Seuda yemenin gerekli olduğu 
Şabat haricinde, Sukot’un 7 günü boyunca, biri sabah biri akşam 
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olmak üzere her gün iki öğün yemek zorunludur. Fakat yağmur 
yağdığı takdirde Suka’da oturma konusunda muafiyet söz 
konusudur. 

5. Uyumak bile Suka’nın içinde olmalıdır. Fakat rahatsız olan bir 
kişi bundan muaftır. 

6. Hastalar Suka mitsvasından muaftırlar. Çocuklar 5 yaşından 
itibaren mitsvalara alışmaları için Suka’da yemeğe getirilirler. 

7. Hava çok soğuksa, bundan rahatsızlık duyan bir kişi, Suka 
mitsvasından muaftır. Yağmur yağmasına veya havanın çok soğuk 
olmasına karşın, canına eziyet edip Suka’da oturmakta ısrar eden 
kişiye “akılsız” denir. Hatta böyle bir kişi Lişev Basuka berahasını 
söylerse, bu beraha boşadır1. 

8. Tencereler Suka’ya sokulmaz. Yemekler tabaklara Suka’nın 
dışında konur. Ayrıca tabaklar Suka’da yıkanmamalıdır2. 

9. Suka’da yemek yerken yağmur başladığı için eve girildiyse, 
yağmur durduğunda tekrar Suka’ya gitme zorunluluğu yoktur. 
Seuda evde bitirilir ve Birkat Amazon da evde söylenir. Havanın 
bulutlu olduğunu gören bir kişi, en iyisi, Suka’da Amotsi yaparken, 
Seuda’yı olası bir yağmur sebebiyle evde bitirmesi gerekebileceğine 
de yoğunlaşmalıdır. 

 
SUKA’DA KİDUŞ VE BERAHALARLA İLGİLİ KURALLAR 

 
1. Sukot’un ilk gecesi Suka’ya girildikten sonra şarap dolu bir 

bardak alınır ve Kiduş’ta 4 beraha söylenir: [1] Bore Peri Agefen, 
[2] Mekadeş Yisrael Veazemanim, [3] “Baruh Ata AD…, E-loenu 
Meleh Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Lişev Basuka 
– Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Suka’da oturmayı emreden Evrenin 

1 Birke Yosef. 
2 Birke Yosef’te Muari Azulay. 
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Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin”, [4] Şeeheyanu. İkinci gece ise 
Kiduş’ta önce Şeeheyanu sonra Lişev Basuka berahası söylenir. Her 
iki gece şaraptan asgari 87gr. içildikten sonra eller yıkanarak Netilat 
Yadayim yapılır ve Amotsi’den sonra yemeğe oturulur. 

2. İlk gece Suka’da yemek yenememişse, ikinci gece Kiduş’ta önce 
Lişev Basuka ve sonra Şeeheyanu berahası söylenir1. 

3. Hol Amoed’in 5 günü boyunca ne Kiduş ne de Şeeheyanu 
berahası söylenir. Ama Lişev Basuka berahası söylenir ve bu, 
Amotsi berahasının ardından ekmek lokması yenmeden yapılır. 

4. Lişev Basuka berahasını Amotsi’nin hemen ardından söylemeyi 
unutan bir kişi, eğer bunu yemeğin ortasında hatırlarsa, orada 
söyler. Hatta yemek bittikten sonra hatırlarsa, o zaman bile 
söyleyebilir2. 

5. Lişev Basuka berahası ayakta söylenir ve beraha bittikten sonra 
oturulur3. 

6. Şabat gecesi Suka’da yemek yerken, ışıklar sönerse ve evin 
içinde ışık varsa, yemek için Suka’dan çıkılıp eve gidilebilir4. 

7. Sukot’un yedi günü boyunca Suka’ya girişte şu sözleri söylemek 
iyidir: “Tanrı’nın, Tora’da yazdığı gibi ‘Yedi gün Sukalar’da 
oturacaksınız’ sözleriyle verdiği, Suka’da oturma emrini yerine getirmeye 
hazırım”. 

8. Sabahları Suka’da 27gr.dan az miktarda hamur işi yenirse Lişev 
Basuka berahası söylenmez. Yine de şüpheden çıkmak için en iyisi, 
Netilat Yadayim yapmak, Amotsi ve ardından Lişev Basuka 

söyleyerek ekmek yemektir5. 
 

1 Şulhan Aruh, Siman 661. 
2 Baer Etev, Siman 639. 
3 Ben İş Hay, Peraşat Aazinu. 
4 Şulhan Aruh, Siman 660. 
5 Şeelot Utşuvot Haye Şaul, ilk kitap, Siman 71. 
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KANDİL YAKMA BERAHALARI 

 
1. Erev Sukot güneş batmadan önce kandil yakılır ve Leadlik Ner 

Şel Yom Tov berahası söylenir. Eğer Erev Yom Tov, Erev Şabat’a 
rastlarsa, o zaman daha erken yakılır ve Leadlik Ner Şel Şabat 
VeYom Tov berahası söylenir. 

2. Eğer rüzgar varsa, Erev Şabat kandili Suka’da yaktıktan ve 
berahayı söyledikten sonra en iyisi hemen evin içine götürmektir. 
Ancak kandillerin yakılmasıyla evin hanımı bayramı almış sayıldığı 
için bu götürme işlemini başkası yapmalıdır. 

3. Mümkünse Suka’da 7 kandil yakılması iyidir. Bunlar, Sukot 
bayramı süresince Suka’ya misafir [Uşpizin] olan atalarımız Avraam, 
Yitshak, Yaakov, Moşe, Aaron , David ve Şelomo’nun şereflerine 
yakılır6. 

4. Sukot’un hemen bitiminde başlayan Şemini Hag Atseret 
bayramında kandil Suka’da değil evde yakılır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Mahazik Beraha, Siman 625. 
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ARBAAT AMİNİM 
DÖRT BİTKİ TÜRÜ 

 
1. Sukot kutlamasının bir parçası olarak elde tutulması gereken 

dört bitki şunlardır: Lulav, Etrog, Adas, Arava. Bunlardan bir tanesi 
eksikse, mitsva yerine getirilmiş olmaz. 

2. Bir dört çeşit bitkinin en iyilerini aramak gerekir. Zira Tanrı 
hizmeti söz konusu  olduğunda her şeyin en iyisini kullanmaya özen 
gösterilmelidir. 

3. Dört çeşit bitkiyi satın alamayan bir kişi, arkadaşının Lulavı ile 
Hova’dan çıkabilir. Ancak arkadaşının, Lulav’ı hediye etmesi gerekir. 
Günümüzde tüm sinagog yönetimleri bu dört çeşidi satın alırlar. 
Böylelikle, kendisi için alamayan herkes bundan yararlanarak 
Hova’dan çıkabilir. 

4. Kadınlar hem Arbaat Aminim hem de Suka mitsvasından 
muaftırlar. Buna rağmen kadınlar da her iki mitsvayı yapıp 
berahalarını da söylemeyi bir yükümlülük gibi adet edinmişlerdir; 
ve bu, güzel bir adettir1. 
 

LULAV 
 

1. Beraha söylenebilmesi için, bir Lulav’ın şu özelliklere sahip 
olması gerekir: Taze ve yeşil olmalı, hiçbir tarafında kuruluk 
bulunmamalıdır. Bir sopa gibi düz olmalı, ucu da kesik olmamalıdır. 
Yaprakları dağınık değil birbirini örter şekilde olmalı, hiçbir yaprak 
eksik olmamalıdır. Naanuim2 yapılırken yapraklar açılırsa bu önemli 
değildir. Lulav’ın yapraklarının hiçbiri kopmuş olmamalı ve en az 60 
adet olmalıdır. 

1 Alihot Olam 2; Perek Şeni, Siman 8. 
2 Bkz. Naanuim Kuralları (s. 299). 

      
  

            
      

        
        

        
          

          
  

 

 
 

          
         

        
          

          
       
      

 
         

 
        

         
      

 
 

       
     
     

294 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

 
  

   
 

        
          

     
          

           
 

          
        

         
       

  
        

         
        

     
 

 
 

        
         

          
         

        
          

  

        
      

2. Yapraklar birbirini örtmeyecek şekilde tamamen açıldıysa 
Lulav Pasul’dur. 

3. Lulav’da aralık ya da çatlak varsa ve bu haliyle sanki iki Lulav 
varmış gibi görünüyorsa, o Lulav Pasul’dur. 

4. Lulav’ın yapraklarının çoğu kuruysa ve başka bir Lulav 
bulunamıyorsa, o Lulav’a beraha söylenebilir. Fakat yaprakları kuru 
olmayan bir Lulav varsa, kuru Lulav’a beraha söylenemez3. 

5. Beraha söylenebilmesi için, Lulav’ın boyu en az 4 Tefah (32cm.) 
boyunda olmalıdır. Fakat uzunluk için sınır yoktur. Her boy Lulav’la 
beraha söylenebilir4. 
 

ETROG5 
 

1. Etrog temiz ve lekesiz olmalı, limon gibi düz değil, girintili 
çıkıntılı yüzeye sahip olmalıdır. Okets [Etrog’un altındaki sap] da 
içeri gömülü olmalıdır. Pitemet [Etrog’un üstündeki sap] sağlam 
olmalı ve Etrog’un tam ortasında bulunmalıdır. Etrog bir kule gibi, 
alt tarafı geniş, yukarı doğru gittikçe daralan biçime sahip olmalıdır. 

2. Boyu bir yumurtadan ufak olan Etrog Pasul’dur. 
3. Etrog, çekirdeklerinin bulunduğu bölgeye kadar delinmişse 

Pasul’dur. 
4. Etrog’un üstündeki kabuk az da olsa soyulmuşsa, o Etrog 

Pasul’dur. 
5. Etrog siyah veya kahverengi bir renk almışsa Pasul’dur. 
6. Pitemet veya Okets kopmuşsa, o Etrog beraha söylemek için 

Pasul’dur; böyle bir Etrog’la beraha söylenemez. 
 

 

3 Birke Yosef, Siman 658, Ot 5. 
4 Şulhan Aruh, Siman 650. 
5 Etrog: Bir tür turunçgil. 
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ADAS 

MERSİN DALI 
 

1. En makbul ve en güzel Adas, yaprakları taze ve yeşil olan, 
dallarında hiçbir kuru yaprak olmayandır. 

2. Dalın her boğumundan üçer adet yaprak çıkmalıdır. 
Yapraklardan biri ufak biri büyük olmamalı, daldan çıkış yerleri 
birbirinin yanında bulunmalıdır. Her boğumdan çıkan yaprakların 
ucu, bir üst boğumdaki yapraklara yetişmelidir. Adas’ın boyu 3 
Tefah’tan (24 cm.) az olmamalıdır. 

3. Adas dalının yaprakları ne çok ufak, ne de çok büyük olmalıdır. 
Adas yaprakları, yaklaşık olarak, ortalama bir insanın kalın parmağı 
kadar olmalıdır. 

4. Adas dalının ucu çürük olmamalıdır. Aynı şekilde 
yapraklarının ucu da çürük değil, sağlam olmalıdır. 

5. Yapraklarının çoğu dökülmüş olan Adas Pasul’dur. 
6. Boyu 3 Tefah’tan az olan Adas dalı Pasul’dur. 

 
ARAVA 

SÖĞÜT DALI 
 

1. En makbul Arava, dalı kırmızı, yaprakları dar ve uzun olandır. 
2. Yaprakların kenarları testere gibi değil, düz olmalıdır. 
3. Tüm yaprakları yeşil ve taze olmalı, hiçbir kuru yaprağı 

olmamalıdır. 
4. Eksik yaprak olmamalıdır. 
5. Arbaat Aminim’den hiçbirinin, “Arkava – Aşılama” yoluyla 

yetiştirilmemiş olmasına dikkat edilmelidir. 
6. 3 Tefah’tan (24 cm.) kısa olan Arava dalı Pasul sayılır. 
7. Dalda yenmiş yapraklar varsa Arava Pasul’dur. 
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8. Arava dalının yapraklarının yarısından çoğu eksikse veya 
yapraklarda Sedek (çatlak) varsa, Arava Pasul sayılır. 
 

NETİLAT LULAV1 KURALLARI 
 

1. Sukot’un ilk günü güneş doğmaya yüz tuttuğunda [mümkün 
olduğu kadar erken saatte], evde Suka varsa oraya [yoksa 
sinagogdaki Suka’ya] gidilir. 4 cins bitki elde tutulup büyük bir 
sevinçle şu iki beraha söylenir: [1] “Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh 

Aolam, Aşer Kideşanu Bemitsvotav, Vetsivanu Al Netilat Lulav – 
Bizleri emirleriyle kutsayan ve bizlere Lulav tutmayı emreden Evrenin 
Kralı, Sen, Tanrımız; Mübareksin” [2] Şeeheyanu. Arbaat Aminim için 
berahayı sinagogda söyleyecek olan bir kişi, Al Netilat Lulav ve 
Şeeheyanu berahalarını, cemaat Alel’e başlamadan önce söylemelidir. 

2. Arbaat Aminim’i satın alma imkanına sahip olmayan bir kişi, 
sinagogda halk için alınanlarla Hova’dan çıkabilir. Zira sinagog 
yönetiminin, tüm cemaat için Arbaat Aminim satın alınması 
gelenekselleşmiştir. Arbaat Aminim’i olmayan Yahidler [sinagogun 
müdavimleri] bu Lulav ve Etrog’la Hova’dan çıkarlar2. 

3. Tıpkı ilk günde olduğu gibi, Sukot’un yedi günü boyunca 
Arbaat Aminim için beraha söylenir. Fakat Şeeheyanu berahası sadece 
ilk gün söylenir. 

4. İlk gün unutkanlık sebebiyle Şeeheyanu söylememiş ya da bir 
rahatsızlık sebebiyle Lulav tutmamış bir kişi, Şeeheyanu berahasını, 
bayramın yedi günü boyunca söyleyebildiği ilk gün söyleyebilir. 

5. Sukot’un ilk günü Şabat’a rastlarsa – Şabat günü Lulav 
dokunulamayacağı için –  Şeeheyanu berahası ikinci gün söylenir. 

1 Netilat Lulav: Lulav’ın, diğer dört bitki çeşidiyle birlikte tutularak berahanın 
söylenmesi. 
2 Şulhan Aruh, Siman 658. 
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6. Sukot’un yedi günü boyunca, Lulav’a bağlı olan Adas 
yapraklarının koklanması yasaktır. Bu süre zarfında Etrog da 
yenemez; fakat koklanabilir. 

7. Lulav berahası söylenmeden önce, bir Etrog, bir Lulav, 3 Adas ve 
2 Arava alınır. Etrog, Lulav’dan ayrı tutulur. Adaslar ve Aravalar, 
birlikte Lulav’a bağlanır. Bağlama şu şekilde yapılır1. 
        Lulav’ın Şidra’sı2 karşımızda olacak şekilde, 3 Adas dalı Lulav’ın 
sağına, 2 Arava dalı ise soluna, fakat Adas’tan biraz aşağıya 
yerleştirilir. Ardından hepsi birden düğümlerle bağlanır3. 

8. Lulav’a yanlışlıkla 2 Adas, 3 Arava bağlandıysa ve bunun 
farkına beraha söylendikten sonra varıldıysa, Lulav’a 3 Adas ve 2 
Arava bağlanıp tekrar Netilat Lulav yapılmalıdır [Arbaat Aminim 
tekrar ele alınmalıdır]. Ancak tekrar beraha söylemeye gerek 
yoktur4. 

9. Lulav, Arava ve Adas’ın bağlanışının Erev Sukot’ta yapılması 
daha iyidir. Fakat Erev Sukot’ta bağlanmadıysa, ya da bağlanmış ama 
çözülmüşse, Sukot günü bağlanırken düğüm değil, yalnızca fiyong 
yapılmalıdır; zira Yom Tov’da düğüm yapmak yasaktır. 

10. Lulav berahası söylenmeden önce, 3 Adas ve 2 Arava’nın bağlı 
olduğu Lulav sağ ele alınır; Al Netilat Lulav ve ardından Şeeheyanu5 

1 Baer Etev, Siman 651. 
2 Şidra: Belkemiği. Lulav’ın sırtı.  
3 İstenirse, Lulav’ı Rav Hemdat Yamim’in stiline göre bağlamak da mümkündür: 
Lulav’ın Şidrası karşımızda olacak şekilde, 3 Adas dalının biri sola, biri sağa biri de 
Şidra’nın üstüne; 2 Arava dalı da iki yana yerleştirilir ve bu şekilde bağlanır. 
4 Kemah Solet, Sayfa 152. 
5 Şeeheyanu berahası, sadece Lulav mitsvası ilk kez yerine getirildiği zaman 
söylenir. 
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berahaları söylenir; sonra Etrog sol ele alınarak, sağ eldeki Lulav ile 
birleştirilir6 ve sallanır7. 

11. Beraha sırasında Lulav yatık veya başaşağı tutulduysa 
Hova’dan çıkılmaz. Zira Lulav, aynen yetiştiği ve büyüdüğü şekilde – 
yani yukarı dönük halde – tutulmalıdır. 

12. Kimi kişiler Lulav berahasını söylerken, ellerinde Lulav ve diğer 
üç çeşitten başka [bu bitkilerle doğrudan teması engelleyici] hiçbir 
şey olmamasına özen gösterirler. Hatta yüzüklerini bile çıkarırlar. 

13. Lulav berahasını söyleme vakti gündüzdür. Geceleyin bu 
beraha söylenmez. 

14. Beraha söylenirken dört bitkinin hepsi sağ elde tutulursa 
Hova’dan çıkılmaz8. Ancak Lulav sol, Etrog sağ elde tutulursa 
Hova’dan çıkılır9. 

15. Tek eli olan bir kişi, Lulav’ı o eliyle alıp beraha söyler10. 
 

 
NAANUİM11 KURALLARI 

 
1. Arbaat Aminim [Lulav, Adas, Arava, Etrog] sevincin simgesi 

oldukları için, bunları, Tanrı’ya övgüler içeren parçalardan oluşan 
Alel duası sırasında elimizde tutarız. 

6 Bazı adetlere göre Lulav sağ elde, Etrog da ona bitişik olarak sol elde, ama ters 
olarak tutulur ve beraha[lar] bu şekilde söylendikten sonra, Etrog düz hale getirilir 
ve Arbaat Aminim birlikte sallanır. 
7 Muari Azulay, Siman 651. 
8 Zera Emet, Helek 3, Siman 75. 
9 Damesek Eliezer, Dine Lulav, Siman 1. 
10 Birke Yosef, Siman 651. 
11 Naanuim: Arbaat Aminim’in Sallanması. 
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2. Hazan, Alel duasına başlarken Arbaat Aminim’i olan herkes 
hemen onları eline alır1. 3 Adas ve 2 Arava’nın bağlı olduğu Lulav sağ 
elde, Etrog ise sol elde ve Lulav’a bitişik şekilde tutulur. Odu L’AD… 
Ki Tov, Ana AD… Oşia Na, ve Alel’in en sonundaki Odu L’AD… Ki 
Tov cümlelerinde hepsi birden iki elle tutulur ve sallanarak 
Naanuim yapılır. 
       Şehrimizde [İstanbul’da] Naanuim şu şekilde yapılır: Güney 
yönüne dönülür; Odu sözcüğü söylenirken Lulav üç kez ileri geri 
sallanır. L’AD… (Tanrı’nın İsmi) söylenirken durulur ve Tanrı 
düşünülür. Sonra kuzeye dönülür ve Ki sözcüğü söylenirken bu 
arada Lulav üç kez ileri geri sallanır. Sonra doğuya – Ehal Akodeş’in 
tarafına – dönülür ve Tov sözcüğü söylenirken Lulav üç kez o yönde 
sallanır. Ardından Lulav yukarı yönde üç kez sallanırken Ki sözcüğü 
söylenir. Sonra Leolam sözcüğü söylenirken bu kez Lulav yukarıdan 
aşağıya doğru [ama ters değil, dik tutularak] üç kez sallanır. En 
sonda da batıya dönülüp Lulav bu yönde üç kez ileri geri sallanırken 
Hasdo sözcüğü söylenir. 
        Ana AD… Oşia Na cümlesi söylenirken şöyle yapılır: Ana 
sözcüğünün A hecesinde güneye, Na hecesinde ise kuzeye doğru 
Lulav üç kez ileri geri sallanır ve ardından durularak AD… 
(Tanrı’nın İsmi) söylenir; fakat bu sırada Lulav sallanmaz. Sonra 
doğu yönüne – Ehal Akodeş’in tarafına – dönülür ve Lulav, Oşiya 
sözcüğündeki O hecesi söylenirken üç kez bu yönde getirilip 
götürülür. Sonra Lulav yukarı doğru yönlendirilerek Şi hecesi 
söylenir ve aşağıdan yukarıya doğru üç kez sallanır. Ardından A 
hecesi söylenirken Lulav bu kez yukarıdan aşağıya üç kez sallanır. 

1 Dört bitki çeşidini bir buket gibi göklere doğru kaldırmamızın amacı; Tanrı’nın 
bu güzel dünyanın Hakimi olduğunu ve yeryüzündeki tüm bolluğun O’nun 
verdiği bereket sayesinde varolduğunu kabul ettiğimizi ifade etmektir. Bu 
sembolik buketle, Yüksek Takdiri’nin bahşettiği muhteşem güzellikler için 
Tanrı’ya şükranlarımızı sunarız. 
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Son olarak da batıya dönülüp Na sözcüğü söylenir ve bu yönde 
Lulav üç kez ileri geri sallanır2. 
         Alel’in en sonunda yer alan Odu L’AD… Ki Tov Ki Leolam 
Hasdo cümlesinde de yukarıda anlatıldığı gibi yapılır. 
 

SUKOT BAYRAMINDA TEFİLA DÜZENİ 
 

SUKOT BAYRAMINDA ARVİT 
 

1. Bayramın ilk iki akşamı Arvit’e Lamnatseah Maskil Livne 
Korah3 parçasıyla başlanır. Ardından Hatsi Kadiş söylenip, Şabat 
akşamı olduğu gibi Arvit okunur. Amida’dan önce Ele Moade 
cümlesi, Hatsi Kadiş okunur ve Yom Tov Amidası söylenir. Amida’da 
Beyom Hag ASukot Aze ve Zeman Simhatenu eklemeleri yapılır. 
Amida’nın arkasından Kadiş Titkabal, Samahti parçası, Kadiş Yee 
Şelama Raba, Barehu, Alenu Leşabeah ve Yigdal okunur. Kiduş’ta 
her iki akşam da Şeeheyanu berahası okunur. 
 

SUKOT’TA ŞAHRİT, OŞANOT, SEFER TORA VE MUSAF 
 

1. Şahrit, Amida’ya kadar her Şabat olduğu gibidir. Amida, Arvit’te 
okunanla aynıdır. Amida’dan sonra Alel (Ligmor) okunur. 
        Alel’in ortasındaki ve sonundaki Odu L’AD… Ki Tov Ki Leolam 

Hasdo ile Ana AD… Oşia Na pasuklarında Naanuim yapılır4. Alel 
bittikten sonra Kadiş Titkabal söylenmeden Ehal Akodeş açılır: Bir Sefer 
Tora alınıp Teva’ya götürülür5 ve Oşanot duasına1 Erhats Benikayon 

2 Ana AD… Oşia Na Naanuimi, iki kez aynı şekilde tekrarlanır. 
3 Teilim 42-43. 
4 Bkz. Naanuim Kuralları (s. 299). 
5 Eğer Şabat’sa, Ehal Akodeş açılır, fakat Teva’ya götürülmek üzere Sefer Tora 
çıkarılmaz. Şabat günü, bayram kitaplarında yazılı olan Şabat Oşanotu okunur. 
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Kapay sözleriyle başlanır2. Sukot’un yedi gününün her biri için ayrı 
ayrı Oşanot düzeni vardır. Oşanot’un ardından Kadiş Titkabal söylenir 
ve Teva’daki Sefer Tora yerine götürülür3. Ehal yeniden açılır ve iki 
Sefer Tora çıkartılır. İlkinden Şor O Hesev O Ez peraşası4 okunur ve 5 
Ole çağırılır5. Hatsi Kadiş söylenir ve Maftir olarak ikinci Sefer 
Tora’dan Uvahamişa Aşar Lahodeş peraşası6 okunur ve tekrar Hatsi 
Kadiş söylenir. Maftir olarak kalkan kişi İne Yom Ba Aftarasını7 okur. 
Sonra Aşre ve Yei AD… okunur. Sefer Tora Ehal Akodeş’e 
yerleştirildikten sonra okunan Hatsi Kadiş’in ardından, Mahzorlar’da 
[bayram kitabı] bulunan Yom Tov Musafı’na başlanır. Musaf 
Amidası’ndan sonra Kadiş Titkabal, En KE-loenu, Pitum Aketoret, Kadiş 
Al Yisrael, Barehu ve Alenu Leşabeah ile Musaf bitirilir. 

1 Oşanot duasını yapmamızın sebebi şöyledir: Bet Amikdaş’ın ayakta olduğu 
dönemde, Koenler, bayram sevincini simgelemek için Mizbeah’ı [sunak] Arava 
dallarıyla süslerlerdi. Bu seremoni sırasında Mizbeah’ın etrafında bayramın her 
günü bir kez, yedinci gün ise yedi kez dönerler, bu sırada “Ana AD… Oşia Na – 
Lütfen Tanrımız; lütfen bizi kurtar” pasuğunu söylerlerdi. Bunun anısına 
günümüzde de Sukot bayramı boyunca her gün, bazı cemaatlerde Alel’den, 
bazılarında ise Musaf’tan sonra Ehal Akodeş’ten bir Sefer Tora çıkarılıp Teva’ya 
götürülür. Elinde Arbaat Aminim olan herkes de, başta Hazan olmak üzere Teva’nın 
etrafında bir tur atar ve Oşana parçalarını okur. Şabat günleri Lulav tutmak yasak 
olduğu için bu tur [Akafa] da yapılmaz. Sadece Ehal Akodeş açılır ve o güne özel 
Oşanot okunur. 
2 Şaloş Regalim kitaplarında her gün için ayrı Oşanot düzeni vardır. Buna göre 
okunur. 
3 Bazı cemaatlerde Oşanot, Musaf’tan sonra, Kadiş Titkabal’dan önce okunur. Fakat 
biz, yukarıda açıklandığı şekilde davranırız. 
4 Vayikra Kitabı: Emor peraşası, 22. perekten 23. perekin sonuna kadar. 
5 Eğer bayram Şabat’a rastlamışsa, 7 Ole çağrılır (Bundan daha fazla Ole çağırmak 
isteniyorsa bu mümkündür). 
6 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası, 29:12-17. 
7 Zeharya Kitabı: Perek 14, sonuna kadar. 
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2. Tefilalar’ın düzeni peraşalar da dahil olmak üzere her iki günde 
de aynıdır. Sadece ikinci gün Vayikalu Aftarası8 okunur. 
 

SUKOT BAYRAMINDA MİNHA 
 

    Lamnatseah Al Agitit ile başlanır, Pitum Aketoret, Aşre, Uva 
Letsiyon, Hatsi Kadiş ve Yom Tov Amidası’ndan sonra, Kadiş 
Titkabal söylenir. Arkasından Samahti parçası, Kadiş Yee Şelama ve 
Alenu Leşabeah okunur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Melahim I Kitabı: 8:2-21. 
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BET AŞOEVA ŞENLİĞİ1 
 

1. Tanrı’ya bağlı olan kişiler, Bet Aşoeva şenliklerini2 hatırlamak 
amacıyla Sukot boyunca Hol Amoed’in her gecesi Arvit’ten sonra, 
Tanrı’ya övgülerle dolu şarkılar söylerler. Ayrıca sinagoglar çok 
fazla ışıkla aydınlatılır3. 

1 Bet Aşoeva şenliği, Bet-Amikdaş döneminde, Şiloah nehrinden pompalanarak 
getirilen suyun doldurulup boşaltılması için danslar ve müziklerle yapılan neşeli 
bir törendi. 
2 Hahamlarımız (Masehet Suka 41) şöyle demişlerdir: “Bet Aşoeva sevincine şahit 
olmamış bir kişi, gerçek mutluluğu tecrübe etmemiştir”. Her ne kadar tüm 
bayramlarımızda mutlu olmamız bir mitsvaysa da, Sukot bayramında bunun daha 
da fazla olması gerekir. 
   Bet-Amikdaş döneminde bu şenlikler sırasında şunlar yapılırdı: Erev Sukot’ta 
Bet-Amikdaş’ta kadınlar için erkeklerden ayrı oturabilecekleri ayrı bir yer 
belirlenirdi. Şenlikler Hol Amoed’in ilk gecesinden başlayıp Hol Amoed boyunca 
devam ederdi. Kutlamalar, her gün, günün korbanı sunulduktan sonra başlar, tüm 
gün ve gece boyunca devam ederdi. Kutlamalar şu şekildeydi: 
    Herkes çeşitli müzik enstrümanları alır, kimisi keman, arp, flüt, kastanyet çalar, 
kimisi dans edip zıplardı – hepsi Tanrı’ya sürekli övgüler ve şükranlar sunularak 
ve özellikle bu amaçla gerçekleştirilirdi. Fakat içinden gelen herkesin bu 
kutlamalara katılmasına izin verilmezdi. Sadece Yisrael’in en ileri gelenleri, büyük 
Rabiler, Yeşiva başkanları ve Sanedrin üyeleri, Tanrı’ya çok bağlı kişiler bunları 
yaparlardı. Dans eden, şarkı söyleyen ve müzik aletlerini çalanlar sadece onlardı; 
basit halk ise gerek erkekler gerekse de kadınlar, seyretmeye, dinlemeye ve 
tezahürat yapmaya gelirlerdi (Rambam, İlhot Lulav sonu). 
     Bet Aşoeva sevinciyle o kadar meşguldüler ki, bayram boyunca uykunun tadını 
unuttukları anlatılır. Günün ilk saatinde korbanı sunarlar, ardından sabah duasını 
yaparlar, ardından Musaf korbanı ile Musaf duasını gerçekleştirdikten sonra herkes 
evine gidip yiyip içerlerdi. Sonra Minha duası için geri dönerler ve Bet Aşoeva 
kutlamaları bundan sonra kesintisiz olarak sürerdi (Suka, Yeruşalmi 53). 
3 Hemdat Yamim. 
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2. Sukot’ta Hol Amoed geceleri Teilim okuyup, Simhat Tora şarkıları 
söyleyen kişiye ne mutlu. Bu mutluluğu ihmal eden kişiler, 
karşılığını görecektir4. 
 

HOL AMOED SUKOT’TA TEFİLALAR 
 

ARVİT 
 

     Lamnatseah Maskil Livne Korah parçasıyla başlanır. Hatsi 
Kadiş’ten sonra Veu Rahum ve normal hafta arası okunan Arvit 
söylenir. Sadece Amida’da Yaale Veyavo ve onun içinde Beyom Hag 
ASukot Aze Uvyom Mikra Kodeş Aze eklemesi yapılır. Amida’dan 
sonra Yei Şem, Kadiş Titkabal, Samahti parçası, Kadiş Yee Şelama Raba, 
Barehu ve Alenu Leşabeah’la Arvit bitirilir5. 

 

ŞAHRİT VE MUSAF 
 

     Hafta arasındaki normal Tefila söylenir. Sadece Amida’da Yaale 

Veyavo eklemesi yapılır. Amida’dan sonra Alel (Ligmor) okunur ve 
bu sırada Naanuim yapılır. Kadiş söylenmeden Oşanot duası yapılır; 
ardından Kadiş Titkabal okunur. Sefer Tora çıkartılır ve 4 Ole çağırılır. 
Hol Amoed’de ilk gün Uvayom Aşeni ve Uvayom Aşelişi peraşaları6 
okunur. İlk Ole’ye Uvayom Aşeni, ikinci ve üçüncü Oleler’e Uvayom 
Aşelişi, dördüncü Ole’ye ise hem Uvayom Aşeni, hem de Uvayom 
Aşelişi okunur. 
     Hol Amoed’in beş günü de aynı şekilde hareket edilir. İkinci gün 
Uvayom Aşelişi ve Uvayom Arevii okunur. Üçüncü gün Uvayom 

4 Mişne Tora, Rambam, İlhot Lulav sonu. 
5 Hol Amoed’in ilk gecesi, Amida’da, Ata Honen paragrafının içinde, Ata 

Honantanu eklemesi yapılır. Arvit’tan sonra da iki beraha [Bore Peri Agefen ve 
Amavdil Ben Kodeş Lehol] ile Avdala yapılır. 
6 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası 29:17. 
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Arevii ve Uvayom Ahamişi vb. Hol Amoed’in diğer günleri de bu 
şekilde devam edilir. 
     Peraşadan sonra Hatsi Kadiş, Aşre ve Uva Letsion okunur. Sefer 
Tora Ehal Akodeş’e götürülür. Hatsi Kadiş’ten sonra Yom Tov Musafı 
okunur. Ancak Keduşa’da Mimekomo yerine Leumatam söylenir. 
     Musaf’tan sonra Kadiş Titkabal, Şofteni parçası, Kadiş Yee Şelama 
Raba, Pitum Aketoret, Kadiş Al Yisrael, Barehu ve Alenu Leşabeah 
okunur. 
 

MİNHA 
 

     Minha her günkü gibidir. Sadece Amida’da Yaale Veyavo eklemesi 
yapılır. Amida’dan sonra Kadiş Titkabal, Samahti parçası Kadiş Yee 
Şelama ve Alenu Leşabeah okunur. 
 

HOL AMOED SUKOT’A RASTLAYAN ŞABAT 
 

     Hol Amoed’in içinde bir gün Şabat’a düşerse, Tefila her Şabat 
olduğu gibi söylenir. Sadece Amida’da Yaale Veyavo eklemesi 
yapılır; Amida’dan sonra da Alel (Ligmor) okunur. Naanuim 
yapılmaz; çünkü Şabat günü Lulav tutulmaz. Kadiş Titkabal’dan önce 
Oşanot okunur. Ehal Akodeş açılır fakat Oşanot için Sefer Tora 
çıkartılmaz. Şabat’a özel Oşanot okunduktan sonra Kadiş Titkabal 
söylenir ve 2 tane Sefer Tora çıkartılır. İlkinden Ree Ata peraşası1 
okunur ve 7 Ole çağırılır. Sonra Maftir çağırılır ve [Hol Amoed’in 
hangi gününe rastladıysa o güne ait] Uvayom peraşası okunur. 
Aftara Veaya Bayom Au Beyom Bo Gog’dur2. Aftara’dan sonra Aşre 
ve Baruh AD… Aşer okunur; Sefer Tora yerine götürülür. Hatsi 
Kadiş’ten sonra Yom Tov Musafı okunur. Musaf’tan sonra, Tefila her 
Şabat olduğu gibi bitirilir. 

1 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası, 29:17. 
2 Yehezkel 38:18. 
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OŞANA RABA3 

 
1. Sukot’un yedinci gecesi olan Oşana Raba’da gece boyunca 

uyanık kalıp Tora öğrenme geleneği vardır. O gece Devarim, Teilim ve 
Zoar kitapları okunur. Bu gecede hayat kitabına mühürlenmek için 
dua edilir. Çünkü Oşana Raba, hayat için mühürlenmemiz 
konusundaki kararın verildiği son gündür. 

2. Oşana Raba gecesi sinagogda çok ışık yakılır. Tıpkı Kipur’daki 
gibi, büyük bir Kavana [konsantrasyon] ve büyük bir mahçubiyetle 
dua edilir. Sukot’ta Tanrı katında yeni yıldaki yağmurlarla ilgili karar 
verildiği ve insan hayatı da bu yağmurlara bağlı olduğu için, bu 
gece, son yakarma gecesidir. 

3. Oşana Raba sabahı sinagoga gitmek için acele edilir. Bu büyük 
bir gün olduğu için, günün kutsiyeti akıldan çıkarılmamalıdır4. 

4. Bu güne Oşana Raba denmesinin sebebi, Sukot bayramının diğer 
günlerine nazaran daha fazla Oşanot duasının yapılmasıdır. Ayrıca 
Tefila sırasında elde Arava dalları tutulur5. Oşanot söylendiği sırada 
Lulav ve Etrog’u olan kişiler elbette Hazan’ın öncülüğünde Teva’nın 
etrafında tur atarlar. 

5. Oşana Raba ile diğer Hol Amoed günleri arasında bir fark 
olmamasına rağmen, Yisraeloğulları bu günü sanki bir Yom Tov’muş 
gibi kutlamayı adet edinmişlerdir. 

6. Oşana Raba Tefilası esnasında 5’lik Arava demetini elde tutma 
adeti Naviler [peygamberler] döneminden kalmadır. 

3 Sukot’un yedinci gününe Oşana Raba adı verilir. Zira bu günde Oşanot duaları, 
bayramın diğer günlerine oranla çok fazladır. 
4 Hemdat Yamim. 
5 Elde beş adet Arava dalı tutulur. 
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7. Sabah duasından sonra birbirine bağlı 5 Arava alınır ve yere 
vurularak birkaç yaprağın düşmesi sağlanır. Fakat düşmezse de 
önemli değildir1. 

8. 5 Arava dalının hiçbir kutsiyeti olmamasına karşın, bir mitsva 
için kullanıldıkları için, yapraklar vurulup yerlere döküldükten 
sonra bu Aravalar çöpe atılmaz. En iyisi onları ateşe atmaktır2. 
 

OŞANA RABA DUALARI 
 
     Oşana Raba duaları Hol Amoed’in diğer günlerindeki gibidir. 
Sadece sabah Tefilası’nda AD… Meleh’ten önce iki kez AD… U  
AE-loim cümlesi söylenir. Yiştabah’tan sonra Hatsi Kadiş’ten hemen 
önce Şir Amaalot Mimaamakim parçası okunur. Oşanot sırasında 
da, bayram kitaplarındaki düzen uyarınca 7 tane Akafa yapılır.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Arava dallarını banklara ya da sinagogun zeminine vurmamız, bu yaprakların 
düşmesi gibi günahlarımızın da bizim üzerimizden ayrılmasını sembolize eder. 
2 İstanbul’da bu Arava buketindeki dalları, evdeki Mezuzaların yanına sıkıştırma 
adeti vardır. 
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ŞEMİNİ HAG ATSERET3 
 

1. Şemini Hag Atseret, Sukot’la ilgisi olmayan bir bayramdır. 
Sadece onun hemen arkasından gelir. Farklı bir bayram olduğu için 
Kiduş’ta Şeeheyanu berahası söylenir. 

2. Şemini Hag Atseret’te Suka’da yeme yükümlülüğü vardır; ancak 
Lişev Basuka berahası söylenmez. Fakat Simhat Tora’da Suka’da 
değil evde yemek yenir. 

3. Şemini Hag Atseret günü akşama doğru hava kararırken 
Suka’dan masa, sandalye ve benzeri şeyler çıkartılıp evin içine 
alınabilir. Fakat henüz gündüzken yapılmaz. Çünkü Yom Tov’un 
birinci gününden ikinci gününe hazırlık yapmak yasaktır. 

4. Şemini Hag Atseret günü, Aftara’dan sonra Tikun Ageşem 
denilen parçalar okunur ve bol yağmurlu günler için Tanrı’ya dua 
edilir. Şemini Hag Atseret Musafı’ndan itibaren tüm Amidalar’da 
Morid Atal yerine Maşiv Aruah Umorid Ageşem söylenir ve buna 
Pesah’ın ilk gününe kadar devam edilir4. 

5. Şemini Hag Atseret’te evinde tek başına Tefila söyleyen bir kişi, 
Hazan sinagogda Tikun Ageşem’i okumadan önce Amida’da Maşiv 

3 Sukot bayramının yedi gününün ardından Şemini Hag Atseret bayramı gelir. Bu 
bayram, Pesah’tan yedi hafta sonra gelen Şavuot bayramını andırır. Zira tıpkı 
Şavuot’un Tora’nın alınış bayramı olması gibi, Tora’nın yıl içindeki okunmasını 
bitirip yeniden başladığımız Şemini Hag Atseret de Tora sevinciyle geçen bir 
bayramdır. 
4 Sukot bayramında yeni yıl içinde tüm dünya için yağmurlarla ilgili karar çıktığı 
için, Maşiv Aruah söylemeye aslında Sukot’un ilk gününde başlamamız mantıklı 
olurdu. Fakat bu bayram boyunca Suka’da oturduğumuz için, Tanrı’dan yağmur 
istememiz yerinde olmayacaktır; zira yağmurun yağması bu mitsvayı yerine 
getirmemize engel olacaktır. Maşiv Aruah isteğine Sukot’ta başlamak yerine Şemini 
Hag Atseret’e ertelememizin sebebi budur. 
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Aruah söyleyemez. Bu yüzden evinde Minyan’sız Tefila söyleyen biri, 
o şehrin sinagoglarındaki Hazanlar’dan birinin Tikun Ageşem’i 
mutlaka okumuş olması gereken mantıklı bir saati bekledikten sonra 
Musaf duasına geçmeli ve Maşiv Aruah’ı ancak bu zaman 
okumalıdır1. 
 

ŞEMİNİ HAG ATSERET’TE TEFİLALAR 
 

ARVİT 
 

1. Lamnatseah Al Aşeminit parçasıyla başlanır. Hatsi Kadiş’ten 
sonra Arvit’e Sukot’un iki gecesi gibi devam edilir. Sadece Amida’da 
Beyom Şemini Hag Atseret Aze BeYom Tov Mikra Kodeş Aze 
eklemesi yapılır. Amida’dan sonra Kadiş Titkabal, Samahti parçası, 
Kadiş Yee Şelama Raba, Barehu, Alenu Leşabeah ve Yigdal okunur. 

2. Kiduş’ta Şeeheyanu berahası söylenir. 
 

ŞAHRİT 
 

1. Şahrit, Sukot’taki gibidir. Alel’den (Ligmor) sonra Kadiş Titkabal 
söylenir. İki Sefer Tora çıkartılır. İlkinden Kol Abehor peraşası okunur 
ve 5 Ole çağırılır. Bayram Şabat’a rastlarsa biraz daha yukarıdan Aser 
Teaser sözcüklerinden2 başlanır ve 7 Ole çağırılır. Maftir için, ikinci 
Sefer Tora’dan Bayom Aşemini peraşası3 okunur. Her iki peraşadan 
sonra da Hatsi Kadiş söylenir. Aftara, Vayi Kehalot Şelomo’dur4. 

1 Ben İş Hay, Peraşat Vezot Aberaha 14. 
2 Devarim Kitabı: Ree peraşası, 14:22’den peraşanın sonuna kadar. 
3 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası 29:32’den perekin sonuna kadar. 
4 Melahim I Kitabı: 8:54’ten perekin sonuna kadar. 
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       Aftara’dan sonra, Amidalar’da Maşiv Aruah Umorid Ageşem 
söylenmeye başlanacağını ilan eden Tikun Ageşem duasına başlanır. 
Aşre ve Yei AD..’dan sonra, Sefer Toralar Ehal Akodeş’e götürülür. 
Mizmor Ledavid ve Hatsi Kadiş’ten sonra tüm bayramlardaki gibi 
Musaf söylenir. Morid Atal yerine Maşiv Aruah okunmaya  başlanır. 
Musaf’tan sonra Kadiş Titkabal, En KE-loenu, Pitum Aketoret, Tana 

Debe Eliyau, Kadiş Al Yisrael, Barehu ve Alenu Leşabeah’la Musaf 
bitirilir. 

2. Minha duası da diğer bayramlarda olduğu gibidir. 
 

SİMHAT TORA 
 

1. Şemini Hag Atseret’in ikinci gecesi Simhat Tora’dır. Suka’da 
oturmaya başladığımızın dokuzuncu gecesidir ve bu günde Suka’da 
oturmak yasaktır. 

2. Suka’yı güzelleştirmek için asılan meyvelerdan Simhat Tora 
günü de yararlanılamaz. Bu ancak Simhat Tora’dan sonra yapılabilir. 

3. Simhat Tora’da Tora’nın yıl boyu süren okunuşunu bitirdiğimiz 
için Tora’nın onuruna neşelenmemiz emredilmiştir. Ancak bunun 
ağırbaşlı bir şekilde yapılması ve bu sevince şımarıklık ve alaycılık 
öğeleri katılmamasına özen gösterilmesi gerekir. Bu eğlencelerin 
tümü, sadece bayramın şerefine ve iyi niyetlerle yapılmalıdır. 

4. Simhat Tora’da Arvit duasında tüm sinagoglarda bütün Sefer 
Toralar Ehal Akodeş’ten çıkartılır ve Teva’nın etrafında 7 tur atılır. 
Tüm halk Sefer Toralar’la dans eder ve yedi büyüğümüz Avraam, 
Yitshak, Yaakov, Moşe, Aaron, David ve Şelomo’nun hatırlarına 
bizleri hatırlaması için Tanrı’ya dua edilir. 

5. Simhat Tora akşamı yedi tur atılarak yapılan kutlama, ertesi 
sabah da aynı şekilde yapılır. 
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6. Musaf’tan sonra Tora’nın Hatanlar’ı [damatları] olanlar, 
yakınlarını ve arkadaşlarını evlerine çağırarak onlara mükellef bir 
ziyafet verir. 

7. Simhat Tora günü okunan Kiduş’ta Şeeheyanu berahası söylenir. 
 

SİMHAT TORA’DA TEFİLA DÜZENİ 
 

1. Arvit ve öncesinde okunan parça Şemini Hag Atseret’te 
okunanla  aynıdır. 

2. Tefila, bir gün önceki gün, Şemini Hag Atseret’te söylenen 
gibidir. Alel’den sonra 3 Sefer Tora çıkartılır. İlkinde önce Vezot 
Aberaha peraşası, Meona’ya kadar okunur. Ulaşer Amar’dan 
Meona’ya kadar olan bölüm, sinagogda bulunan büyük küçük 
herkes Sefer Tora’ya çağrılana kadar okunur. Sonra Hatan Meona 
çağrılır ve Meona E-loe Kedem’den Bamotemo Tidroh’a kadar 
okunur. Ardından Hatan Mesayem kalkar ve Vezot Aberaha 
peraşasına en baştan başlanarak, sonuna kadar okunur. Kadiş 
söylenmez. Hatan Mathil çağırılır ve ikinci Sefer Tora’da Bereşit 
Bara’dan Aşer Bara E-loim Laasot’a kadar okunur. Ardından Hatsi 
Kadiş söylenir ve Maftir çağırılır. Üçüncü Sefer Tora’dan Uvayom 
Aşemini peraşası1 okunur. Hatsi Kadiş söylenir. Aftara, Ahare Mot 

Moşe’dir2. Şahrit burada biter ve Şemini Hag Atseret’te okunan Musaf, 
aynen okunur. 
 

 
 
 
 

1 Bamidbar Kitabı: Pinehas peraşası 29:32’den perekin sonuna kadar. 
2 Yeoşua Kitabı: 1:1-9. 
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HANUKA 
 
Kislev ayının 25’inde, Hanuka’nın sekiz günü başlar. Her türlü işi 
yapmak serbesttir, fakat Taanit yapmak ve yas tutmak yasaktır. 
Hanuka kandilleri yanarken kadınlar iş yapmamayı adet 
edinmişlerdir. 
 

HANUKİYA HANGİ YAĞLARLA YAKILIR? 
 

1. Hanuka kandillerini zeytinyağı3 ve pamuk lifleriyle hazırlamak 
mitsvadır. Eğer yoksa, Hanukiya başka yağ ve liflerle, parafin, 
balmumu veya hayvansal yağdan yapılmış mumlarla da yakılabilir. 

2. Eğer bir gece yanan kandil ve mumlar artarsa, bunlar ertesi 
gece yakılabilir ve kalan yağdan faydalanılabilir.  
 

HANUKİYA YAKMA VAKTİ 
 

1. Hanukiya yakma zamanı yıldızların çıktığı saattir. 
Hanukiya’yı zamanında yakmayan bir kişi, ev halkının ayakta olması 
şartıyla bütün gece yakabilir. Herhangi bir sebepten dolayı 
Hanukiya’yı zamanında yakamamışsa, çok geç olmuş ve tüm ev halkı 
uyumuşsa, buna rağmen Hanukiya’yı berahasız yakar. Eğer o akşam 
yakamazsa ertesi akşam normal olarak Hanukiya’yı yakar ve 
yakmadığı geceyi ödemez. 

2. Hanukiya en az yarım saat yanmalıdır. Bu yüzden en az 
yarım saat yanacak kadar yağ koymak gereklidir. Eğer Hanukiya 

3 Zeytinyağı, Bet-Amikdaş’taki Menora’da bu yağın kullanılması anısına tercih 
edilir. 
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güneş batarken yakılırsa en az 50 dakika yanacak kadar yağ koymak 
gereklidir. 

3. Hanukiya yakmadan yarım saat öncesinden itibaren yemek 
veya içmek yasaktır; yakma zamanı gelince de [yakana kadar] Tora 
okumak bile  yasaktır. 

4. Hanukiya yakıldığı zaman tüm ev halkının Hanukiya’nın 
etrafında toplanması gereklidir. 

5. Hanukiya’dan diğer bir kandili yakmak için de olsa 
yararlanılamaz, fakat Şamaş’tan yakılabilir. 

6. Cuma akşamüstü, önce, Hanukiya, sonra Şabat kandili yakılır. 
Ancak Hanukiya’ya güneş battıktan sonra 50 dakika yanabilecek 
kadar yağ koymak gereklidir. Cuma öğleden sonra önce Minha 
söylenir, sonra Hanukiya yakılır. 

7. Şabat çıkışında önce Avdala söylenir, sonra Hanukiya yakılır 
(İstanbul adeti böyledir). Eğer isteniyorsa, önce Hanukiya yakılıp 
sonra Avdala söylenebilir. 
 

HANUKİYA’YI KOYMA YERİ 
 

1. Hanukiya yerden üç yumruk boyundan (30cm.) aşağıya ve 
yirmi yumruktan (2m.) daha yükseğe konmamalıdır. Fakat 2m.den 
daha yükseğe konsa da Hova’dan çıkılır; yalnızca çok yükseğe 
koymamaya dikkat etmek gereklidir. Çünkü Tanrı’nın atalarımıza 
yaptığı mucizeleri hatırlamamız için Hanukiya’nın gözümüzün 
önünde olması gereklidir. 

2. Hanukiya’yı kapının yanına sol tarafa, Mezuza sağda Hanukiya 
da solda olacak şekilde koymak mitsvadır. 
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HANUKİYA’YI YAKMA ŞEKLİ 
 

1. İlk gece Hanukiya yakılmadan önce üç beraha söylenir. 
Bunlar; Leadlik Ner Hanuka, Şeasa Nisim Laavotenu ve Şeeheyanu 
berahalarıdır. Bu berahalar söylendikten sonra Hanukiya yakılır. 
Diğer geceler Şeeheyanu hariç ilk iki beraha söylenir ve sonra yakılır. 
Eğer ilk gece bir engelden dolayı Hanukiya yakılamamışsa, ilk 
yakılan gece Şeeheyanu söylenir. İlk kandil yakıldıktan sonra Anerot 
Alalu ve Mizmor Şir Hanukat söylenir. 

2. İlk gece, kandil veya mum Hanukiya’nın sağ tarafından 
yakılmaya başlanır, sonra Şamaş yakılır. İkinci gece, ikinci mum 
yakılır sonra birinci yakılır sonra da Şamaş yakılır. Üçüncü gece o 
gecenin kandili yakılır (yeni olan), sonra ikinci geceninki sonra da 
birinci geceninki, sonra Şamaş yakılır ve her gece aynı şekilde devam 
edilir. 

3. Eğer kandillere [en baştan] yarım saat yanacak kadar yağ 
konmazsa, yaktıktan sonra yağ eklense bile Hova’dan çıkılmaz. 
Söndürülür, yağ ilave edilir, tekrar yakılır (Çünkü mitsvanın esası, 
yakılırken Hanukiya’da yarım saat yetecek kadar yağın 
bulunmasıdır). 

4. O gece kandil veya mumlar yanlış yakılmışsa; örneğin, o gece 
5. geceyse ve 4 mum yakılmışsa, unutulmuş olan 5. kandil yakılabilir 
ve tekrar beraha söylemeye gerek yoktur. 

5. Eğer fazla yağ atılmışsa, yarım saat sonra kandil 
söndürülebilir ve yağ diğer geceye saklanabilir. 

6. Hanukiya yarım saatten önce sönerse, dönüp tekrar yakmak 
gerekir ve tekrar beraha söylenmez, fakat yakılmazsa da Hova’dan 
çıkılmış olur. 

7. Bir Hanukiya yandığı müddetçe, yarım saat geçtikten sonra 
bile ışığından faydalanılamaz. Hanukiya yanarken bir yerden bir yere 
taşınmaz. Ancak söndükten sonra istenilen yere götürülebilir. 
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KİMLER YAKMAKLA YÜKÜMLÜDÜR? 

 
1. Herkes Hanukiya yakmak mecburiyetindedir. Erkekler, 

kadınlar, 11 yaşını doldurmuş çocuklar yakmalıdır. Çocuk için 
Hanukiya yakılmaz, fakat kendisi yakmalıdır. 

2. Fakir bir kişi, Tsedaka ile geçiniyorsa bile borçlanmalı ve 
Hanukiya’yı yakmak için yağ satın almalıdır. 

3. Aynı evde oturan 2-3 aile ayrı yemek yeseler bile, masraflara 
katılmaları şartıyla tek bir Hanukiya yakabilirler ve Hanukiya’yı 
aralarından biri yakar. 

4. Kadınlar da Hanukiya yakmakla yükümlüdürler. 
5. Bir kadın bir erkeği Hova’dan çıkarmak için bile Hanukiya 

yakabilir. 
6. Bir evde misafir olan bir kimse isterse kendine ayrı bir 

Hanukiya yakabilir. Yoksa yağın masrafına katılıp ev sahibi ile 
birlikte Hova’dan çıkabilir. Bu durum sadece misafir o evde yeme ve 
yatma parası ödüyorsa doğrudur, aksi takdirde yağın masraflarına 
katılmaya gerek yoktur. 
 

SİNAGOGDA HANUKİYA YAKMA KURALLARI 
 

1. Tanrı’nın atalarımıza yapmış olduğu mucizeyi ilan etmek 
için sinagogda Hanukiya yakılır. Hanukiya sinagogun güney tarafına 
bakan duvarına yerleştirilmelidir. 

2. Sinagogda 10 kişi yoksa Hanukiya berahasız yakılır. 
3. Hiç kimse sinagogdaki Hanukiya ile Hova’dan çıkmaz. Herkes 

ayrıca evinde de Hanukiya’yı yakmalıdır. 
4. Avel (yasta) olan bir kişi Şeeheyanu söylememek için 

sinagogdaki Hanukiya’yı yakmaz; fakat evinde Hanukiya yakar ve 
Şeeheyanu söyler. 
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AL ANİSİM DUASI 

 
1. Sekiz gün boyunca Arvit, Şahrit ve Minha’da Amidalar’da 

Veal Kulam’dan önce Al Anisim söylenir. 
2. Birkat Amazon’da ise Veal Akol’dan önce Al Anisim söylenir. 
3. Al Anisim’i kendi yerinde söylemeyi unutan bir kimse, ne 

Amida’da, ne de Birkat Amazon’da dönüp tekrar Al Anisim söylemez. 
 

HANUKA TEFİLASI DÜZENİ 
 

    Amida’dan sonraya kadar her günkü gibi Tefila söylenir, sonra Alel 
(Ligmor) ve arkasından Hatsi Kadiş söylenir. Sefer Tora çıkarılır ve 
Naso peraşasından bir bölüm okunur. Üç Ole çağırılır. Birinci gün, 
Daber El Aaron’dan, Nahşon Ben Aminadav’a kadar; ikinci gün 
Bayom Aşeni’den, Netanel Ben Tsuar’a kadar okunur ve böylece 
sekizinci güne kadar devam edilir. Yalnız sekizinci gün Bayom 
Aşemini’den Ken Asa Et Amenora’ya kadar okunur. 
    Üç Ole okunduktan sonra Hatsi Kadiş söylenir. Sonra Aşre, Uva 

Letsion, Kadiş Titkabal söylenir. Sefer Tora yerine götürülür1. Mizmor 
Şir Hanukat, Kadiş Yee Şelama Raba, Kave L’AD…, Tana Deve Eliyau, 
Kadiş Al Yisrael, Barehu ve Alenu Leşabeah’la Tefila bitirilir. 
 

ROŞ HODEŞ TEVET VE HANUKA TEFİLASI 
 
    Amida’dan sonra Alel (Ligmor) ve Kadiş Titkabal söylenir, iki Sefer 
Tora çıkartılır ve dört Ole çağrılır. Birinci Sefer Tora’da Roş Hodeş 

1 Bir çok yerde ve özellikle İsrail’de, Hanuka’da Uva Letsion’dan ve Kadiş 
Titkabal’dan sonra Bet Yaakov ve günün Şir’i söylenir,  fakat bu bizim adetimiz 
değildir. 
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peraşası okunur ve üç Ole çağrılır. Kadiş söylenmez ve ikinci Sefer 
Tora’dan Hanuka peraşasının o günkü Nasi’si1 okunur. 
    Hatsi Kadiş, Aşre ve Uva Letsiyon’dan sonra Sefer Tora yerine 
götürülür; Hatsi Kadiş’ten sonra Roş Hodeş Musafı okunur. Amida 
bittiğinde Kadiş Titkabal, Barehi Nafşi (Teilim 104), Mizmor Şir 
Hanukat (Teilim 7), Kadiş Yee Şelama Raba, Kave, Pitum Aketoret, 
Tana Deve Eliyau, Kadiş Al Yisrael, Barehu, Alenu Leşabeah’la Tefila 
bitirilir. Musaf’ta Al Anisim söylenir. 
 

HANUKA’YA RASTLAYAN ŞABAT TEFİLASI 
 
    Şabat Amidası’ndan sonra Alel (Ligmor) ve Kadiş Titkabal söylenir. 
İki Sefer Tora çıkartılır. Birincisinde yedi Ole çağırılır. Hatsi Kadiş’ten 
sonra Maftir’e Hanuka’nın o günkü Nasi’si okunur. Tekrar Hatsi Kadiş 
okunur ve duaya her Şabat gibi devam edilir. 
 

ŞABAT, HANUKA VE ROŞ HODEŞ TEFİLASI 
 
    Alel (Ligmor) okunduktan sonra üç Sefer Tora çıkartılır. 
Birincisinde altı Ole çağırılır, ikinci Sefer Tora’da Roş Hodeş peraşası, 
yedinci Ole’ye okunur. Hatsi Kadiş’ten sonra Maftir’e Hanuka 
peraşasının o günkü Nasi’si okunur. Tekrar Hatsi Kadiş’ten sonra her 
Şabat gibi Tefila’ya devam edilir. Sadece Musaf’ta “Şabat ve Roş Hodeş 
Amidası”nda Ata Yatsarta okunur ve Musaf’a her Şabat gibi devam 
edilir. Musaf’ta Al Anisim okunur. 
 

1 Hanuka’da her gün okunan parçalar, kabile başkanlarının (Nasi) Mişkan için 
getirdiği hediyelerden bahseden bölümler olduğundan, Nasi olarak adlandırılır 
(ç.n.). 
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ASARA BETEVET2 
 

1. Asara BeTevet, Tsom Gedalya, Şiva Asar BeTamuz ve Taanit 
Ester, hepimizin tutması gereken oruçlardır. Bu oruçlar, sabah gün 
doğumuyla başlar; bu yüzden bir önceki gece yemek serbesttir. 

2. Hayati tehlike yoksa bile, bir hasta oruç tutmaktan muaftır. 
Aynı zamanda hamileler, süt veren anneler ve oruç tutmakta 
zorlanan kişiler, bu orucu tutmazlar. Fakat bu sayılanlar bile, bu 
günde güzel ve lezzetli yemekler yememeli, sadece vücutlarını 
ayakta tutmaya yetecek kadar yemelidirler. 

3. Asara BeTevet orucu Cuma gününe rastlarsa bile ertelenmez. 
Pasuk “Beetsem Ayom Aze – Tam Olarak Bu Günde” dediği için, 
Cuma gününe rastlarsa bile, Şabat akşamı Arvit’ten çıkana kadar bu 
oruç tutulur. 

2 Asara BeTevet’te oruç tutmamızın sebebi, Kral Tsidkiyau’nun krallığının 9. 
yılında, 10 Tevet tarihinde, Babil İmparatoru Nevukadnetsar’ın, tüm ordularıyla 
Yeruşalayim’i abluka altına almış olmasıdır. Babil İmparatoru Nevukadnetsar, 
kendisine itaat etmeleri gerekirken bunu yapmayan tüm ülkeleri yok etme 
amacıyla savaşa çıkmaya karar verdiği zaman, Yarden [Ürdün] Nehri’ne kadar 
geldi ve burada, Amon ya da Yeuda krallıklarından hangisine önce saldıracağını 
belirlemek için bir kura çekti. Ne yazık ki kura Yeuda’ya çıkmıştı. Yeuda’nın 
yakınında bulunan ve normal şartlarda yardıma gelmesi gereken Edom krallığı 
uzaktan seyredip, savaş durumunda Yeuda’ya yardım edeceğine söz vermiş olan 
Mısır da gecikince, Nevukadnetsar için, Yeuda’nın şehirlerini, çok da iyi 
korunuyor olmalarına rağmen ele geçirmek hiç de zor olmadı. Düşman orduları 
gittikçe yaklaşarak, ikinci Bet-Amikdaş’ın yıkılışından 658 yıl önce 10 Tevet 
tarihinde Yeruşalayim’i ablukaya aldı. 
     Ulusumuzun büyük zarar gördüğü bu acı olayın anılması amacıyla, 
Hahamlarımız 10 Tevet [Asara BeTevet] tarihini bir oruç günü olarak 
belirlemişlerdir. 
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4. Gece uykuya yatan bir kişi gün doğmadan uyanırsa yemek 
yiyemez. Fakat su, çay vb. içebilir. Diğer yandan, tamamen gece 
uykusuna yatmayıp, geceleyin kalkma niyetiyle yatan bir kişi, gün 
doğana kadar yemek yiyebilir ve oruca günün doğuşuyla 
başlayabilir. 

5. Şahrit ve Minha Amidaları’nda Şema Kolenu paragrafında 
Anenu eklemesi yapılır. Behazara’da [Amida’nın sesli tekrarı] ise, 
Hazan Anenu eklemesini Refaenu paragrafından önce okur. 
Sinagogda oruç tutan 10 kişi varsa Sefer Tora çıkartılır ve Vayhal 
peraşası1 okunur. Oruç tutmayanlar Sefer Tora’ya çıkmaz, çünkü 
peraşa, oruca özeldir. Yine de, oruç tutmamasına karşın Sefer Tora’ya 
çağırılan bir kişi, Tora’ya saygı için kalkar. 

6. Hahamlarımız tarafından Yisrael ulusu için tespit edilen tüm 
oruç günleri başımızdan geçen kötü ve acı olayların anısınadır. 
Bunun yanında oruçlar, kalpleri dini yaşam konusunda uyandırmak 
ve Teşuva yollarını kolaylaştırmak için emredilmişlerdir.  
      Trajik geçmişimizi hatırlamamız, bizi bir vicdan hesabı yapmaya 
yönlendirir ve geleceğimizin kendi hareketlerimize bağlı olduğunu 
bizlere hatırlatır. 
       Peygamberlerimizin sözleri er ya da geç mutlaka 
gerçekleşecektir: “Tanrı bizi toplayacak ve Yisrael ülkesine bizi geri 
götürecektir” (Yehezkel 37). Aynı şekilde “Dördüncü aydaki oruç 
[Şiva Asar BeTamuz], beşinci aydaki oruç [Tişa Beav], yedinci aydaki 
oruç [Tsom Gedalya] ve onuncu aydaki oruç [Asara Betevet], 
Yisraeloğulları için sevinç ve bayram günleri olacaktır” (Zeharya 8: 
19). 

1 Şemot Kitabı: Ki Tisa peraşası, 32:12-14 ve 34:1-10. 
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TU BİŞVAT 

BERAHA DE LAS FRUTAS – MEYVE BERAHALARI – GECESİ 
Şehrimizdeki adetlere göre bu gecede yapılan düzen: 

 
1. 15 Şevat gecesi yemekten ve Birkat Amazon’dan sonra masaya 

her türlü ağaç ve toprak kaynaklı meyve getirilir. Masada özellikle 
Erets Yisrael’in mübarek kılındığı meyveler – Buğday, Zeytin, Hurma, 
Üzüm, İncir ve Nar bulunmalıdır. 

2. Seder şu şekilde başlar: Okumasını bilenler Teilim kitabından 
Şir Amalot El AD... Batsarata Li’den (Teilim120) Şir Amaalot İne 
Barehu’ya (Teilim 130) kadar okur. 

3. Okunan her bölümden sonra, masadakilerden birine beraha 
söylemesi için bir meyve verilir. 

4. Berahaların söylenmesi için masanın etrafındakilere 
meyveler şu şekilde dağıtılır: 

a. Herkes eline bir bisküvi [ya da herhangi bir unlu 
mamul] alır ve beraberce şu beraha söylenir: Baruh Ata 

AD…, E-loenu Meleh Aolam, Bore Mine Mezonot; ve 
yenir. 

b. Ev sahibi bir zeytin alıp şu berahayı söyler: Baruh Ata 

AD…, E-loenu Meleh Aolam, Bore Peri Aets; ve yer. 
c. Masanın etrafındakilerden birine [bulunabiliyorsa] bir 

hurma verilir ve o da aynı berahayı söyler ve yer. 
d. Başka biri üzüm veya kuru üzümle aynı berahayı söyler 

ve yer. 
e. Herkes birer bardak şarap alır ve hep beraber şu beraha 

söylenir: Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh Aolam, Bore 
Peri Agefen; ve içilir. 
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f. Masadakilerden birine bir incir verilir. Fakat yemeden 
önce Şir Aşirim’deki şu pasuklar şarkılarla okunur:  

Tsena Urena Benot Tsiyon Bameleh Şelomo, Baatara Şeitera 
Lo İmo Beyom Hatunato, Uvyom Simhat Libo. 
Ateena Haneta Fagea Veagefanim Semadar Natenu Reah, 
Kumi Lah Rayati Yafati Ulhi Lah. Ardınan bu kişi Aets 
berahasını (madde b) söyler ve inciri yer. 
g. Bir başkasına nar verilir. Fakat yemeden önce Şir 

Aşirim’deki şu pasuk şarkılarla okunur: 
Kehut Aşani Siftotayih, Umidbareh Nave; Kefelah Arimon 
Rakateh, Mibaad Letsamateh. Ardınan bu kişi Aets 
berahasını söyler ve narı yer. 

5. Yukarıda saydığımız meyveler berahaları söylenerek 
yendikten sonra, masada henüz Aets berahası söylememiş kişiler 
kaldıysa, onlar da ağaçta yetişen fındık, portakal vb. meyveler yerler 
ve yemeden önce Aets berahasını söylerler1. Sadece elma yenmeden 
önce Şir Aşirim’deki şu pasuk şarkılarla okunur: 

Ketapuah Baatse Ayaar Ken Dodi Ben Abanim. Betsilo 
Himadti Veyaşavti Ufiryo Matok Lehiki. Ardınan elmayı 
yiyecek olan kişi Aets berahasını söyler ve yer. 

       Aynı şekilde ceviz yenmeden önce de Şir Aşirim’deki şu pasuklar 
şarkılarla okunur: 

El Ginat Egoz Yaradti Lirot Beibe Anahal, Lirot Afareha 
Agefen Enetsu Arimonim. Lo Yadati Nafşi Samatni Markevot 
Ami Nadiv. Ardınan cevizi yiyecek olan kişi Aets berahasını 
söyler ve yer. 

1 Eğer herkes Aets berahasını söylemişse, elma ve ceviz yenmeden önce Şir 
Aşirim’deki cümleler okunur, ama bunlar bir daha Aets berahası söylenmeden 
yenir (ç.n.). 
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6. Her türlü ağaç meyvesi dağıtıldıktan sonra, toprak 
meyvelerine – örneğin muz, havuç, karpuz, kavun vb.ye – geçilir. Bu 
meyveler yenmeden önce Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh Aolam, 
Bore Peri Aadama berahası söylenir. 

7. Ardından bir limon veya Etrog (Erets-Yisrael’de yetişen ve 
Sukot bayramında Lulav’la beraber tuttuğumuz gözel kokulu bir 
turunçgil) koklanır ve Baruh Ata AD…, E-loenu Meleh Aolam, 
Anoten Reah Tov Baperot berahası söylenir. 

8. Ağaçta yetişen bir meyveye Aets berahası söyleyen biri, başka 
bir ağaç meyvesi yiyeceği zaman bir daha bu berahayı söylemez. 
Aynı şey, toprakta yetişen meyveler için de geçerlidir. Bir Aadama 
berahası yeterlidir. 
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PURİM 
 

TAANİT ESTER 
 

1. 13 Adar tarihinde “Taanit Ester – Ester Orucu” tutulur. Purim 
Pazar gününe düşerse Taanit (oruç) Perşembe günü yapılır. 

2. Herkes bu orucu tutmakla yükümlüdür. Ancak hamile veya 
süt veren kadınlar, [hayati tehlikesi olmasa bile] hastalar yemek 
yiyebilirler. Buna rağmen sofra kuramazlar, sadece vücutlarını 
ayakta tutmak için besin alırlar. 

3. Taanit akşamı gün doğana kadar yemek yenebilir. Eğer bir 
insan yatıp uyumuşsa uyandığında artık yemek yiyemez. Fakat su 
içmek onun adetiyse gece uyandığında [gün doğumundan önce 
olması şartıyla] su içebilir. 

4. Veadar ayı olduğu zaman, Taanit 13 Veadar tarihinde yapılır. 
 

MEGİLAT ESTER KURALLARI 
 

1. Erkek olsun, kadın olsun, her kişi Megila’yı okumakla 
yükümlüdür. Megila okumasını bilen kadınların Megila’yı bir erkeğin 
ağzından duymaları daha makbuldur. 

2. Megila’yı okumadan önce üç beraha söylenir: Al Mikra 

Megila, Şeasa Nisim Laavotenu ve Şeeheyanu. Megila’yı okuduktan 
sonra Arav Et Rivenu berahası söylenir. 
   Şeeheyanu berahası yalnızca Megila o yıl içinde ilk kez okunurken 
söylenir. 

3. Megila’yı okuyan bir kişi başkalarını Hova’dan çıkarmak için 
tekrar berahaları söyleyebilir. 
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4. Sinagogda Megila’yı okumuş bir kişi, sinagogda Megila’yı 
dinlememiş olan karısı için evde tekrar Megila’yı okur. Karısı ve 
kızlarını Hova’dan çıkarmak için Megila’yı okuyan kişi onlar için 
beraha söylemez. Dinleyen bu kadınlar Lişmoa Megila berahası 
söylerler, fakat Megila’dan sonra tekrar beraha söylemezler. 

5. Megila’yı okuyan bir kişi, herhangi bir sebepten dolayı 
okumaya devam edemezse, bir başkası onun yerine devam eder. Bu 
durum, ikinci okuyan kişi, birincisi berahaları söylerken orada 
mevcut ise geçerlidir. Orada olmayıp sonra gelmişse, berahaları 
söyleyip, Megila’yı baştan okur1. 

6. Megila berahaları ayakta söylenmelidir. Evde ise Megila 
oturarak okunabilir. Fakat sinagogda Hazan berahaları ve Megila’yı 
cemaatin onuruna ayakta okur. Hazan önce Megila’yı tamamen 
açmalı, berahaları bundan sonra söylemelidir. Megila’yı okuduktan 
sonra Megila sonrası berahalarını onu geri sararken söylememelidir. 

7. Cemaat, Megila’nın beş pasuğunu yüksek sesle söyler. 
Bunlar: İş Yeudi, Balayla Au, Umordehay Yatsa, Layeudim Ayeta 

Ora, Ki Mordehay Ayeudi pasuklarıdır. 
   Hazan cemaatin arkasından bu pasukları tekrar okumaya dikkat 
etmelidir. 

8. Kaşer Megilası2 olmayan bir kimse Megila’yı sadece Hazan’ın 
ağzından dinlemeli ve onun arkasından okumamalıdır. 

9. Hameş Meot İş’ten Aseret’e3 kadar olan bölüm bir solukta 
okunmalıdır. 

10. Megila okuma vakti, gece yıldızlar çıktıktan sonradır. Megila 
dinlenmeden önce, oruç yüzünden zorluk çekilse bile yemek 
yenmemelidir. 

1 Bet Oved, İlhot Megila, Siman 6. 
2 Bir Sofer tarafından deri üzerine yazılmış Megila. 
3 Megilat Ester 9:6-9. 
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11. Yıldızlar çıktığı zaman Megila’yı okuyamayan bir kişi gün 
doğana kadar okuyabilir. Gece okuyamazsa sabah Megila’yı iki defa 
okumak gerekmez1. 

12. Megila’yı okuyan kişi, dinleyenleri Hova’dan çıkarmak 
niyetinde olmalıdır. Dinleyenlerin de Hazan’ın ağzından çıkan 
sözcüklere çok dikkat etmeleri gereklidir. Çünkü bir kelime bile 
duymazlarsa Hova’dan çıkmazlar. Bu yüzden en iyisi, herkesin 
elinde Kaşer bir Megila olmasıdır. Bu şekilde herkes Hazan’ın 
arkasından yavaşça kelimesi kelimesine Megila’yı Hazan’la birlikte 
okuyabilecektir. 

13. Seyahatte olan bir kişi, Megilası olmadığı takdirde Megila’yı 
berahasız olarak peraşa kitabından okuyabilir. 

14. Avel2 olan bir kişi, evinde Arvit söyler ve Megila’yı dinlemeye 
sinagoga gider. 

15. Megila okuyacak erkek olmayan bir yerde kadınlar Megila 
okuyabilir. Megila okumasını bilen bir kadın, diğer kadınları da 
Hova’dan çıkarabilir. 
 

PURİM TEFİLA DÜZENİ 
 

1. Arvit, Şahrit ve Minha her gün gibi söylenir, yalnız 
Amidalar’da Modim’den sonra Al Anisim ve Bime Mordehay 

okunur. 
2. Amida’da Al Anisim okumayı unutan bir kişi tekrar geri 

dönmez. Birkat Amazon’da3 da Veal Akol’dan önce Al Anisim 

okunur. Eğer unutulursa tekrar geri dönülmez. Ancak Birkat Amazon 

1 Damesek Eliezer, İlhot Purim, Siman 10 
2 Babası, annesi, erkek kardeşi, kızkardeşi, oğlu, kızı ya da eşi ölen bir kişi, ilk yedi 
günde Avel olarak adlandırılır. 
3 Birkat Amazon: ekmek yenmiş bir yemekten sonra söylenen beraha. 
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bitmeden önce hatırlanırsa şu küçük beraha söylenir: Tanrı bize bu 
günlerde de, o devirlerde atalarımıza yaptığı gibi mucizeler yapsın. 

3. Arvit’te Amida’dan sonra Megila okunur. Yei Şem, Hatsi Kadiş, 
Megila, Veata Kadoş, Kadiş Titkabal, Şir Amaalot Ledavid Lule, Kadiş 
Yee Şelama Raba, Barehu, Alenu Leşabeah. 
    Purim, Şabat çıkışına rastlarsa, Amida’dan sonra Yei Şem, Hatsi 
Kadiş, Şuva AD..., Yoşev Beseter’den Meata Vead Olam’a kadar; 
Avdala4, Megila ve sonra Veata Kadoş, Kadiş Titkabal, Şir Amaalot 
Ledavid Lule, Kadiş Yee Şelama Raba, Barehu, Alenu Leşabeah. 

4. Tefila’da (Şahrit), Amida’dan sonra Hatsi Kadiş söylenir, Sefer 
Tora çıkartılır ve üç Ole çağırılır. Vayavo Amalek5 peraşası okunur. 
Hatsi Kadiş, Aşre, Uva Letsiyon’dan Meata Vead Olam’a kadar 
okunur. Sonra Megila’ya başlanır. İlk ve son berahalar okunur, yalnız 
Şeeheyanu söylenmez. Veata Kadoş’la devam edilir. Kadiş Titkabal ve 
Yealelu okunur; Sefer Tora yerine götürülürken Teilim’den 
Lamnatseah Al Ayelet Aşahar parçası okunur ve Tefila her günkü 
gibi bitirilir. Yalnızca Megila bitmeden Tefilin’i çıkarmamaya dikkat 
etmek gereklidir. 

5. Şehrimizde (İstanbul) 15 Adar’da da Megila okuruz6, fakat 
beraha söylemeyiz. Ayrıca Amida’da Al Anisim söylemeyiz ve Sefer 
Tora çıkarıp Vayavo Amalek peraşasını okumayız. 

6. Artık yıllarda Purim Veadar ayında yapılır. Ancak, o yılıln 
Adar ayının 14 ve 15’inde dualarda Tahanunim7 yapılmaz. 

4 Avdala: Şabat’tan çıkılan gece Şabat’ı hafta arasından ayırmak için yapılan dua. 
5 Beşalah peraşasında, Şemot 17:8-16. 
6 Burada (İstanbul’da) olduğu gibi, şehri çevreleyen yüksek kaleler olan şehirlerde, 
bu kalelerin Yeoşua Bin Nun zamanından kalmış olabileceği şüphesi varsa, Adar 
ayının 15’inde ve artık yıllarda 15 Veadar’da, şüphe kalmaması için Megila okunur 
fakat beraha söylenmez. 
7 Tahanunim, haftaarası söylediğimiz bir duadır, fakat en ufak bir mutlu günde 
veya bayram günlerinde, Minha ve Tefila’da bu duayı yapmayız. 
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PURİM SEUDASI; FAKİRLER VE YAKINLARA HEDİYELER 

 
1. Purim’de özel bir öğün yapmak mitsvadır. Yemek yenir ve 

şarap içilir. Bütün bunlar, Tanrı’yı yüceltmek amacıyla yapılmalıdır. 
Bu Seuda (öğün) Adar ayının 14’ünde yapılır. Adar ayının 14’ü 
Cuma’ya rastlarsa Seuda öğleden önce yapılır ve Şabat gününe saygı 
için geç kalınmaz. 

2. Purim günü ziyafet masasına oturmadan önce oturup biraz 
Tora okumak gerekir. 

3. Şarap içmeye alışkın olmayan bir kişi alışkanlığının biraz 
fazlasını içmelidir; fakat ona rahatsızlık verecekse veya sarhoş olup 
bilinçsiz laflar edecekse hiç içmemesi daha iyidir. 

4. Herkes fakirlere,  (a) Para ve (b) Yemek hediyeleri vermekle 
yükümlüdür. En az ikişer kişiye ikişer porsiyon yemek vermek 
gerekir. Daha fazla veren de daha büyük mitsva yapmış olur. 

5. Fakirlere hediye verirken hangi tür fakirdir, ihtiyacı var mı 
yok mu diye bakılmamalıdır. Elini uzatan herkese vermek gerekir. 

6. Evindeki ziyafetin dışında, kişi fakirlere hediyeler vermelidir. 
Çünkü dünyada, fakirleri, yetimleri ve dulları sevindirmekten daha 
büyük bir mutluluk olamaz. 

7. Herkes arkadaşına iki porsiyon veya iki çeşit yemek 
vermekle yükümlüdür. Kadınlar da arkadaşlarına ve fakirlere 
hediyeler göndermekle yükümlüdürler. 

8. Purim’de ticaret yapılabilir. Fakat çalışmama adeti olan 
yerlerde çalışılamaz. Çalışılan yerlerde de iş yapmamayı adet 
edinmek iyidir. Purim’de iş yapan kişi bu işten hayır görmez. 
Kadınlar, Purim’de çamaşır yıkamaz. Purim’de hem birinci gün hem 
de ikinci gün tıraş olunabilir1. 

1 Moed Lekol Hay Beşem Yadav Şel Moşe (Minag Kuşta). 
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9. Purim’de Bayram ve Şabat elbiseleri giyilir, hafta arası 
elbiseleri giyilmez. 
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III. BÖLÜM 
 

ETİK KURALLARI 
 
 

Karakter Özellikleri 
Ve Kötü Huylar 
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YİRAT ŞAMAYİM 
TANRI’DAN ÇEKİNMEK 

 
1. Bir insanın Tanrı korkusuna sahip olabilmesi için, öncelikle, 

Kutsal ve Mübarek Olan Tanrı’nın, Heybetli ve Kahraman 
olduğunu, tüm evreni kapladığını ve tüm yaratılışın Efendisi 
olduğunu anlayıp kabullenmesi gerekir. 
       Ey insanoğlu! Bilmelisin ki, senin yaşamanı Tanrı istemiştir ve 
bütün yaptıklarını sürekli takip etmektedir. 
       Tanrı sürekli senin karşındadır. Onun İhtişamı’ndan kaçman 
imkansızdır. Göklere çıksan, O oradadır; okyanusların derinliklerine 
insen, orada da O hakimdir. Yukarıda, aşağıda, solda veya sağda – 
kısacası her yerde Kuvveti daimdir. Ondan kaçabilir misin? Tüm 
bunları bildiğin halde hala günah işlemek ister misin? 
       Yaratıcı, insanın tüm düşüncelerini bilir. Onun Tahtı önünde her 
şey örtüsüz ve barizdir. Karanlık ya da insanların seni görmeyeceği 
bir yerde bile bulunsan ve burada kötü bir hareket yapmak istersen, 
Tanrı’nın yine de seni seyretmekte olduğunu aklına getirmeyecek 
misin? Saklansan bile seni görmeyecek mi sanki? 
       Tanrı her şeyi duyar ve görür. Onun Sesi’ni ruhunun 
derinliklerinde işitebilirsin. Tüm yaptıklarını bilir, düşüncelerini 
daha kalbinden çıkmadan tanır. Bunu bildiğin halde kendine günah 
işleme izni verebilir misin? Davranışlarının bozulmasına göz 
yumabilir misin? Hayır ve Hayır!... Tanrı korkusuna, ancak ve ancak, 
kutsal Toramız’ın emirlerini tüm kalbimiz ve tüm canımızla yerine 
getirdiğimiz takdirde varabiliriz. Sabah Tefilası’nda söylediğimiz 
gibi: “Ey Tanrım; kalbimizi mitsvalarınla kenetle ki, Seni sevelim ve Büyük 
İsmin’den çekinelim”. 
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2. Vicdanımızı kullanarak, nerede olursak olalım sürekli 
Kralların Kralı ile karşı karşıya bulunduğumuzu kavrama düzeyine 
eriştiğimiz takdirde, içimizde Tanrı’ya yönelik büyük bir çekinme 
duygusu hemen doğacaktır. Sakın – Has Veşalom – hataya düşüp iyi 
olmayan bir şey yapma durumuna düşme! Bilmelisin ki, seni gören 
bir göz, seni duyan bir kulak vardır ve yaptığın her şey defterlere 
kaydedilmektedir. Çünkü Ulu Tanrı her şeye dikkat eder, her şeyi 
görür ve duyar. Dolayısıyla, insanların her hareketi mutlaka bilinir 
ve lehte veya aleyhte olsun, her şey defterlere kaydedilir. 
       İnsanın bu büyük gerçeği vicdanıyla bir anda anlaması mümkün 
değildir. Buna ancak Tanrı korkusu fikrine yoğunlaşırsak varabiliriz. 
“Tanrı Korkusu” kavramını, Toramız’ı öğrenerek ve onun gösterdiği 
yolları takip ederek öğrenebiliriz. Yolda giderken, evine dönerken, 
yattığında ve kalktığında – her zaman Toramız’la beraber olman 
gerekir.  Ta ki ruhun bu gerçeğe kani olana ve Şehina’nın her yerde 
mevcut olduğunu, bizlerin de sürekli olarak Tanrı’nın huzurunda 
bulunduğumuzu tam olarak anlayana kadar. İşte ancak o zaman, 
Tanrı’dan tüm benliğinle çekinecek duruma gelirsin. Kral David şu 
şekilde dua ederdi: “Ey Ulu Tanrım; doğru yollarını bana göster, 
kalbimin Senin Yüce İsmin’den korkmasını sağla”. 

3. İnsan, ruhunu mükemmelleştirebilmek için, hayat yolunun 
başından itibaren Tanrı Korkusu’nun ışığıyla aydınlanmalıdır. İnsan 
iyi bir kişilik sahibi olmak istiyorsa, yaptığı her şeye Tanrı 
Korkusu’nu karıştırması gerekir. Onu kuvvetlendirip iyi hedeflere 
ulaştırabilecek tek araç Tanrı Korkusu’dur. Elmasların dizili olduğu 
bir ip düşün. Elmasların düşmemesi için o ipe bir düğüm atılmalıdır. 
Eğer bu düğüm koparsa tüm elmaslar düşer. Aynı şekilde bütün iyi 
karakter özelliklerinin sigortası Tanrı Korkusu’dur. Düğüm 
çözülürse – yani Tanrı Korkusu olmazsa; tüm iyi karakter özellikleri 
de senden uzaklaşacaktır. Ve iyi karakter özelliklerine sahip 
olmayan bir kişinin, vahşi hayvanlardan farkı yoktur. 

       
   

       D         
           

         
       

          
         

          
         

           
       

          
          

           
          
        

        
          

          
 

          
         
 

        
          

    
         

 
 

 

334 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

      
        

        
           
          

            
          

         
         

       İ          
        

        
        

         
             
        

         
         

          
      

      
       

          
       

        
           

           
      

          
        

       

4. “Gelin oğullarım! Beni dinleyin. Size Tanrı Korkusu’nu 
öğreteceğim” (Teilim 34:12). 
       Dünyada Tanrı Korkusu’ndan daha değerli bir mitsva (emir) 
yoktur. Ne gümüş, ne altın ne de değerli taşlar; hiçbirinin Tanrı 
Korkusu’nun karşısında bir değeri yoktur. Bu yüzden bu olguyu 
kalbimizin derinliklerinde yerleştirmek için acele etmemiz gerekir. 
Şimdi; iyi dikkat et ve bilgelik kazan: Canın kalbindedir. Tanrı 
Korkusu’nun barındığı yer de kalptir. Tüm düşünce ve kararların 
kalbinden çıkar. İyi düşün! Sana canını kim verdi? Sen neden 
mamulsun? Köklerin nedir? Sen pis kokulu bir damlacıktan oluştun; 
sonra bir parça et haline geldin; Tanrı sana ruh verdi ve 
kemiklerinle, sinirlerinle, kanınla, hava alabilmen için küçük 
delikleri olan derinle, sen meydana geldin. Ne büyük bir mucizedir 
ki kimse kimseye tıpatıp benzemez. 9 ay hapis kaldın; serbest 
kaldığında çıplak, kör, sağır ve topaldın. Bir an düşün: Gözlerini ve 
kulaklarını kim açtı? Vücuduna bu şekli kim verdi? Kim saçını 
gençliğinde koyu, yaşlılığında beyaz yaptı? Devamlı olarak bunları 
düşündüğün takdirde hemen uysal, mütevazi ve Tanrı Korkusu 
sahibi bir kişi haline gelirsin. Bu konunun temeli şudur: “Tanrı’dan 
kork ve emirlerini yerine getir; çünkü insan bundan ibarettir” (Koelet 
12:13). 

5. Yirat Şamayim (Tanrı Korkusu [ya da Yirat Aşem]) emri çok 
büyüktür, çünkü insan onu gün boyunca, sayısız kez yerine 
getirebilir. 

6. Tanrı Korkusu sahibi her insanın duası kabul olunur. 
7. Tanrı’dan korkmayan bir kişi, Tora’yı çok iyi bilse bile, sanki 

hiçbir şey bilmiyor gibidir. 
8. Tanrı Korkusu sahibi her insan için, göklerden daima mucize 

yapılır. 
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AAAVAT AŞEM 

TANRI SEVGİSİ 
 

1. Günde iki kez Keriat Şema’da okuduğumuz “Tanrın Aşem’i 
tüm kalbinle seveceksin” sözleriyle belirtildiği gibi, Tanrı Sevgisi’ni 
kalbimizde kökleştirmek bizim için kutsal bir görevdir. 
       Fakat bu Tanrı Sevgisi’ni hissetmeye hak kazanabilmemiz için 
Toramız’da yazılı olan her şeyi büyük bir şevkle yerine getirmeye 
yoğunlaşmamız, büyük fedakarlıklarda bulunmamız gerekir. 
Tanrı’yı sevebilme düzeyine ancak bu şekilde ulaşabiliriz. 
       Bu düzeye ulaşmanın kolay olmadığı açıktır. Bu yolda, Tanrı’nın 
bizlere ve tüm yarattıklarına doğduğumuzdan beri yaptığı iyilikleri 
her an düşünmek gereklidir. Dünyaya geldiğimizde ne kadar zayıf 
ve kuvvetsiz olduğumuzu, ne kadar kuvvetlenip geliştiğimizi, 
zekamızın nasıl ilerlediğini; Tanrı’nın her dakika bizlere yaptığı bu 
ve benzeri, sayısı ve hesabı olmayan iyilikleri düşündüğümüz 
takdirde ilerleriz. Bu tipteki düşüncelerimizi ne kadar arttırır, onları 
ne kadar anlar ve hissedersek, Tanrı Sevgisi’ne de o denli yaklaşırız. 

2. Tanrı Sevgisi’ne ulaşabilmek için, öncelikle dünyada 
insanların birbirlerini nasıl sevdiklerini anlamak ve iki sevgi 
arasında bir karşılaştırma yapmak gerekir. 
       Bir insan karşısındaki kendisine yardımcı oluyorsa, onu tabii 
olarak sever. Hele bu insan onun tüm ihtiyaçlarını karşılıyorsa, 
yardımı alan kişinin karşısındakini sevmemesi düşünülemez bile. Bu 
kişi kendi kendine şöyle diyecektir: “Ona, bu yaptıklarını nasıl 
ödeyebilirim? Onu o kadar seviyorum ki, ona hizmet etmeye, 
benden ne isterse yapmaya hazırım”. 
       Benzer hisleri bizim de Yaratan’a karşı hissetmemiz gerekir. 
Tüm sahip olduğumuz şeyleri, bize Tanrı’nın verdiğini, bizi O’nun 
geçindirdiğini, giydirdiğini, hatta insanlardan gördüğümüz her 
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türlü iyiliği bize onlar aracılığıyla Tanrı’nın gönderdiğini 
düşünmeliyiz. İnsanların birbirlerine karşı iyi davranmaları için 
gereken hisleri kalplere O yerleştirir. Bizi birçok kötülükten korur ve 
mucizeleri her saniye bizimledir. Tora’ya uygun yaşamadığımız ve 
davranışlarımızla O’nu küstürdüğümüz zamanlarda bile bize 
lütufkar davranmaktan geri kalmaz. Her-Şeye-Kadir Tanrı’yı tüm 
kalbimizle sevebilme düzeyine, ancak bu şekilde düşündüğümüz 
takdirde ulaşabiliriz. 

3. İnsan gerekirse dünyadaki tüm sevgileri bırakmalı ve 
kendini Tanrı Sevgisi’ne adamalıdır. Zira Tanrı Sevgisi tüm 
temellerin temeli ve dünyadaki değerli her şeyin üstündedir. Tanrı 
Korkusu, Tanrı Sevgisi’nden önce gelir; çünkü bir kişinin, Tanrı’dan 
gerektiği gibi çekinmediği sürece, Tanrı Sevgisi’ne varması 
olanaksızdır. 

4. Midraş şu olayı anlatır: Rabi Şimon Bar Yohay’ın evine, 
boşanmak isteyen bir çift gelir. Bunun sebebi on yıldır çocuk sahibi 
olamamış olmalarıdır. Rabi Şimon Bar Yohay onlara şöyle der: 

– Ayrılmadan önce, tıpkı evlendiğiniz günkü gibi bir ziyafet 
yapın.  

Karı-koca bir ayrılık ziyafeti verir. Yerler, içerler; adam sarhoş 
olur ve şarabın verdiği neşe ile karısına şöyle der: 

– Kızım; bu evdeki en değerli şeyleri al babanın evine git. 
       Adam içkiden sızınca, eşi hizmetkarlarını çağırır ve kocasını 
babasının evine götürmeleri için emir verir. Gece yarısı adamın 
sarhoşluğu biraz geçer ve uykusundan uyanarak karısına sorar: 

– Nerede yatıyorum ben? 
– Babamın evinde. 
– Benim babanın evinde ne işim var ki? 
– Sen bana evdeki en değerli şeyi alıp babamın evine 

gitmemi söylemedin mi? Evde benim için, senden daha 
değerli bir şey yok. 
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       Bunun üzerine ikisi boşanmaktan vazgeçerek tekrar Rabi Şimon 
Bar Yohay’ın evine gelirler. Rabi Şimon onlar için dua eder ve o 
olaydan sonra bu çiftin bir erkek çocukları olur. 
 
       Midraş şöyle devam eder: Bu olayda sadece bir kadın kocasına 
“senden daha değerli bir şeyim yok” dediği için, Tanrı onları 
memnun etmiştir. Bu durumda tüm Yisrael Ulusu “Dünyada Senin 
Büyüklüğün’den başka hiçbir şeyimiz yok” dediği takdirde, Tanrı 
elbette onları dinleyecek ve bunun kat kat fazlasıyla cevap 
verecektir. 
       Gerçek Tanrı Sevgisi, kişinin, dünyadaki hiçbir şeyi, Tanrı’dan 
çok sevmemeye kalbinde karar vermesiyle gerçekleşir. Bunu yaptığı 
takdirde, Her-Şeye-Kadir Tanrı da onu sevip koruyacak, ve kalbinin 
tüm isteklerini yerine getirecektir. 

5. Tanrı Sevgisi’nin üç derecesi vardır ve bunların en iyisi 
üçüncüsüdür: 

a. Bazısı, canına ve vücuduna zarar gelmediği sürece, 
Tanrı Sevgisi adına tüm parasını kaybetmeye razıdır. 

b. Kimisi Tanrı’yı öyle sever ki, vücuduna zarar gelse bile 
her şeyini feda etmeye hazırdır; yeter ki canına bir zarar 
gelmesin. 

c. Tanrı Sevgisi’ni en üst düzeyde hisseden büyük kişiler 
ise, tüm servetini, vücudunu, hatta canını bile “Kiduş 
Aşem – Tanrı’nın İsmi’ni Kutsamak” için vermeye hazırdır. 

       Ey Yisraeloğlu… 
       Tanrı’yı, kalbinden, hayatından ve servetinden daha çok 
sevmelisin. Senden bu uğurda tüm arzularından ve çıkarlarından 
vazgeçmen istenirse bile; hatta seni bir Yisraeloğlu’nu kurtarmak 
için yaşamını vermeye zorlasalar dahi; Tanrı’ya olan sevgini ön 
planda tut ve Kutsal Tora için, dinin için, ulusun için, bu büyük 
işkenceler anlamına geliyorsa ve bunun için seni öldürmeye karar 
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verdilerse bile, kendini cesaretle donat ve canını Kiduş Aşem için 
vererek Tanrın’a sadık kal… Rabi Akiva ile ilgili şu olay anlatılır: 
Roma İmparatorluğu, Yahudiler’e gruplar halinde Tora öğrettiği için 
onu ölüm cezasına çarptırmıştı. Bu yaptığı, imparatorun emirlerine 
karşı gelmek anlamına geliyordu. Vücudunu demir taraklarla 
deşerlerken bile, Rabi Akiva tüm bu işkenceleri sevgi ile karşıladı. 
Öldüğü dakikaya kadar dua etmekten geri kalmadı ve yüksek sesle: 
“Şema Yisrael! AD… E-loenu, AD… Ehad!” cümlesini söyledi. Bu acı 
sahneye şahit olanlar hiçbir acı hissetmediğini gördüklerinde onun 
büyücü olup olmadığını sordular. Rabi Akiva cevaben, bir büyücü 
olmadığını, sadece Tanrı’yı Sevme emrini “tüm canıyla” yerine 
getirebilme mertebesine ulaştığı için büyük mutluluk duyduğunu 
söyledi ve ekledi: “Hayatım boyunca kendi kendime Tanrı’yı Sevme 
emrini ne zaman tüm canımla yerine getireceğimi sordum. Şimdi ki 
bu fırsat elime geçti; nasıl sevinçli olmam?” 
 

ANNE VE BABAYA SAYGI KURALLARI 
 

1. Her erkek ve kız evlat, anne ve babasından çekinmeli, onlara 
saygı göstermeli ve itaat etmelidir1. 

2. Anne ve babaya hürmet etmek; onları yedirmek ve içirmek, 
giydirmek, varlıklarını sürdürebilmeleri için ihtiyaçlarını görmek ve 
ihtiyarlıklarında onları teselli etmekle olur. Kısacası bu, onlar için iyi 
olan her şeyi yapmak demektir. Anne ve babasına iyi davranmayan 
ve onlara güleryüz göstermeyen bir kişi, onlara dünyanın en güzel 
şeylerini yedirip içirse bile göklerden ceza görecektir. 

3. Anne ve babaya saygı kuralları şunlardır: Bir evlat anne ve 
babasının her zaman oturduğu yerde oturamaz. Onları adlarıyla 

1 Yalkut Şimoni şöyle der: İnsanın üç ortağı vardır. Tanrı, annesi ve babası. İnsan 
anne ve babasına hürmet ettiği sürece Tanrı her zaman onunla beraberdir. 
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çağıramaz. Onlara ancak “sayın baba” ve “sayın anne” diye hitap 
edebilir. Onların söylediklerine karşı gelemez, onların yerine, 
onlardan önce cevap veremez. Onları üzemez. Eğer evlat oturuyorsa 
ve babası yanından geçerse hemen kalkması gereklidir. Bir baba 
herkesin ortasında oğlunu döverse veya utandırırsa o evlat susmalı 
ve bunu emreden Tanrı’dan korkmalıdır. 

4. Ebeveynler de evlatlarına karşı merhametli olmalıdırlar. 
5. Ancak ebeveynler çocuklarına Tora’nın bir mitsvasını 

yapmamalarını emrederlerse onlara bu konuda itaat edilmez. 
Örneğin: Bir anne-baba çocuklarına, “çalın”, “kutsal Şabat gününü 
ihlal edin” derse, evlatlar onları dinlememelidirler. Yalnızca onlara 
sükunetle önce Tanrı’nın emirlerini yerine getirmelerinin gerekli 
olduğunu ve ancak sonra onların dediğine itaat edebileceklerini izah 
etmelidirler. 

6. Eğer bir evlat babasının Şabat ve bayramları ihlal ettiğini 
veya Taref (Kaşer olmayan yiyecek) ve benzeri şeyler yediğini 
görürse ona “Kutsal Toramız’ın kanunlarını ihlal ediyorsun” 
diyemez. Ancak ona  dolaylı bir ifade ile hitap edebilir: “Sayın 
babacağım, acaba dinimizde Şabat’ın ihlal edilebileceği yazılı 
mıdır?”. Fakat hiçbir şekilde anne ve babasının dikkatini çekemez, 
ikaz edemez. 

7. Bir kişi, eğer annesi öldüyse ve babası başka bir kadınla 
evlenmişse, babası yaşadığı müddetçe üvey annesine saygı 
göstermekle yükümlüdür. 

8. Tora öğrenimi anne ve babaya saygıdan daha üstündür. Eğer 
bir oğul başka bir şehre Tora öğrenmeye gitmek istiyorsa ve baba da 
onu bırakmak istemiyorsa o zaman babanın emrini dinlemez. 
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HERKESİ KENDİSİ GİBİ SEVMEK 

 
1. Tüm insanları ırk, din farkı gözetmeksizin sevmek kutsal bir 

görevdir. 
2. “Akranını kendin gibi sev” emrini yerine getirmek, tüm 

mitsvaları yerine getirmekle eşdeğerdir. Bir kişi nasıl ki kimsenin 
kendisinden bir şey çalmamasını, hakkında kötü konuşulmamasını, 
ona iftira atılmamasını istiyorsa, kendisi de bu hareketlerden 
kaçınmalıdır. Büyük Haham İlel’in, tüm Tora’yı kendisine bir 
dakikada öğretmesi şartıyla Yahudi olmak isteyen bir putpereste 
verdiği cevap gibi; “Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi, sen de 
başkalarına yapma”. Bunu yerine getiren bir kişi tüm mitsvaları yerine 
getirmiş gibidir. 

3. İnsanlardan nefret etme. Sadece onlara kötü muamelede 
bulunmamakla kalmayıp, kalbinde de ondan nefret etme1. 

4. Kim olduklarını iyice araştırmadığın sürece, kimseyle evine 
sıklıkla gidip gelecek kadar yakın arkadaşlık kurma2. Zira 
sevgilerinin temelinde bir menfaat arayışı olabilir3. 

5. Eğer gönlüne göre arkadaşlar bulursan, o zaman onları 
kendin gibi sev4. 

6. Kendisini onurlandırmak amacıyla başkasının saygınlığını 
ezip geçen kişinin Gelecek Dünya’da yeri yoktur5. 

7. Kim kahramandır? Düşmanını arkadaş yapmasını bilen6. 

1 Torat Koanim Kedoşim. 
2 Masehet Berahot 63. 
3 Pirke Avot, Perek Bet, Mişna 16. 
4 Pirke Avot. 
5 Bereşit Raba. 
6 Avto DeRabi Natan 16. 
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8. Herhangi bir zarar ya da felakete uğradığını bildiğin bir 
kişinin önünde neşeli davranma. 

9. İnsan Tanrı’nın suretinde yaratılmıştır. Bu sebeple senin 
gözünde, bir güzelle bir çirkin veya zeki bir insanla bir aptal 
arasında fark olmamalıdır. Bir insana hakarette bulunup onu 
utandırmak, onun kanını akıtmakla eşdeğerdir. Çünkü hakarete 
uğrayan bir insanın yüzü önce utançla kızarır, sonra da kanın 
çekilmesiyle, bir ölünün yüzü gibi bembeyaz olur. Talmud’da adı 
geçen Rabi Hanina adlı bir Haham şöyle demiştir: “Tüm 
günahkarlar Geinam’da cezalarını çekerler; sonra da affedilirler ve 
Gelecek Dünya’daki yerlerini alırlar. Fakat insanları başkalarının 
yanında utandıran ve arkadaşı için kötü nam yayan kişiler hiçbir 
zaman Geinam’dan çıkamazlar”. 

10. Arkadaşını sevmek, onu kalpte duyguyla, ağızda sözlerle ve 
fiiliyatta davranışlarla sevmek ve onun her türlü hatalı fikrini 
düzeltmek demektir. 
       Dünyayı yaratan Tanrı, Dünyası’na örnektir. O nasıl merhametli 
ise, sen de öyle olacaksın. O nasıl iyi ise, sen de öyle olmalısın. O 
nasıl açları doyurur, çıplakları giydirirse, sen de onun yaptıklarını 
örnek alarak hareket etmelisin… En zavallı kişiler, yetimler, dullar 
ve gurbette olan yalnız kişilerdir. Bu kişilerin ruhları kederli olduğu 
için, onlara iki kat fazla sevgi göstermemiz emredilmiştir. 

11. Yalnızlık ölüler içindir. Yaşayan kişilerin arkadaşlığa ihtiyacı 
vardır. Fakat samimi, sadık ve dürüst arkadaşlar aramak gerekir. 

12. Ey insanoğlu! Arkadaşın başarılı ise, bil ki onun eline 
başarıyı veren Tanrı’dır. Ondan nefret etmemeli; aksine, onu 
sevmelisin. Sen uğraşıp didinmek için doğdun. Senin görevin, 
yakınlarına dayanak olmak, eksikliklerini tamamlamak için onlara 
yardımcı olmak, onları cesaretlendirmek, teselli etmek, geçindirmek 
ve eksikliklerini gidermektir. Dünyanın Yaratıcısı Tanrı şöyle der: 
“Ben herkesi severim, senin etrafında gördüğün herkesin babası 
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Benim. Beni seviyorsan, benim çocuklarımı da sevmelisin. Onların 
başarılarından mutluluk duy, onlara iyilik yapmaya gayret et. 
Kendin için nasıl hareket ediyorsan arkadaşın için aynı şeyleri yap”. 
 

HERKESİ HOŞGÖRÜ İLE YARGILAMAK 
 

1. Kişi, bir arkadaşının kötü bir davranışta bulunduğunu 
düşünüyorsa, onu suçsuz çıkarma gayretiyle geçerli sebepler 
aramalıdır. 

2. Arkadaşından hiçbir suçu olmadığı şeylerle ilgili şüphe eden 
bir kişi, yanına gidip onun gönlünü almalıdır1. 

3. Arkadaşını hoşgörü ile yargılayan kişi hoşgörü ile 
yargılanacaktır2. 

4. Haham Reş Lakiş şöyle demişti: “Dürüst bir insandan şüphe 
edenin vücudu yaralarla dolacaktır”3. 

5. Kişi başkalarının kendisinden şüphe etmesine yol açabilecek 
her türlü davranıştan uzak durmaya özen göstermelidir. Örneğin 
Şabat günü, Yahudi olmayan birinin dükkanına sırf konuşmak için 
bile olsa gitmemelidir. Zira görenler, onun Şabat günü alışveriş 
ettiğini düşünebilirler. Kimsenin kendisinden şüphelenmemesi için 
şu şekilde hareket etmelidir: Kötü üne sahip sokaklarda 
dolaşmamalı4, dini inkar edenlerle arkadaşlık etmemeli5, kötü 
insanların arasında yaşamamalı6, cahil kişilerle dolaşmamalıdır7; zira 
onların hatalı davranışlarını örnek alabilir. Örnek vermek gerekirse; 

1 Masehet Berahot 31. 
2 Avot DeRabi Natan. 
3 Masehet Şabat 97. 
4 Avot DeRabi Natan, Perek 2. 
5 Avot DeRabi Natan, Perek 2. 
6 Masehet Sanedrin 112. 
7 Masehet Şabat 63. 
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parfümeri dükkanına giren bir kişi güzel kokularla bezenir; kirli yere 
giren kişi ise kirlenir. Bu da aynıdır: Basit kişilerle dolaşan, onlarla 
aynı sınıfta kabul edilir; bilgili kişilerle dolaşana da onlardan 
biriymiş gibi davranılır1. 

6. Herkes tarafından iyi hareketleriyle tanınan bir kişiyi, bir 
kerelik iyi olmadığı sanılan bir davranışta bulunurken gördüysen, 
onu masum çıkarabilecek hiçbir şey yoksa bile, kendi kendine “Ben 
anlamasam da mutlaka bir bildiği var ki böyle hareket etti” diye 
düşünmelisin. Böyle bir durumda bile bu kişinin suçlu olduğundan 
şüphelenen, “dürüst kişiden şüphelenmiş” sayılır. Ve dürüst bir 
insandan şüphe etmenin cezası çok ağırdır. Şu olay anlatılır: “Büyük 
bir Rav, oğlunun düğünü için büyük bir ziyafet verir ve bu ziyafete 
şehrin en şöhretli Hahamları’nı çağırır. Masanın etrafındayken, 
gelinin babası, damada herkesin gözünün önünde çok kıymetli bir 
ziynet eşyası verir. Herkes bu mücevheri görmek için adeta yarışa 
girer. Mücevher bu şekilde elden ele dolaşır; ta ki bir çığlık duyulana 
kadar: “Kayboldu!” 
       Herkes düzeyi belli kişiler olduğu için kimseden 
şüphelenemeyen baba, çok üzülür. 
       Oradaki Hahamlar’dan biri herkesin cebinin aranmasını salık 
verir. Fakat bir başka Haham hemen bu teklife karşı çıkar. 
       Birden herkes ikinci Haham’dan şüphelenir. Bu arada, 
davetlilerden biri, bir çocuğun, kaybolan mücevherle oynamakta 
olduğunu fark eder. Kendisinden şüphe edilen Haham bunun 
üzerine etraftakilere seslenir: “İnsanlardan şüphe etmenin ne derece 
yasak olduğunu görüyor musunuz?” 

7. Olayları, insanların masum olduğu düşüncesiyle 
değerlendirip hüküm vermek, uyum, kardeşlik ve sevgiyi getirir. 

1 Pirke DeRabi Eliezer. 
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8. Arkadaşının iyi olmayan bir şey yaptığını duyan biri, onun 
yerinde olsa, bir ihtimal, kendisinin de benzer bir deneyimde 
başarısız olacağını düşünmelidir. Bu yüzden Hahamlarımız, “aynı 
olay başından geçene kadar arkadaşını yargılama” demişlerdir. 
Böylelikle, kişi, arkadaşını masum olduğunu düşünerek yargılar. 

9. Çok araştırma yaptıktan sonra, arkadaşının suçlu olduğuna 
kani olsan, hatta geçerli şahitler de bunu doğrulasa bile, sen yine de 
yargıç gibi davranma. Üzerine şefkat kıyafetini giymeli ve 
arkadaşının suçlandığı durumda hafifletici bazı noktalar bulmaya 
gayret etmelisin. Aklın seni kolaylıkla hatalı şüphelere götürebilir. 
Böyle durumlarda Hahamlarımız’ın Pirke Avot’taki sözlerini hatırla: 
“Ey insanoğlu… Karar vermeden önce yargını en iyi şekilde yap”. 
Ve: “Herkesi hoşgörü ile yargıla”. 
 

İNTİKAM ALMAMAK VE KİN GÜTMEMEK 
 

1. Kutsal Toramız, bize kötülük yapan bir insandan intikam 
almamayı ve kalbimizde kin gütmemeyi emreder. Düşmanımız bile 
olsa, karşımızdaki insandan nefret etmememiz emredilmiştir. 
       Hahamlarımız bize şöyle bir öneride bulunurlar: “Bir dost ve bir 
düşmanın senden aynı anda yardım istiyorsa, önceliği düşmanına 
vermelisin”. 
       İntikam hissini kalbinden sökmek için insan kahramanca savaş 
vermelidir. Bir insan sana kötülük yaptığı zaman, hemen, bu 
yaptığının karşılığını ona ödetme isteği doğar. Bu intikamdır ve 
Toramız bize bu şekilde hareket etmeyi men eder. 

2. Bir kişi, arkadaşının bir malını ödünç istedi, fakat diğeri 
vermeyi reddettiyse; başka bir vesilede bu kez diğeri bir şey 
istediğinde, ilki ona “Unuttun mu? Ben senden geçen sefer bir şey 
istedim ama bana vermedin. Şimdi de senin istediğin bende var ama 
sana bunu vermeyeceğim” derse, bu da intikamdır ve yasaktır. 
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3. Biri bizi utandırdıysa veya bize bir zarar verdiyse, ona karşı 
kin beslememek ve onu kalpten affetmek gerekir. 

4. Tanrı insanların birbirlerini sevmelerini ve birbirlerine saygı 
duymalarını ister1. 

5. Kalbinde kin beslememek, aksine, arkadaşının sana verdiği 
tüm zararı kalbinden silmekle yükümlüsün. Biri sana bir zarar 
verdiği zaman ona kin gütme; sadece insanın başına gelen iyi ya da 
kötü her şeyin kaynağının Tanrı olduğunu düşün. Başına gelen 
olumsuz şeyler, günahlarının affedilmesi içindir2. 

6. Biri senin malına zarar verirse, o kişi senden henüz özür 
dilememişse bile, onun yaptığını unut. Affetmek ve unutmak senin 
meziyetin olmalıdır. Senden aldıkları gerçekte senin değilmiş gibi 
düşün ve hiçbir şeyin eksilmemiş gibi davran. Eğer bedenine bir 
zarar vermişse ya da şerefinle oynadıysa bile, senden af dilemeye 
geldiği zaman kolaylıkla affedici ol. Eğer iyi bir karaktere sahipsen, o 
zaman her şeyi hemen unutur, arkadaşının sebep olduğu acı ya da 
ıstırapları, senden henüz özür dilemediyse bile kalbinden 
sökebilirsin. Bu şekilde, sen de herkesle barışmadan uyumaya 
gitmeyen o Hasid’e benzemiş olursun. 
       Hiçbir şekilde kin beslememeli ve sana yapılan kötülüğü çabuk, 
ama çok çabuk unutmalısın. Eğer bu şekilde davranmaya alışırsan, 
onu sevmek çok kolay olacaktır. Böylece tüm hayatın boyunca mutlu 
yaşayacak ve gelecekte cennetin nimetlerinden faydalanacaksın3. 
  

 
 
 

1 Tana Debe Eliyau Raba 26. 
2 İr Miklat BeMeam Loez. 
3 Sefer Horev, Rabi Şimşon Refael Hirsch, Sayfa 63. 
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LAŞON ARA 

ALEYHTE KONUŞMA 
 

1. Anlatılanlar doğru bile olsa bir başkasının aleyhinde 
konuşmak yasaktır. 

2. Biri çok ısrar etse, hatta ısrar eden, kişinin babası ya da 
öğretmeni olsa bile, konuşma sırasında Laşon Ara olacaksa, bir 
başkasından bahsetmek yasaktır. 

3. Laşon Ara olabilir endişesiyle başkasından bahsetmek 
istemeyen biri, kendisine bu tavrından dolayı bağıracaklar ya da onu 
küçük düşürecek sözler söyleyecekler, “sen aptal bir Hasid’sin 
[sofu]” diyeceklerse bile, her şeye rağmen konuşması yasaktır. 

4. Aynı şekilde, Laşon Ara endişesiyle başkasından 
bahsetmediği takdirde işinde zarara uğrayacaksa, ya da onu işten 
atacaklarsa ve bunun sonucunda ailesini geçindiremeyecek bir 
duruma düşecekse bile, konuşup o kişinin aleyhinde sözler 
sarfetmek yasaktır. 

5. Bir kişi başkası aleyhinde konuşurken, arada kendi aleyhinde 
de konuşuyorsa bile, yaptığı Laşon Ara sayılır. 

6. Kötü niyetle olmayıp, sadece şaka amaçlı bile olsa, Laşon Ara 
konuşmak yasaktır. 

7. Bir kişinin aleyhinde konuşuyor ama ismini vermiyorsa bile, 
eğer konunun gidişatından kimden bahsedildiği anlaşılıyorsa, bu da 
Laşon Ara’dır. 

8. Biri Laşon Ara konuşurken, bir başkasının dinlemesi, hiçbir 
kötü niyeti yoksa ve sadece dinliyorsa bile, yasaktır. 

9. Kişi, Laşon Ara yapılan  bir yerde, hiç bulunmamaya gayret 
etmelidir. Laşon Ara konuşulan yerden anında kaçmak gerekir. Eğer 
bulunduğu yerden uzaklaşamıyorsa, başkası aleyhine konuşulan bu 
sözlere hiçbir şekilde inanmayacağına dair kendi kendine karar 
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almalıdır. Laşon Ara yapan kişilerin yanında durmak zorunda ise 
bile, onları tasdik eden hiçbir işaret yapmamalı ve hep susmalıdır. 
Dahası, onlar konuşurken, anlayabilecekleri şekilde durumdan 
duyduğu memnuniyetsizliğini ifade etmesi en iyisidir. 

10. Bir kişiden Laşon Ara dinlemek nasıl yasaksa, bunu iki veya 
daha fazla kişiden dinlemek de aynı şekilde yasaktır. 

11. Laşon Ara’yı kimin konuştuğu fark etmez. Erkek-kadın, 
yakın-uzak kim olursa olsun hiçbir fark yoktur. 

12. Laşon Ara basit kişilere bile yasaklandığına göre, elbette bir 
Haham için daha da büyük bir yasaktır. Onun günahı daha 
büyüktür. 

13. Bir kişi “filanca kişi şöyle şöyle yaptı, ailesi de şöyle şöyleydi 
ve aynı şeyi onunla ilgili de duydum” gibi şeyler söyleyip söz 
konusu kişi hakkında kötü konuşmalar yaparsa, bu Laşon Ara’dır. 
Hahamlarımız şöyle demişlerdir: “Üç günah için, kişiye bu dünyada 
ceza verilir ve gelecek dünyada yeri yoktur: Putperestlik; kendisine 
yasak olan birisiyle ilişkiye girmek ve kan dökmek. Laşon Ara ise bu 
üç günahın hepsine bedeldir”1. 

14. Başkası hakkında kötü konuşmak kadar onun malı hakkında 
kötü konuşmak da yasaktır2. 

15. Arkadaşı hakkında kötü nam çıkarana hiçbir zaman af 
yoktur3. 

16. Laşon Ara konuşan bir Yahudi, Tanrısı’nı inkar etmiş gibidir4. 
17. Yeruşalayim’in yıkılmasının ve Bet-Amikdaş’ın yakılmasının 

sebebi Laşon Ara günahıdır. 

1 Otsar Arambam. 
2 Sefer Torat Hayim Laem Velabat. 
3 Yeruşalmi Yoma 48. 
4 Erehin 15-2. 
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18. Kendini Laşon Ara konuşmaktan sakınmayı bilen kişi, canını 
çok büyük kötülüklerden korur5. 

19. Laşon Ara konuşan da dinleyen de köpeklere atılmayı hak 
eder6. 

20. Oğlum; başkalarının kusurlarını arayan ve Laşon Ara 
konuşan kişiler görürsen onlardan kaç ve onları kötü kişiler olarak 
kabul et. Emin ol ki esas kusurlu olan kendileridir7. 

21. Laşon Ara, yaydan çıkıp hızla öldüren bir oka benzer8. 
22. Laşon Ara konuşan kişilerin yaşadığı semtte bile oturmak 

yasaktır. Bu durumda bu kişilerin yanında oturmak ve onları 
dinlemek de elbette yasaktır9. 

23. Şelomo Ameleh, Mişle kitabında şöyle der: “Ölüm ve yaşam, 
dile bağlıdır”. 
       Yalkut Şimoni’nin Teilim ile ilgili bölümünde şu olay anlatılır: 
Pers krallarından biri hastadır ve doktorlar ona, iyileşmesi için aslan 
sütü içmesi gerektiğini söylemişlerdir. Sarayda çalışan personelden 
biri bu görevi üstlenir. Kraldan on tane keçi ister. İsteği hemen 
yerine getirilir ve adam şehirden uzakta bir yerde bulunan aslan 
yuvalarına gider. Dişi bir aslan yavrusunu emzirirken uzaktan ona 
bir keçi atar. Aslan hemen keçiyi kapıp yer. İkinci gün biraz daha 
yaklaşır ve bir keçi daha fırlatır. Birkaç gün aynı şekilde devam eder 
ve bu şekilde aslanın yanına tamamen yaklaşmayı başararak sütünü 
almayı becerir. Neşe içinde dönerken yorgunluktan yolda 
uyuyakalır ve bir rüya görür. Vücudunun tüm organları kendi 
aralarında münakaşa etmektedirler. Ayaklar şöyle derler: “Ayaklar 
gibi başka bir organ yoktur. Biz yürümeseydik bu süt alınamazdı”. 

5 Midraş Raba 10. 
6 Pesahim 118-1. 
7 Sefer Maalot Amidot. 
8 Midraş Şoher Tov. 
9 Rambam, İlhot Deot Alaha 6. 
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Eller ise şöyle demektedirler: “Bizim gibisi yoktur. Biz olmasaydık 
hiçbir şey olmazdı”. Kalp ise “Ben bu fikri vermeseydim, siz hiçbir 
işe yaramazdınız” der. Dil ileri atılıp “Ben konuşmasaydım hiçbir 
şey olmazdı” diye fikrini söyler. Tüm organlar ona itiraz edip şöyle 
derler: “Sen kendini bize benzetmeye nasıl cüret edebilirsin. Sen iki 
kale arasında yaşıyorsun ve diğer organlar gibi fikir yürütme yetkin 
yok. Bunun üzerine dil onlara “Hepinize aslında benim 
hükmettiğimi bugün size göstereceğim” der. Adam uyanır ve kralın 
yanına gider. Sütü krala sunarken ağzından şu sözler dökülür: 

– İşte sayın kralım, köpek sütünü getirdim. 
Kral bunu bir alay olarak kabul eder ve sinirlenerek derhal 

adamı asmalarını emreder. Onu götürürlerken tüm organlar 
ağlamaya başlarlar. Dil onlara şöyle der: “Ben sizin hiçbir şeye 
yaramadığınızı söylemedim mi? Ben sizi kurtaracağım; ama siz de 
benim hükmettiğimi kabul etmeniz gerekir”. Onlar da kabul ederler. 
Cellatlara şöyle seslenir: “Beni kralın yanına götürün, belki beni 
affeder”. Onu kralın yanına götürürler ve krala şöyle der: 

– Ey kral, niçin beni asmalarını emrettiniz? 
– Ben sana aslan sütü dedim, sen ise bana köpek sütü 

getirdin! 
– Lütfen sütü kontrol ettirir misiniz? 

       Kral sütü kontrol ettirir ve sütün gerçekten aslan sütü olduğu 
ortaya çıkar. Bu sefer tüm organlar dile teşekkür ederler. İşte “Ölüm 
ve yaşam, dile bağlıdır” sözünün anlamı budur. 

24. Laşon Ara günahından vazgeçip Teşuva yapmak isteyen kişi; 
öncelikle geçmişte bu günahı işlediği için pişmanlık duymalı ve 
bunu ağzıyla itiraf edip “Laşon Ara konuşarak günah işledim” 
diyerek, gelecekte bu günahı tekrarlamama konusunda kalpten bir 
karar almalıdır. 

       A          
       

 
  

 
 

        
      

           
         

         
          

          
     

        
     
       

         
          

   
          

   

        
      
     
    
      
    
      
      

350 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

         
           

         
           

          
          
        

         
         

      
          

       
          

         
         

         
         

      
          

 
     

       K           
           

       
        

         
         

        
  

       Ayrıca Laşon Ara yüzünden arkadaşını zarara uğratan bir kişi, 
ona bunu açıklamalı ve kendisinden özür dilemelidir1. 
 

GAAVA  
GURUR 

 
1. Gaava insanın gözlerini ve kalbini kapatır; kişinin Tanrı’nın 

büyüklüğünü görmesini ve O’ndan korkmasını engeller2. 
2. Çok bilgili ve çok meziyeti olan, fakat Gaava sahibi bir insan, 

ateş üstündeki çok zengin ve lezzetli baharatlarla tadlandırılmış bir 
yemeğe benzer. Yemek ateşin üzerinde bir süre durduktan sonra 
yanıp kokacak ve yararlanılamayacak hale gelir. Çok  bilgi sahibi 
olduğu için gururlanan bir kişi de aynı şekilde, karanlık Gaava 
karakteri ile, tüm bilgeliğini yıkacaktır3. 

3. Gurur sahibi kişi, Yisrael’in Tanrısı’nı inkar ediyor sayılır4. 
4. Gurur, bir cüzzam salgını gibidir5. 
5. Gurur insanı alçaltır, mutluluk duygusunu ondan esirger, 

tüm vücudunu imha eder ve onu bu dünyadan çıkarır6. 
6. Büyüklüğü arama! Onu ne kadar takip edersen, o da senden 

o kadar kaçar7. 
7. Gaava sahibi bir kişi, Moşe Rabenu kadar bilge olsa bile, 

Geinam cezasından kurtulamayacaktır8. 

1 İkare İlhot İsure Laşon Ara, Kelal 5. 
2 Sefer Amidot Gaava, Daf 63-14. 
3 Orhot Tsadikim, Şaar Gaava. 
4 Masehet Sota 4. 
5 Pesikta DeRav Kaana, Peraşat Para. 
6 Masehet İruvin 13. 
7 Rambam, İlhot Teşuva, Perek 3-11. 
8 Otiyot deRabi Akiva BeOtsar Aagada. 
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8. Sürekli başkalarının  kendisine saygı göstermelerini isteyen 
bir kişinin sonunda elde edeceği şey dargınlık ve kızgınlıktır. Böyle 
bir kişi elindeki saygınlığı da kaybeder1. 

9. Gaava sahibi kişi, toprağın lanetlenmesine sebep olur2. 
10. Bir kişi gururu ile savaşamadığını görüyorsa, kalbini 

dürtecek bazı şeyleri düşünmelidir. Örneğin nereden geldiğini, 
sonunun ne olacağını, toza dönüşüp böceklere yem olacağını ve 
yaptığı her şeyin hesabını Krallar Kralı Kutsal ve Mübarek Tanrı’nın 
önünde vereceğini düşünmelidir. Ayrıca bu dünyaya gelmiş olan 
gururlu kişilerin hiçbirinin artık varolmadığı gerçeğine 
yoğunlaşmalı ve kendisine “gururun bana faydası ne?” sorusunu 
sormalıdır3. 

11. Kendine ait olduğunu söylediğin şeylerle gurur duyma iznini 
kendine nasıl tanıyabilirsin? İster malların, ister kuvvetin, zekan, 
kabiliyetin – tüm bunların gerçekten sana ait olduğunu mu 
düşünüyorsun? Eğer öyleyse, bil ki yanılıyorsun. Asıl Patron; bu 
ilerlemenin ve bu başarının gerçek sahibi, Dünyanın Yaratıcısı 
Tanrı’dır. Bunları sana borç olarak O vermiştir. Her şeyin senin 
olduğunu söylediğin anda bile, O’na teşekkür etmeli, onun Yüce 
İsmi’ni Mübarek kılmalısın. Çünkü her şeyin gerçek sahibi O’dur4. 

12. Yisrael içindeki Gaava sahibi kişiler bitmeden önce Maşiah 
gelmeyecektir5. 

13. Gurur duygusunu taşıyarak dört adım atan bir kişi, Tanrısal 
Işığın parlaklığından uzaklaşmış gibidir6. 

14. İnsan çam gibi sert değil, saz gibi yumuşak olmalıdır7. 

1 Koelet Raba 12. 
2 Yalkut Yeşaya 488 BeOtsar Aagada. 
3 Orhot Tsadikim, Şaar Gaava. 
4 Sefer Horev, Rabi Şimşon Refael Hirsch, Daf 25. 
5 Masehet Sanedrin 98-1. 
6 Masehet Berahot 43-2. 

 
 
 

 
      

 
              

         
        

    
          

   
      

       
      

   
         

         
       
        

    
          
        

        
      

         
    

    
     
      

352 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

       
          
      

       
       

       
         

          
        
      

        
 

        
        

         
         

        
          
         

         
        
 

         
    

         

    
      
     
         
    
    

 
ANAVA 
TEVAZU 

 
1. Hahamlarımız, “En üst derecede alçakgönüllü ol” 

demişlerdir8. 
       Bir kişinin alçakgönüllü olması, beş şekilde anlaşılır: 

a. Söz veya kötü bir davranışla hakarete uğrayan bir kişi, 
elinde imkan olmasına rağmen intikam almamayı ve o 
kişiyi affetmeyi tercih ederse; 

b. Büyük bir kaybı olup çok zarara uğrayan bir kişi “Tanrı 
böyle istedi” diyebiliyorsa; 

c. Çevresindeki herkes onu zekasından ve kişiliğinden 
dolayı takdir etmesine rağmen, o bundan gurur 
duymayıp, yapılması gerekenlerin yanında, bunların çok 
az olduğunu düşünüyorsa. 

d. Tanrı ona büyük bir servet bahşetmişse, ona büyük bir 
aile, zeka ve saygı bağışlamışsa bile, o, Tanrı’nın önünde 
mütevazi davranmaya devam ederek tüm insanlara saygı 
gösterirse, çok iyilikler yaparsa ve kendisinin toprak ve 
külden ibaret olduğunu söylerse; 

e. Bir kişi, başka birine sözle hakaret etmiş veya ona karşı 
kötü bir davranışta bulunmuşsa, o kişiye hiçbir şekilde 
ihtiyacı yoksa ve ondan hiçbir iyilik beklemiyorsa bile, 
başkaları kendisine etki etmeden, kendi inisiyatifiyle 
gidip, ondan özür dileyerek suçunu itiraf ederse; o kişi 
gerçek bir Anav’dır (alçakgönüllü)9. 

7 Masehet Taanit 20. 
8 Pirke Avot, Perek 4. 
9 Sefer Orhot Tsadikim, Daf 25. 
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2. Mütevazi kişi Tanrı katında çok değerlidir. Bet-Amikdaş 
zamanında bir kişi bir korban getirdiğinde, bunun Tanrı katındaki 
karşılığını sadece o korban için alırdı. Fakat Anav, yani alçakgönüllü 
bir insan, sanki tüm korbanları yapmış gibi addedilir1. 

3. Elinde bir eşyası olan kişi, bu eşya tam ve sağlamken 
sevinçlidir. Fakat o eşya kırılınca artık o kişiyi pek ilgilendirmez. 
Tanrı’nın da böyle bir eşyası vardır: İnsanoğlunun kalbi. Gururlu bir 
insanı Tanrı görmek bile istemez; buna karşın O, kırık ve mütevazi 
kaplilerin daima yanındadır2. 

4. Tanrı, hayvanlarda Pasul yaptığını insanda Kaşer yapmıştır. 
Herhangi bir çürüğü ya da kırığı olan bir hayvan Terefa’dır. Fakat 
kalbi kırık ve mütevazi olan kişi Tanrı tarafından çok sevilir3. 

5. Dünya sadece ve sadece tartışma sırasında sessiz kalan 
kişilerin hakkı için devamlılığını sürdürmektedir4. 

6. Alçakgönüllü bir kişiyi, Tanrı en sıkışık anlarda kurtarır5. 
7. Alçakgönüllülük mertebesine erişmeye hak kazanmış bir kişi, 

Tanrı Korkusu’na da sahipse, servet, onur ve uzun yaşama da sahip 
olacaktır6. 

8. Kendisini küçülten ve Gaava’dan uzak duran kişi, ebedi 
yaşama hak kazananlar arasına girecektir7. 

9. Dünyada tevazuun artmakta olduğunu görürsen, Maşiah’ın 
yaklaşmakta olduğundan emin olabilirsin8. 
 

1 Gemara Sota 5-2. 
2 Midraş Agadol, Peraşat Vayeşev 38. 
3 Vayikra Raba 7. 
4 Gemara Kiduşin 71. 
5 Dereh Erets Raba 6 BeOtsar Aagada. 
6 Mişle 22. 
7 Otiyot DeRabi Akiva BeOtsar Aagada. 
8 Sefer Amidot Anava 223-10. 
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KAAS 
ÖFKE 

 
1. Öfkeye eğilimli olmak, vücut için son derece zararlı bir 

özelliktir. Bu sebeple öfkeden uzak durmak için gereken çabayı 
mutlaka göster; bunu yaparsan kendini mutlaka birçok kötülükten 
kurtaracaksın9. 

2. Sürekli sinirlenen bir kişinin ömrü kısalır10. 
3. Bir insanın karakteri, üç şeyinden anlaşılır: [İbranice Koso, 

Kiso Kaaso11; yani] Kadehinden12, cebinden13 ve öfkesinden14. 
4. Öfkelenme; çünkü öfkelenirsen günah işleme durumuna 

kolayca gelirsin15. 
5. Kim gerçekten kahramandır? Öfke anında kendisine hakim 

olabilen16. 
6. Öfkelenen bir kişi, büyük bir bilge olsa bile, bildiklerini 

unutur17. 
7. Öfke anında para fırlatan bir kişi, bu dünyadan, ancak 

fakirleşip başkalarına muhtaç olacak duruma geldikten sonra 
ayrılacaktır18. 

9 Masehet İruvin 65. 
10 Sefer Amidot, İyov 14. 
11 Masehet İruvin 65b. 
12 Kadehinden: Şarap ya da başka bir içki içerken ölçülü davranıp 
davranmadığından. 
13 Cebinden: Parasını harcarken ölçülü ve dürüst davranıp davranmadığından. 
14 Öfkesinden: Öfkelendiği zaman bile tepki göstermemeyi becerip sakin kalmayı 
becerip becerememesinden. 
15 Masehet Nedarim 22a. 
16 Masehet Yoma 92. 
17 Masehet Pesahim 66. 
18 Avot DeRabi Natan 3. 
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8. İnsan, herhangi bir zarar görmemesi için kendi bedenini iyi 
bir şekilde korumalıdır. Kutsal Toramız’da yazılı olduğu gibi: 
“Canını iyi koru”. Dolayısıyla insan, öfkelenerek kendisine zarar 
vermekten kaçınmalıdır1. 

9. İnsanların rahatını bozan öfkedir. Öfkeden hiçbir yararlı 
sonuç elde etmek mümkün değildir; ancak zarar edilir2. 

10. Öfke ve sinir, ailelerin yuvasını yıkan kemirgenlerdir3. 
11. Sinirlenen bir kişi, canına zarar vermesinin yanında, o anda 

aklı başında olmadığı için, herkese zarar verir. Kimseyi saymaz, 
anne-babasını bile tanımaz ve – Has veŞalom – Yisrael’in Tanrısı’nı 
bile inkar edecek duruma gelir4. 

12. Öfke anında elbiselerini yırtan, eşyaları kıran biri, sanki puta 
tapmış gibidir5. 

13. Şehina, öfkelenen her kişiden uzaklaşır. O insan da putlaşır. 
Öfke anında onunla birlik olan ya da konuşan herkes, bir puta 
kenetlenmiş gibidir. Öfkeli bir adamın yüzüne bakmak bile 
günahtır6. 

14. Eğer bir insana göklerden zenginlik bahşedilmişse bile, öfke 
bunu siler ve iptal eder7. 

15. Öfkeli bir insanın günahları, tabiidir ki sevaplarından daha 
çoktur8. 

16. Öfkelenme konusunda cesur, sakinleşme konusunda ise 
kolaycı ol9. 

1 Sefer Haye Ayeudim, Daf 91. 
2 Masehet Berahot 29. 
3 Masehet Kiduşin 41. 
4 Nahalat Avot. 
5 Masehet Şabat 105b. 
6 Zoar, Peraşat Tetsave. 
7 Masehet Pesahim 66a. 
8 Masehet Nedarim 22. 
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17. Kavga etmek yerine dinleyip sessiz kalmayı başaran kişiye ne 
mutlu; canını yüz kötülükten korumuş olur10. 

18. Öfke çok zararlı bir şey olduğu için, kişi ondan mümkün 
olduğu kadar uzaklaşmaya çabalamalıdır. Kendini öfkelenmemeye 
alıştırmalı, hatta sinirlenmesi gereken yerlerde bile sükunetini 
korumalıdır. Bu bakımdan bir kişi, çocuklarını uyarmak ve terbiye 
etmek için sesini yükseltmesi ve sert konuşması gerektiği 
zamanlarda bile, sadece yüz ifadesini öfkeliymiş gibi yapmalı; ama 
gerçekte sükunetini hiçbir şekilde kaybetmemelidir. 

19. Öfkeli kişilerin mutlu bir yaşamları yoktur. Bu yüzden 
Hahamlarımız öfkeden diğer uca kadar uzaklaşmamızı, hatta bize 
söylenenleri duymayacak raddede öfkeden uzak durmamızı 
emrederler. Bu, doğru kişilerin yoludur. Onlar gerçekten 
alçakgönüllü kişilerdir. Onları küçük düşürdüklerinde bile, sadece 
dinlerler, cevap vermezler, sinirlenmezler, sevgi ile hareket ederler 
ve tüm sıkıntıları sevgiyle kabullenirler. “Tanrı’nın sevgili kulları” 
terimi, böyle, öfkelenmeyen kişiler için kullanılır. Onlar güneşin tüm 
kuvvetiyle parladığı ana benzerler11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Pirke Avot, Perek 5. 
10 Masehet Şabat 98b. 
11 Masehet Sanedrin 7a. 
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ŞALOM 
BARIŞ, ESENLİK, DOSTLUK 

 

1. Dünya devamlılığını sadece barışla sürdürebilir1. 
2. Bir evde barış hüküm sürerse, o ev Tanrı katında değer görür 

ve orada hiçbir tehlike meydana gelmez2. 
3. Tanrı Yisrael Ulusu’nu mübarek kılma konusunda bir araç 

olarak her şeyin üstünde barışı seçmiştir3. 
4. Barışın olduğu yerde sevinç vardır; olmadığı yerde ise yas ve 

keder hüküm sürer4. 
5. Barışın peşinde koşan kişinin duaları daima kabul olur5. 
6. İki arkadaşı barıştıran bir kişi hem bu dünyada, hem gelecek 

dünyada büyük ödüllere hak kazanır6. 
7. Şalom, yani barış çok değerlidir. Nitekim Koenler’in halkı 

mübarek kılarken söyledikleri sözler “Şalom” kelimesiyle sona erer. 
Bu bize, halk içinde barış olmadığı sürece, hiçbir beraha ve duanın 
kabul edilmediğini öğretir7. 

8. Şalom o kadar büyüktür ki; Tora’da şu kuralı okuruz: Eşler 
arasında barışın tesisi için uygulanan prosedürde, Tanrı, büyük bir 
kutsiyetle yazılan İsmi’nin bile gerekirse suyla silinmesini 
emretmiştir8. 

9. Şalom’un tesisi için, gerekirse başkalarının konuşmaları, biraz 
değiştirilerek aktarılabilir9. 

1 Pirke Avot, Perek 1. 
2 Avot DeRibi Natan, Perek 28. 
3 Masehet Okatsin 3. 
4 Masehet Roş Aşana 18b. 
5 Kala Rabati 2. 
6 Pea, Perek 1. 
7 Bamidbar 6:26. 
8 Bamidbar Raba 11. 
9 Masehet Yevamot 65b. 
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10. Her zaman, selam verme konusunda önceliği almaya gayret 
etmek gerekir10. 

11. Ağzını kötü konuşmaktan sakınan kişi, hayatı boyunca barış 
içinde yaşamaya hak kazanır11. 

12. Şalom o kadar büyüktür ki; Tanrı’nın İsimleri’nden biri de 
Şalom’dur12. 

13. Büyük Haham İlel şöyle derdi: “Barışı seven ve onun 
peşinden koşan, Koen Gadol Aaron’un takipçilerinden ol”13. Bu bize, 
insanlararası barışı sağlamak için tıpkı Aaron Akoen gibi gayretli 
olmamız gerektiğini gösterir. Aaron Akoen sokakta kötü bir insana 
rastladığında bile ona “Şalom” der, sanki arkadaşıymış gibi onun 
hatırını sorardı. Bunun bir sonucu olarak, bu kötü kişi bir kötülük 
yapmak istediğinde, Aaron Akoen’in onu selamlayışını hatırlar ve 
kendi kendine “Aaron Akoen beni selamlayarak onurlandırdı. Şimdi 
bu kötü davranışta bulunursam yarın öbür gün onun yüzüne nasıl 
bakarım?” diye düşünür ve söz konusu kötü davranıştan kendini 
alıkoyardı. Aaron dargın olan iki kişi gördüğü zaman, önce birinin 
yanına gider ve ona “Bak dostum; arkadaşın ‘Ben ne yaptım; 
arkadaşımı nasıl da darılttım. Tüm suç benim; oysa o bana hiçbir şey 
yapmamıştı” diye kendini harap ediyor” derdi. Bu şekilde, Aaron 
Akoen, arkadaşına olan düşmanlığını kalbinden söküp atana kadar o 
adamın yanından ayrılmazdı. Sonra da diğerinin yanına gider, aynı 
şeyleri ona da söylerdi. Sonra da onları kucaklatıp, barıştırırdı. Aynı 
şeyleri dargın çiftlere de yapar, onların da barışı tesis etmeleri için 
yardımcı olurdu14. 
 

10 Pirke Avot, Perek 4-15. 
11 Dereh Erets Zuta 9. 
12 Vayikra Raba 9-9. 
13 Pirke Avot, Perek 1. 
14 Avot DeRabi Natan 12. 
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BİKUR HOLİM 
HASTA ZİYARETİ 

 
1. Her Yahudi için hastaları ziyaret etmek bir emirdir. Yakınları 

ve arkadaşları hastanın yanına hemen gelmelidirler; fakat nispeten 
uzak olanlar üç gün geçmeden hastanın yanına gelmezler1. 

2. Eğer hastanın durumu ağırsa, nispeten uzak olanlar bile 
hastayı ziyaret ederler. Büyük bir kişi küçük bir hastayı bile, hatta 
günde birkaç kez bile ziyaret edebilir2. 

3. Önceki maddede belirtilen, hastanın günde birden çok kez 
ziyaret edilebilmesi, sadece hasta bundan memnun oluyorsa 
doğrudur. Fakat hasta rahatsız oluyorsa, odaya girmemek gerekir3. 

4. Hastaları ziyaret etme mitsvasının doğru şekli, ziyaret 
sırasında, Tanrı’ya hastanın bir an önce iyileşmesi için dua etmektir. 
Bir hasta ziyaret edilir, ama onun için dua edilmezse, bu mitsva 
yerine getirilmemiş sayılır4. Bu sebeple, hastayı ziyarete, sabahın 
erken saatlerinde gidilmemelidir. Zira genelde sabah saatlerinde 
hasta kendini biraz daha iyi hisseder ve görünür; onu iyi gören de 
dua etmeyi aklına getirmez. Benzer şekilde, günün son üç saatinde 
de hasta ziyaret edilmemelidir. Çünkü o saatlerde hasta doğal olarak 
kendini daha ağır hisseder. Onu ziyarete gelen de demoralize olur, 
iyileşeceğine dair ümidini kaybeder ve onun için dua etmez5. 

5. Bir hastanın iyileşmesi için Tanrı’dan merhamet 
dilendiğinde, eğer hastanın önünde bulunuluyorsa istenen her dilde 

1 Yore Dea 335. 
2 Hohmat Adam, Kelal 151. 
3 Meam Loez, Peraşat Vayera. 
4 Torat Adam BeMeam Loez, Peraşat Vayera. 
5 Yore Dea, Siman 335-4. 
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dua edilebilir. Fakat hastanın yanında bulunmayan kişi, sadece 
İbranice dua etmelidir. Dua şöyle olmalıdır: “[ŞeAkadoş Baruh U, 

Yişlah Le………  Refua Şelema Ben Şear Kol Hole Amo Yisrael] – 
Tanrı, Yisrael’in tüm hastalarıyla birlikte ………ya da tam bir şifa versin”. 
Bu, haftaarası edilen dua şeklidir. Şabat günü şöyle denir: “Şabat İ 
Milizok, Urfua Kerova Lavo Veşivtu Beşalom – Şabat günü feryat 
edilmez; fakat [yine de] şifanın gelişi yakındır. Şabat’ı selametle kutlayın”6. 

6. Hastayla aralarında bir anlaşmazlık olan kişi onu ziyaret 
etmemeli ve sıkıntı anında teselli etmemelidir7. 

7. Hasta alçak bir yatakta yatıyorsa, ziyaretçi ondan daha 
yüksek bir iskemle veya kanepede oturmamalıdır. Fakat hasta 
yüksek karyolada yatıyorsa, ziyaretçi istediği yere oturabilir8. 

8. Bikur Holim mitsvasının en değerli şekli, fakir bir insan hasta 
olduğunda onun tüm ihtiyaçlarını tedarik etmektir. Özellikle soğuk 
kış aylarında, hastanın evine kömür, gaz, yiyecek vs. gönderen bir 
kişi, elbette sadece bir canı değil, o evdeki herkesi canlandıracaktır9. 

9. Evinde ağır hastası olan bir kişi, o şehrin Hahamı’na gidip 
hastası için dua etmesini arz etmelidir10. 

10. Bağırsaklarından rahatsız olan ve devamlı tuvalete gitmek 
zorunda olan bir hastanın ziyaretine gidilmez; çünkü bu durum 
onun utanmasına yol açacaktır. Aynı zamanda hasta ziyaretinde 
konuşmak hastayı yoracağı için, baş ağrısı çeken bir hastayı ziyarete 
gelen kişi, sadece eve gelip hatırını sormalı; ancak hastanın odasına 
girmemelidir. Hastanın sıkıntısını odanın dışında öğrenmeli ve onun 
adına Tanrı’dan merhamet dilemelidir11. 

6 Yore Dea, Siman 335-5/6. 
7 Aga BeYore Dea 335-2. 
8 Aga BeYore Dea 335-3. 
9 Meam Loez, Peraşat Vayera. 
10 Yore Dea 335-10. 
11 Yore Dea 335-8. 
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11. Bikur Holim mitsvası, bedenle, ruhla ve parayla yerine 
getirilir. Bedenle: Hastaya yardımcı olmak için koşmak, doktor 
çağırmak, ilaç almaya gitmek, terini silmek, üstünü değiştirmek vs.1. 
Ruhla: Yisrael Ulusu’nun  tüm hastaları ile birlikte onun da iyi olması 
için, “Refua Şelema – Tam Bir Sağlık” dileyerek, Tanrı’ya tüm 
kalbiyle dua etmek. Parayla: Eksikleri olan ve satın alma gücü kısıtlı 
bir hastanın ihtiyaçlarını temin etmek. Hastanın Tsedaka’ya ihtiyacı 
yoksa bile, normalde tedaviler masraf anlamına geldiği için ona 
yardım etmeli ve böylece ona hayat vermelidir2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Talmud (Masehet Nedarim) 39 ve 40. sayfalarda şu olayı aktarır: Rabi Akiva’nın 
öğrencilerinden biri hastadır; fakat kimse onun ziyaretine gelmemektedir. Bunu 
duyan Rabi Akiva hemen onun durumunu sormaya gider. Odasına girdiğinde, 
hastanın durumunu görünce, hemen onun çamaşırını değiştirir, yatağını düzeltir, 
süpürge alıp yerleri süpürür. Öğrencisi, kendisine şöyle der: “Sayın hocam, beni 
tekrar yaşattın. Bu pislikte durmaktan neredeyse ölecektim”. Yeşivaya 
döndüğünde Rabi Akiva şöyle der: “Bir hastanın ziyaretine gitmeyen kişi, onun 
kanını dökmüş gibidir”. 
2 Meam Loez, Peraşat Vayera. 
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AHNASAT OREHİM 

MİSAFİRPERVERLİK 
 

1. Eve misafir kabul etme mitsvası, Tanrı’yı karşılamaktan bile 
daha büyüktür3. 

2. Başında misafir bulunan masa, günahların affedilmesini 
sağlayan korbanların yapıldığı Mizbeah’a benzer4. 

3. Eve gelen misafirler şu şekilde ağırlanmalıdır: (a) Ev sahibi, 
misafiri mutlu bir yüz ifadesiyle karşılamalıdır; (b) Yeme-içme için 
harcanan para için hiçbir üzüntü duymamalıdır; (c) Kendisine 
geldiği için misafire özellikle teşekkür etmelidir; (d) Kendisi Avraam 
Avinu’dan daha üst düzeydeki bir insan olsa bile, misafirlerle bizzat 
ilgilenip onlara şahsen servis yapmalıdır5. 

4. Evde misafir varken, bir şey yediği sırada onun yüzüne 
bakılmaz; zira utanabilir ve doyuncaya kadar yemek yemekten 
çekinebilir6. 

5. Yemeye oturacağın vakit, fakirlerin girebilmeleri için evinin 
kapılarını aç7. 

6. Masanın etrafında fakirler olduğu zaman sevinçli ol ki, hem 
bu dünyada hem de gelecek dünyada hayatın uzasın8. 

7. Amotsi berahasını Baal Abayit (ev sahibi) söylemelidir. Ancak 
Birkat Amazon’u misafir okur ve berahanın içinde ev sahibinin 
esenliği için Tanrı’ya dua eder9. 

3 Masehet Şabat 127. 
4 Masehet Berahot 58. 
5 Sefer Ahayim BeSefer Amidot Şel Rabi Yaakov ben Rabi Mordehay. 
6 Eha Rabati, Perek 4. 
7 Masehet Taanit 2. 
8 Tana Debe Eliyau Zuta. 
9 Masehet Berahot 46. 
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8. Masasında Tsadik bir insanı doyuran kişi, Moşe’nin Torası’nı 
yerine getirmiş sayılır1. 

9. Eğer şehirde, evde gelip yardım istemektense aç kalmayı 
tercih edecek derecede durumlarından utanan kişiler varsa, kişi, 
Tanrı’nın bahşettiği şeyleri onlara ulaştırmanın yolunu bulmaya 
gayret etmeli; ancak bu konuda da çok dikkatli davranmalıdır2. 

10. Evine et ve sebze satın aldığında, aynı zamanda fakirin 
payını da ayır3. 

11. Talmud’daki büyük Hahamlar’dan biri olan Rav, yemek 
yediği zaman kapılarını açar, “Aç olan kim varsa gelsin ve yesin” 
derdi4. 

12. Rabi Yose Ben Yohanan, “Evin daima geniş bir şekilde açık 
olsun” derdi5. Bu, “Evin, kuzeye, güneye, doğuya ve batıya doğru 
açık olsun ki fakirler evine, dolaşmak zorunda olmadan kolaylıkla 
girebilsin” anlamındadır. 

13. Ahnasat Orehim mitsvası, Tora öğrenmek için öğrenim evine 
(Bet Midraş) erken gitme mitsvasından daha büyüktür6. 

14. Eve misafir kabul etmek, kutsal Şabat gününü karşılamak 
gibidir7. 

15. Ahnasat Orehim çok büyüktür. (a) Bu mitsva, Avraam 
Avinu’nun evinin temel taşı olmuştur. O, evinin yakınından geçen 
herkesi davet eder, yedirir, içirir ve Tora yolunda eğitirdi. (b) Bu 
mitsva Tanrı’yı karşılamaktan bile daha büyüktür. (c) Bet-Amikdaş 
zamanında, korban yapılan yer olan Mizbeah, nasıl günahların 

1 Bereşit Raba 58. 
2 Masehet Betsa 29. 
3 Midraş Tanhuma, Peraşat Mişpatim. 
4 Masehet Taanit 20. 
5 Pirke Avot, Perek 1, Mişna 5. 
6 Masehet Şabat 127. 
7 Masehet Şabat 119. 
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affedilmesini sağlıyor idiyse, bu mitsva da aynı şekilde günahların 
affedilmesini sağlar. (d) Bu mitsvayı yerine getiren kişi, Tora’nın beş 
kitabının tümündeki mitsvaları yapmış gibidir. Bu yüzden bu değerli 
ve önemli Ahnasat Orehim mitsvasını çok büyük bir istekle yerine 
getirmek gerekir. Bu şekilde, uzun bir yaşama hak kazanılır. 
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TSEDAKA 

 
1. Tsedaka Tora’nın çok önemli bir mitsvasıdır. Bu görevi yerine 

getirmekte ihmalkar davrananlar, Yisrael’in Tanrısı’nı inkar etmiş 
gibidirler. 

2. Fakire Tsedaka vermeyenler, bu dünyada bir tekerleğin 
sürekli dönmekte olduğunu akılda tutmalıdırlar. Bu dönüş hem o 
kişiyi, hem oğlunu, hem de torununu, Tsedaka’ya muhtaç duruma 
düşürebilir1. 

3. Fakirlere merhamet eden kişiye Tanrı da merhamet 
edecektir2. 

4. Tsedaka isteyen bir fakiri görmezden gelen kişi, Yisrael’in 
günahkarlarından sayılır3. 

5. Tanınmıyorsa bile, bir fakir “açım” derse, yalan söyleyip 
söylemediğine bakılmaksızın yiyecek verilmelidir. 

6. Tsedaka ile geçinen bir kişi bile Tsedaka vermekle 
yükümlüdür. 

7. Eğer bir fakirin istedikleri, başvurduğu kişide yoksa, bu kişi 
ona bağırmamalı, onu aşağılamamalı, aksine tatlı dille konuşarak, 
kendisine istediklerini vermeyi gerçekten istediğini, fakat buna 
gücünün yetmediğini açıklamaya çalışmalıdır. 

8. Bir fakire para vermek bir kişinin zoruna gidiyorsa, bu kişi 
binlerce lira verse bile, bundan göreceği manevi ödülü kaybeder. 

9. “Fakire para verirsem paramdan eksilir” diye düşünen kişi, 
sahip olduğu paranın aslında onun olmayıp, kendisine göklerden 
emanet verildiğini aklına getirmelidir. 

1 Hohmat Adam, Kelal 148-1. 
2 Yore Dea, İlhot Tsedaka 247-3. 
3 İş Uveto, Arav Eliyau Ki Tov, Daf 137. 
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10. Tsedaka vermeleri için başkalarına etki eden bir kişinin ödülü, 
Tsedaka’yı verenden daha büyüktür. Zira iki mitsva yapmıştır: 
Fakirin bir nebze rahat yaşamasına vesile olmuş; ayrıca arkadaşını 
mitsva yapmaya nail etmiştir4. 

11. Bir insanın Tsedaka için vermesi gereken miktar, en az, yıllık 
kazancından ev masrafları çıkarıldıktan sonra kalanın %10’udur. 

12. Verilen %10 (Maaser) fakirler içindir. Fakat örneğin bir Berit, 
bir gelini evlendirmek ya da okumak ve okutmak üzere Tora içerikli 
kitaplar satın almak için Maaser paraları harcanabilir. 

13. Tüm hayatını Tora öğrenerek geçiren gerçek bir Haham’a 
yardım etmek gerekir. Eğer yardımı kabul etmezse, onunla iş 
ortaklığı yapıp geçimine yardımcı olmak gereklidir5. 

14. Tsedaka veren kişiler 8 dereceye ayrılır: 
a. Bir kişiye, başkalarına muhtaç duruma düşmesinden 

önce yardım etmek, onunla iş ortaklığı kurmak veya borç 
para vermek, ya da kendine yetmesi için ona iş bulmak, 
tüm derecelerin üstündedir. 

b. Birinci derecenin altı: Alan da veren de birbirlerini 
tanımayacak şekilde, fakire Tsadaka vermek. Bu, Tsedaka 
fonları ve kumbaraları yoluyla yapılır. 

c. İkinci derecenin altında: Veren kişi kime verdiğini bilir; 
fakat alan fakir kimden aldığını bilmez. Bu, birinin 
fakirlere para götürüp, paranın kimden geldiğini 
açıklamaması ile yapılabilir. 

d. Üçüncü derecenin altında: Fakir kimden aldığını bilir; 
fakat veren kime verdiğini bilmez. 

e. Dördüncü derecenin altında: Bir fakir istemeden ona 
vermek. 

4 Masehet Bava Batra, Daf 9. 
5 Hohmat Adam, Kelal 145-13. 
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f. Beşinci derecenin altında: Fakir istedikten sonra vermek. 
g. Altıncı derecenin altında: Güleryüzle vermek, fakat tüm 

ihtiyacı karşılamamak. 
h. Tüm yedi derecenin altında: Fakire para vermesine 

rağmen, bu durumun kişinin zoruna gitmesi. 
15. Tsedaka mitsvasını yerine getirirken çok dikkatli olmak 

gerekir. Zira bazı durumlarda, fakirin yardıma tam ihtiyaç duyduğu 
zamanda zenginin yardıma gelmemesi, fakirin ölümüyle 
sonuçlanabilir1. 

16. Kişi, mümkünse, fakire ihtiyaç duyduğu şeyi sağlamalıdır. 
Açsa yemek vermeli, elbiseye ihtiyacı olanı giydirmeli, evindeki 
eksikleri almalıdır. 

17. İhtiyaç sahibi birine güleryüzle Tsedaka verilmeli, dertlerine 
ortak olunmalı ve teselli edilmelidir. Güleryüzle verilmeyen Tsedaka, 

1 Masehet Taanit’in 21. sayfasında şu olay anlatılır: Büyük bilge Nahum İş Gam 
Zo, iki gözünden kör, iki kolu ve iki ayağı eksik ve tüm vücudu cüzzamlı bir 
kişiydi. Günlerden bir gün, yıkılmaya yüz tutmuş bir evde yatağındayken, 
öğrencileri onu kurtarmak için, eşyalardan önce kendisini yatağıyla beraber dışarı 
çıkarmak isterler. Öğrencilerine şöyle der: “Çocuklarım; önce evi boşaltın, çünkü 
ben içeride olduğum sürece evin yıkılmayacağımdan eminim”. Eşyaları çıkartırlar 
ve ardından kendisi yatağıyla beraber çıkartılır. Ondan sonra ev çöker. O zaman 
öğrencileri ona şu soruyu  sorarlar: “Sayın Ravımız, bu kadar gerçek bir Tsadik 
olduğunuza göre, vücudunuzdaki bu büyük ıstırabın sebebi ne?” Onlara şöyle 
cevap verir: “Çocuklarım; bu duruma gelmemin sebebi kendimim. Bir gün 
kayınpederime gidiyordum ve yanımda erzak dolu üç eşek vardı. O anda yanıma 
bir fakir yaklaştı ve bana ‘Rabi bana yemek ver’ dedi. Ona, ‘Bekle; eşeğin yükünü 
indireyim’ dedim. Fakat ben daha yükü boşaltmaya yetişemeden, bu fakir, 
gözlerimin önünde açlıktan düşüp ölüverdi. Onun yanına gittim ve şöyle dedim: 
‘Merhamet etmeyen bu gözler kör olsun, acele etmeyen bu eller kesilsin, 
koşmayan bu ayaklar kesilsin’. Bunun ardından tüm vücudumun da cüzzamla 
kaplanmasını söylemeden rahat edemedim”. Öğrencileri ona “Eyvahlar olsun! 
Seni bu halde görmemiz ne kadar yazık!” dediler. O da cevaben “Asıl beni böyle 
görmeseydiniz çok yazık olurdu” der. 
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mitsva sayılmaz ve “fakire ihtiyacını verdiğin zaman zoruna gitmesin” 
emrini yerine getirmemiş olur. 

18. İnsan Tsedaka istememek için kendini zorlamalıdır. Gerekirse 
kısıtlı bir yaşam sürmeli ve insanlara muhtaç olmamalıdır. Çok 
büyük bir Haham olsa bile, eğer fakirse, kendi onuruna uygun 
olmasa bile bir işle meşgul olmalı ve insanlara muhtaç kalmamalıdır. 

19. Tsedaka’ya ihtiyacı olmayan bir kişi insanları aldatıp onlardan 
yardım alırsa, ölmeden önce mutlaka insanlara muhtaç duruma 
gelecektir2. 

20. Tsedaka almaya muhtaç olan ihtiyar, hasta ya da sakat bir kişi, 
eğer Tsedaka istemezse, suçlu sayılır; zira hayatını tehlikeye 
atmaktadır. 

21. Tsedaka’ya muhtaç olmasına karşın başkalarına zahmet 
vermemek için çok fakir bir hayat yaşayan kişi, başkalarını 
geçindirecek duruma gelmeden ölmeyecektir. 

22. Yakınları arasında fakir biri varsa, önceliği ona vermelidir. 
Ailesindeki fakirler şehirdekilere, kendi şehrindekiler de başka 
şehirlerdeki fakirlere göre önceliklidir. Kişi Tsedaka için ayırdığı 
paranın tümünü tek bir fakire ya da sevdiği birine vermemeli, 
başkalarını yardımsız bırakmamalıdır3. 

23. Bir kişi Tsedaka almak istemiyorsa, ne yapıp edip onu 
kandırmak ve bunu ona hediye veya borç olarak vermek gerekir. 

24. Tsedaka’yı mümkün olduğu kadar gizli vermek gerekir. Ne 
Tsedaka’yı verenin alanı, ne de alanın vereni bilmemesi için gayret 
göstermek gereklidir. 

25. Kapı kapı dolaşan bir fakire büyük bir para vermek 
zorunluluğu yoktur. Fakat ufak bir şey verilmelidir; zira elini açan 
bir kişiyi boş çevirmek yasaktır. 

2 Masehet Ketubot, Daf 68. 
3 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 34-6. 
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26. Yemek vermek, giyim sağlamak vs. konularında ihtiyaç 
sahibi bir kadın, erkeğe göre önceliklidir1. 

27. Fakir Yahudiler’in yanında, diğer uluslara mensup fakirlere 
de yiyecek ve giyecek yardımı yapılır. 

28. Fakire vermeyen, doktora verecektir. 
29. Tsedaka vermeyen kişi puta tapmış gibidir2. 
30. Tsedaka veren kişi, Mizbeah’ta korban yapmış gibidir3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Hohmat Adam, Kelal 145-2. 
2 Masehet Bava Batra, Daf 10. 
3 Teilim 54-8. 
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DİNİ TERBİYE 

 
1. Her baba küçük çocuklarını mitsvalar konusunda eğitmekle 

yükümlüdür. Erkek ya da kız olsun, bir çocuk anlayış kazanmaya 
başladıktan itibaren, onu Tora’nın yasakladığı şeylerden uzak 
tutmak, bir görevdir. 

2. Bar/Bat Mitsva yaşına gelene kadar çocuk küçük sayılır. Bu 
yaş erkeklerde 13 yaş ve bir gün, kızlarda ise 12 yaş ve bir gündür. 
Çocuklar, bu yaştan itibaren, Tora’nın emirlerini yerine getirmekle 
yükümlü hale gelirler. 

3. Çocukların eğitiminde başarılı olmak isteyen anne ve 
babaların, öncelikle kendilerinin örnek bir davranış içinde olmaları 
gerekir. Çocukların gerçek bir Yahudi ortamında yetişmesi, sadece 
ebeveynlerin, mitsvaları sevgi ve istekle yerine getirmesiyle 
mümkündür. 

4. Anne ve babalar, çocuklarının Tora yolunda büyümeleri ve 
iyi karakter özelliklerine sahip olmaları için Ulu Tanrı’ya her 
vesilede dua etmelidirler. 

5. Çocukların terbiyesi konusunda annenin etkisi 
babanınkinden daha kuvvetlidir; zira o çocuklara her zaman daha 
yakındır. Onlara yemek verir, giydirir ve tüm hareketlerini takip 
eder. İyi ahlaka sahip bir anne, bu özelliklerini çocuklarına da 
yansıtacaktır. Bu yüzden iyi ve yararlı terbiye, annelerin elindedir. 

6. Aileler çocukların yalandan ve yeminden uzak durmaları için 
azami dikkati göstermelidirler. 

7. Babalar çocuklarını terbiye ederken, sol elle onları iter [yani 
sert davranır] görünüp, sağ elle de onları yaklaştırmalıdır [yani sıcak 
davranmalıdır]. 
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TORA ÖĞRENİMİ 

 
1. İster zengin ister fakir, ister sağlıklı ister hasta, ister genç ister 

yaşlı olsun, her Yisraeloğlu Tora öğrenmekle yükümlüdür. Fakir biri, 
Tora öğrenimi için, sabah ya da akşamleyin sabit bir zaman 
ayırabilmek için gerekirse Tsedaka bile istemelidir. 

2. Tora öğrenimi, diğer tüm mitsvalar arasında benzersizdir; 
zira Tora’nın öğrenilmesi, birçok ödevin yerine getirilmesini sağlar. 

3. Bir kişi, öldüğü güne kadar Tora öğrenmekle yükümlüdür. 
Ve öğrenmediği sürece, bildiklerini unutacaktır. 

4. Bir kişi eğer [örneğin bir cenazeye eşlik etmek gibi] bir 
mitsva vesilesine denk gelmişse; fakat aynı zamanda Tora 
öğreniminden geri kalmak istemiyorsa, şu şekilde davranmalıdır: 
Eğer söz konusu mitsvayı bir başkası yapabiliyorsa, öğreniminden 
geri kalmamalıdır; fakat başkası yoksa, mitsvaya öncelik vermeli, 
sonra öğrenimine dönmelidir. 

5. Okumayı hiç bilmeyen ya da meşgaleleri sebebiyle öğrenime 
vakit ayırması mümkün olmayan bir kişi, Tora öğrenen kişilere ve 
bu amaçlı kurumlara para yardımında bulunmalıdır. Bu şekilde, 
kendisi öğrenmiş gibi kabul edilir. 

6. Her şeye rağmen, kişi her gündüz ve her gece, kendi 
imkanlarını zorlamalı ve Tora öğrenimi konusundaki 
yükümlülüğünü yerine getirmelidir. 

7. Tanrı, Tora öğrenen bir kişinin isteklerini yerine getirir ve 
yaptığı işlerde başarıya kavuşmasını sağlar1. 

8. Bir kişi tüm hareket ve davranışlarında kusursuz ve dürüst 
olsa bile, eğer Tora öğrenmezse, bunun hiçbir değeri yoktur2. 

1 Masehet Avoda Zara 19. 
2 Yalkut Neviim 247, Siman 7. 
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9. Tanrı, Tora öğrenme imkanı olup bunu yapmayan bir kişinin 
başına çok sıkıntı getirir3. 

10. Bu dünyadan ayrılan kişiye ilk sorulan soru şudur: “Tora 
öğrenimine zaman ayırdın mı?”4. 

 
KÜÇÜKLERE TORA ÖĞRETME GÖREVİ 

 
1. Her babanın, oğluna Tora öğretme yükümlülüğü vardır. 

Kutsal dinimizde yazdığı gibi: “Oğluna [Tora’nı sözlerini] 
öğreteceksin”. 

2. Dünya Tora öğrenen çocukların nefesleri sayesinde ayakta 
durur5. 

3. Çocukların Tora öğrenmediği bir şehir, yıkılmaya 
müstahaktır6 ve o şehirde oturmak yasaktır7. 

4. Oğluna Tora öğreten kişi, yaptıklarının meyvelerini bu 
dünyada topladığı gibi, öbür dünyada da ödül alacak mutlu 
insanlardandır. 

5. Yeruşalayim’in yıkılışı, sadece, insanların çocuklarını Tora 
öğrenmeye göndermeyi ihmal etmelerinden ileri gelmiştir8. 

6. Bet-Amikdaş’ın inşası için bile olsa, küçüklerin Tora 
öğrenimi iptal edilemez. 

7. Talmud şunu kaydeder: Tora öğrenen çocuklar Tanrı 
tarafından çok sevilir. Rabi Yohanan şöyle der: “Sanedrin sürgüne 
gittiği zaman, Şehina onlarla beraber gitmedi. Bet-Amikdaş’ta görev 
yapan Koen ve Leviler sürgüne gittiği zaman, Şehina onlarla beraber 

3 Masehet Berahot 5. 
4 Masehet Kiduşin 40. 
5 Masehet Şabat 119. 
6 Masehet Şabat 119. 
7 Masehet Sanedrin 17. 
8 Masehet Şabat 119b. 
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gitmedi. Ancak Tora öğrenen çocuklar sürgüne gittiği zaman, Şehina 
onlarla beraber gitti”1. 

8. Kendi eliyle Talit giyebilen bir çocuğa, babası, mitsvalara 
alışması için bir Talit satın almalıdır. 

9. Küçük bir çocuk vücudunu temiz tutamayacağı için, Tefilin 
mitsvası ile ilgili eğitime, Bar Mitsva çağından başlanır. 

10. Bir baba, çocuğu 5 yaşına geldikten sonra, onu Suka’ya 
getirmek, orada yedirmek ve Suka dışında yemek yememeye 
alıştırmakla yükümlüdür2. 

11. Çocuğu Lulav tutmaya, Megila dinlemeye, Şema ve Amida 
okumaya alıştırmak gerekir. 

12. Hanukiya yakılışı aileden biri tarafından yapılır ve 
diğerlerinin yükümlülüğü böylece yerine gelir. Dolayısıyla 
küçüklerin yakma zorunluluğu yoktur3. 

13. Bir çocuk üç yaşına geldikten sonra, onun Tora’nın 
yasakladığı bir yiyecek yemesini ya da Şabat’ı herhangi bir şekilde 
ihlal etmesini engellemek, anne ve babasının yükümlülükleri 
arasındadır. 

14. Bir çocuk hastaysa ve ona Taref bir şey yedirmek gerekiyorsa, 
bu konuda, uzman bir Haham’a danışmak gerekir. 

15. Bir çocuk Kipur gününde oruç tutmaya yavaş yavaş 
alıştırılır. Örneğin, çocuk dört saatte bir yemeye alışıksa, ona altı 
saatte bir yemek verilir. Bünyesi zayıf olan bir çocuk, en az 11 yaşını 
tam olarak doldurmadığı sürece, tam gün oruç tutma konusunda 
zorlanmamalıdır4. 

1 Sefer Hovat Atalmidim, Perek 1, BeMidraş Raba. 
2 Şulhan Aruh 640-2. 
3 Şulhan Aruh, Orah Hayim 671-2. 
4 Şulhan Aruh, Orah Hayim 616-2. 
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16. Bir babanın, oğlunu mitsvaları uygulaması ve kutsal 
dinimizin men ettiği şeylerden onu uzaklaştırması nasıl bir görevse, 
onu kutsiyet ve Tanrı Korkusu konularında eğitmesi de aynı şekilde 
bir görevdir. Bu eğitim çok küçük yaştan itibaren başlamalıdır. 

17. Bir baba, çocuğunu, sinagogda saygıyla durması gerektiği 
konusunda eğitmelidir. Eğer çocuklar çok küçükse, babaların onları 
sinagoga hiç getirmemeleri daha iyidir. Çünkü gelen çocuklar rahat 
durmuyorlarsa, dua edenleri rahatsız edecekler ve düzeni 
bozacaklardır. Ayrıca sinagoga getirilen çocukların, temiz olmalarına 
özen göstermek gerekir. 

18. Simhat Tora’da çocukları da Sefer Tora’ya çağırma adeti 
vardır. Tüm bunlar onları mitsvalara alıştırma amacını taşır. 

19. Küçükleri, yataktan kalktıkları zaman kurala uygun bir 
şekilde Netilat Yadayim (el yıkama) yapmaları için alıştırmak gerekir. 
 

KÜÇÜKLERE TORA ÖĞRETEN ÖĞRETMENLERİN GÖREVLERİ 
 

1. Bir baba, çocuğu için, Tanrı korkusuna sahip bir Melamed 
(öğretmen) bulmaya dikkat etmelidir. Böylece çocuk küçük yaştan 
itibaren Yirat Şamayim ile yetişecektir. 

2. Öğretmenin öğrenciye vereceği ders, onun yaşı ve yeteneği 
ile paralel olmalıdır. Bir şeyi tam öğrenmeden başka bir şeyi 
öğretmemelidir. Tora’yı tanımak için temelde Mişna ile başlamalı ve 
o da Talmud dersleri ile derinleştirilmelidir. 

3. Ders veren öğretmen, eğer çocuklar dersi kavramamışlarsa 
onlara sinirlenmemeli, aksine iyice anlayana dek sabırla tekrar 
etmelidir. Aynı şekilde öğrenci de, anlamadığı bir şey için “anladım” 
dememelidir. Aksine birkaç kez sormalıdır. Eğer öğretmeni ona 
kızıyorsa, “Öğretmenim; ben öğrenmek istiyorum, fakat zihnim çok 
açık değil” demelidir. 
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4. Ders sırasında dışarı çıkan, başka işlerle ilgilenen, ya da 
kutsal görevini ihmal eden öğretmenleri Tanrı sevmez. Bu yüzden, 
içinde Tanrı korkusu olan ve iyi öğretmesini bilen öğretmenlere 
görev vermek gerekir. 

5. Öğretmen, çocukları birer düşmanmış gibi dövmemeli, 
aksine onları sözlerle terbiye etmelidir. 

6. Bir öğretmen çok bilgiliyse ve toplumun ona ihtiyacı varsa 
bile, eğer doğru yolda gitmiyorsa, iyi yola dönene kadar ondan ders 
alınmamalıdır. 

7. Çocuklara Tora öğreten öğretmenler, dünyayı tıpkı yıldızlar 
gibi aydınlatanlardır1. 

8. İyi niyetle ders veren ve çok sayıda Tora öğrencisi yetiştiren 
öğretmenler, Ulu Tanrı’nın İsteği’ni yerine getiren kişilerdir2. 
 

YAHUDİ KIZININ DİNİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
 

1. Bir Yahudi kızı, 12 yaş ve bir güne kadar, dini gereklilikleri 
yalnızca alışmak için yapar; çünkü o güne kadar, dinen herhangi bir 
yükümlülüğü yoktur. Fakat 12 yaş ve bir günden sonra, kutsal 
Tora’nın emirlerini yerine getirmekle yükümlü hale gelir. 

2. Gece ve gündüz Tora öğreniminden muaf olmalarına 
rağmen, Yahudi kadınları “yapma” şeklindeki mitsvaları (Mitsvot Lo 
Taase) yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu mitsvalara örnek olarak, 
Şabat ve bayramlarda (Yamim Tovim) çalışmamak, Kaşerut 
kanunlarını uygulamak, çalmamak vs. sayılabilir. Yılın günlerinin 
sayısı olan 365 tane Mitsvot Lo Taase vardır. 

1 Koelet 12, Bava Batra 8. 
2 Vayikra Raba 89. 
Sevgili Hocamız NİSİM BEHAR! Sana sonsuz borçluyuz. RUHUN ŞAD OLSUN 
(ç.n.). 
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3. Kadınlar bunun yanında, “yap” şeklindeki mitsvalar (Mitsvot 
Ase) arasında zamana bağlı olmayanları yapmakla da 
yükümlüdürler. Bunlar arasında, Mezuza, Tsedaka, anne-babaya 
saygı, dua etmek, berahalar vs. sayılabilir. 
     Diğer yandan Mitsvot Ase içinde belirli bir zamana bağlı olan 
mitsvalardan, kadınlar muaftırlar. Örneğin [sadece gündüz vaktinde 
giyme yükümlülüğü olan] Tsitsit giymek, ya da [yılın sadece belirli 
bir vaktinde yapılan] Suka’da oturmak gibi mitsvalar bunlar 
arasındadır. İstisnai olarak, Pesah’ta Matsa yemek ve Purim’de Megila 
dinlemek, zamana bağlı birer Mitsvat Ase olmalarına karşın, 
bunlardan kadınlar da sorumludur. 

4. Tora öğrenmeleri için kocası ve çocuklarına tüm isteğiyle 
destek olan kadının Tanrı katındaki ödülü Tora öğrenen erkekten 
daha fazladır. 

5. Mitsvalardan sorumlu olma yaşına gelen [12 yıl ve bir gün 
yaşında olan] kızlar için her ne kadar Bar Mitsva gibi bir ziyafet 
yapılması adet değilse de, o gün yine de çok neşeli olmalı, Şabat 
elbiseleri giymeli ve imkan varsa yeni bir elbise olup Şeeheyanu 
berahası söylemelidir. Bu berahayı söylerken, bundan böyle 
mitsvaları üstlendiğini de düşünmelidir3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ben İş Hay, Peraşat Ree 17. 
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BAR MİTSVA KURALLARI 

 
1. 13 yaş ve bir günü doldurmamış erkek çocuklar mitsvaları 

yapmakla yükümlü değildirler. Bu yaşa gelen çocuk, büyük sayılır 
ve Bar Mitsva ünvanını alır. 
     Benzer şekilde, 12 yaş ve bir günü doldurmayan kız çocukları da 
mitsvaları yapmakla yükümlü değildirler. 

2. Roş Hodeş Nisan’da doğan bir erkek çocuk, 14. yılının Nisan 
ayının Roş Hodeşi’nde Bar Mitsva olur. Bar Mitsva olacağı senede 
Veadar ayı varsa, ‘Veadar’da 12 ay doldu’ diye bakılmaz ve Roş 
Hodeş Nisan beklenir. 

3. Veadar ayı olmayan bir yılın Adar ayında doğan bir çocuk, 
13. yılda Veadar varsa, Adar’da değil Veadar ayında Bar Mitsva 
olur1. 

4. Veadar olan bir yılda 29 Adar tarihinde doğan bir çocuk ve 
aynı yılda Veadar ayının 1’inde doğan başka bir çocuk olduğunda; 
eğer onüçüncü yılda Veadar yoksa, 29 Adar’da doğan çocuk 29 
Adar’da, 1 Veadar’da doğan çocuk ise 1 Adar’da Bar Mitsva olur2. 

5. Veadar olan bir yılın Adar ayında doğan bir çocuk, onüçüncü 
yılda Veadar varsa, Adar’da Bar Mitsva olur. Veadar’da doğmuşsa, 
Veadar ayında Bar Mitsva olur. 
     Fakat onüçüncü senede sadece Adar varsa, ister Adar’da, isterse 
de Veadar’da doğmuş olsun, onüçüncü yılda Adar ayında Bar Mitsva 
olur. 

1 Şulhan Aruh, Orah Hayim 55-10 Muram. 
2 Şulhan Aruh, Orah Hayim 55-10 Muram. 
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6. Bir erkeğin her gün Tefilin takma yükümlülüğü 13 yaş ve bir 
günü doldurduğunda başlar3. Bu zamandan önce çocuk isterse bile 
çocuğa Tefilin taktırılmaz; çünkü onları iyi muhafaza edemez4. 

7. Çocuk Bar Mitsva günü Tefilin takar. Bu gün Pazartesi ya da 
Perşembe’ye rastlarsa Sefer Tora’ya da kalkar, bölümünün 
okunmasından önceki ve sonraki berahaları okur. O günden itibaren 
tüm mitsvaları yapmakla yükümlüdür. Gökyüzü Krallığı’nın 
hükümdarlığını kabullenir ve Yetser Atov (iyi eğilim) ile birleşir. Bar 
Mitsva olan çocuk, o gün Simhat Tora’ymış gibi sevinçli olmalıdır. 

8. Bar Mitsva gencinin, yeni bir elbise giyip Şeeheyanı berahası 
söylemesi ve o sırada, bundan böyle mitsvaları yerine getirmekle 
yükümlü olduğunu düşünmesi iyidir. Eğer yeni bir elbise alamazsa, 
o yıl ilk kez yediği yeni ürün bir meyve için Şeeheyanu berahası 
söylemeye çalışmalıdır5. 

9. Bar Mitsva gününde tıpkı düğün günündeki gibi bir ziyafet 
vermek mitsvadır6. Eğer çocuk Deraşa (nutuk) yaparsa, o yemek 
Bar Mitsva gününde verilmiyorsa bile, Seudat Mitsva sayılır7. 
10. Hem Bar Mitsva gününü, hem de Deraşa ve Seuda’yı çocuğun 

tam onüç yaş ve bir günü doldurduğu günde hep birlikte yapmak en 
doğrusudur. Normal şartlarda Erev Şabat’ta8 büyük ziyafetler 
verilmezse de, eğer bu gün Cuma’ya rastladıysa, Seuda verilebilir9. 

11. Bar Mitsva Seudası’na Hahamlar ve yakın arkadaşlar çağrılıp 
şarkılar söylenmeli ve Tanrı yüceltilmelidir. Çünkü bu bir Seudat 
Mitsva’dır. Tüm davetliler, Bar Mitsva gencine beraha vererek, 

3 Şulhan Aruh, Orah Hayim 37-3. 
4 Mişna Berura 37-3. 
5 Ben İş Hay, Peraşat Ree 17. 
6 Peri Hadaş Balikutim, Siman 29, BeBaer Etev. 
7 Şulhan Aruh, Baer Etev 225-4. 
8 Şulhan Aruh, Siman 249-2. 
9 Rama Beşulhan Aruh, Siman 249-2. 
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Tora’yı Tanrı Saygı ve Korkusu ile öğrenmeye nail olmasını ve 
milletine faydalı olmasını dilerler1. 

12. Birkat Mila, nişan, Bar Mitsva gibi vesilelerle Seudat Mitsva 
yapıldığı zaman, masada fakirler bulundurmalı ve onlarla en iyi 
davetlilermiş gibi ilgilenilmelidir2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ben İş Hay, Peraşat Ree, Siman 17. 
2 Kav Ayaşar LeRibi Tsevi Hirsch Kaydinover, Perek 11. 
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IV. BÖLÜM 
 

AVELUT 
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ÖLÜM DÖŞEĞİNDEKİ KİŞİYLE İLGİLİ KURALLAR 

 
1. Bir Goses (ölüm döşeğindeki kişi), tüm kurallar açısından, 

yaşayan bir kişi ile eşdeğerdir: Şikayetleri gözardı edilemez, yastığı 
çıkarılamaz, gözleri kapatılamaz1. 

2. Goses’in canını vermesi için gayret gösteren bir kimse, onu 
öldürmüş sayılır2. 

3. Goses’in canının çıkmasına mani olan bir durum varsa, mesela 
dışarıda bir kişi bağırıyor veya odun keserken gürültü yapıyorsa, 
onlar susturulabilir3. 

4. Goses’e dokunmak yasak olmasına karşın evde yangın çıkarsa, 
yanmasını önlemek için Goses dışarı çıkartılır4. 

5. Yangın olan bir yerden Sefer Tora’dan bile önce Goses kurtarılır5. 
6. Ölmekte olan bir Goses’in yanından ayrılmamak gerekir ki 

yalnız bir şekilde can vermesin6. 
7. Ölmek üzere olan bir Goses’in yanında ağlamak veya bağırmak 

yasaktır. Zira canı dönebilir ve bu, ona daha çok ıstırap verecektir7. 
8. Bir Goses’in yanına yakınlarının veya çocuklarının 

bırakılmaması adeti vardır. Fakat yakınları veya çocukları ağlayıp 
haykırmaktan kendilerini alıkoyabilirlerse, Goses’in yanında 
bulunmaları mitsvadır. Çünkü hayattan ayrılma saatinde, bu, Goses 
için büyük bir tesellidir8. 

1 Yore Dea, Siman 339-1. 
2 Yore Dea, Siman 339. 
3 Kitsur Şulhan Aruh 194-2. 
4 Sefer Ahasidim BeVet Oved. 
5 Kitsur Şulhan Aruh 194-2. 
6 Yore Dea, Siman 339-4. 
7 Sefer Hasidim BeVet Oved. 
8 Damesek Eliezer, Goses, Siman 14. 
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9. Bir Goses’in yanında bulunan kişilerin Tora sözleriyle meşgul 
olmaları gerekir: Teilim okunmalıdır. Yine, Goses’in hiçbir organının 
yatağın dışında olmamasına dikkat etmelidirler. Buna rağmen, eğer 
Goses herhangi bir organını yatağın dışına çıkarmışsa, ona 
dokunmak yasaktır1. 

10. Ölünün beklendiği odada yemek ya da içmek yasaktır. Su bile 
içilmemelidir2. 

11. Can çekişme sırasında odada kendisinden başka biri yoksa, 
Tefila ya da Minha vakti gelmişse bile, dua etmek için odadan 
çıkılmaz. Fakat odada başka biri varsa, biri Tefila söyler, diğeri de 
Goses ile meşgul olur3. 

12. Can çıktığı anda, gözler kapatılır; eğer ölenin oğlu varsa bunu o 
yapar4. 

13. Ölüyü yataktan yere indirirken vücudunun örtülü olmasına 
dikkat edilmelidir. Canlı bir kişiye karşı nasıl hareket edilirse, ölüye 
de aynı saygı ile davranılmalıdır5. 

14. Ölünün sokağında, bulunduğu evinin sağındaki ve solundaki 
üçer evdeki tüm dolu kaplardaki suların dökülmesi adeti vardır6. 

15. Ölen kişinin Yahudi olup olmadığına bakılmaksızın, o evdeki 
ve sağ-soldaki evlerdeki suların dökülmesi gerekir7. 
 

 
 
 

1 Hohmat Adam, Kelal 151-19. 
2 Damesek Eliezer, Goses 20. 
3 Yore Dea, Siman 365-1. 
4 Kitsur Şulhan Aruh 194-7. 
5 Kitsur Şulhan Aruh 194-8. 
6 Hohmat Adam, Kelal 151-17. 
7 Birke Yosef BeVet Oved. 
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ONEN KURALLARI 

 
1. Yakınlarından biri ölmüş, ama henüz gömülmemiş olan kişiye 

Onen sıfatı verilir. Bu kişi, ölmüş yakınının cenaze işlemleriyle 
ilgilenmekle yükümlüdür ve defin işleminin ardından, artık Onen 
değil Avel sıfatını alır8. 

2. Bir Onen, yemek ihtiyacı duyuyorsa, ölünün bulunduğu evde 
değil, başka yerde yemelidir. Fakat bunu yapabileceği bir arkadaşı 
ya da yakını yoksa, başka bir odada olması kaydıyla o evde yemek 
yiyebilir. Eğer evde tek bir oda varsa, çarşaf vb. bir şey kullanarak 
bir paravan yapıp o odada yiyebilir. Onen, et yemez, şarap içmez, el 
yıkama berahası [Al Netilat Yadayim] söylemez, Amotsi yapmaz ve 
Birkat Amazon söylemez. Fakat ekmek yemeden önce ellerini yıkar ve 
bitişinde Mayim Aharonim de yapar. Başkaları onunla birlikte beraha 
söylemezler ve Zimun9 yapmak için onun yanına oturmazlar. Onen, 
başkalarıyla birlikte yemeğe otursa bile, onların söyledikleri 
berahalara “Amen” demez. Tüm mitsvalardan muaftır ve ölüyle 
şahsen ilgilenmiyorsa bile bu sayılanları yapmaz. 

3. Ölünün bulunduğu yerde, ölüye yakınlıkları sebebiyle Avelut 
kurallarıyla yükümlü olan kişiler varsa, ölünün bir başka şehirdeki 
Onen yakını, Onen kurallarından muaftır. Fakat ölünün bulunduğu 
yerde yakınları yoksa, uzaktaki Onen, bu kurallardan sorumludur10. 

4. Onen yataktan kalktığında Netila yaparak ellerini yıkar, fakat 
beraha söylemez; aynı şekilde ihtiyaçlarını giderdikten sonra Aşer 
Yatsar berahasını söylemez11. 

8 Bkz. Avelut Kuralları (s. 390). 
9 Bkz. Zimun Kuralları (s. 127). 
10 Hohmat Adam, İlhot Avelut, Kelal 153-2. 
11 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 196-3. 
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5. Bar Mitsva olmamış bir çocuk Onen ise, Şema ve Tefila (Amida) 
söyleyebilir1. 

6. Ölü gömülmediği sürece, bir Onen, ölünün ihtiyaçlarını 
karşılamak amacıyla sokağa çıkabilir. Tora öğrenmesi, iş yapması, 
başkalarının da onun işlerini görmesi yasaktır. Fakat büyük bir 
maddi zarar söz konusuysa, bu konuda bilgili bir Haham’a 
başvurulmalıdır2. 

7. Şabat günü yakını ölen bir kişi, gömme işlemi Şabat günü yasak 
olduğundan, Onen’e özgü yükümlülüklerden muaf ve tüm 
mitsvalardan sorumludur. Sadece eşiyle ilişkide bulunması ve Tora 
öğrenmesi yasaktır. Eğer Hazan ise ve sinagogda başka Hazan yoksa, 
Teva’ya geçebilir3. 

8. Bir Onen, Şabat ve Yom Tov’da, Onen konumuna rağmen et 
yiyebilir ve şarap içebilir4. 

9. Onen, Motsae Şabat’tan önce berahasız olarak Şema söyler; fakat 
Arvit duasını yapmaz, Avdala söylemez ve [Avdala yapmamasına 
rağmen] yemek yiyebilir. Ölmüş yakını gömüldükten sonra da, 
Pazar günü olmasına rağmen Avdala söyler. Çünkü herhangi bir 
sebepten dolayı Motsae Şabat’ta Avdala söylemeyen bir kişi, Salı 
gününe kadar Avdala yapabilir. Fakat Onen, bu Avdala’da yalnız iki 
beraha söyler: [1] Bore Peri Agefen, [2] Amavdil Ben Kodeş Lehol. 
Mum ve Besamim (koku) berahalarını ise söylemez5. 

10. Onen iken, başkasının ağzından Avdala işitmiş biri, Onenliği 
bittikten sonra tekrar Avdala yapmak zorunda değildir6. 

1 Damesek Eliezer, Dine Onen 40. 
2 Kitsur Şulhan Aruh, İlhot Onen, Siman 196-6. 
3 Orah Hayim, Siman 71, Baer Etev. 
4 Bet Oved, Dine Aninut, Seif 18. 
5 Yore Dea, Siman 341-2. 
6 Sefer Geşer Ahayim, Aninut 169-9. 
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11. Bir kişi Erev Şabat, Minha saatinde ölmüş ve ölüyü Şabat’tan 
önce gömmeye imkan olmamışsa, Onen, Erev Şabat Minhası’nı 
söyleyebilir7. 

12. Bir kişi Yom Tov’un birinci günü ölmüşse, ölüyü o gün içinde 
Yahudi olmayan kişiler gömerse bile, o gömülene kadar, yakınları 
Onen kurallarını uygulamakla yükümlüdür8. Fakat Yom Tov’un 
ikinci günü ölmüşse, kurala göre, Onen’in, ölüsünü bizzat gömme 
hakkı olmasına karşın, eğer gömmek istemiyorsa, tüm Onen 
kurallarıyla yükümlüdür. Diğer yandan Yom Tov’un ikinci 
gecesinde, ölü ertesi günü gömülecek olmasına rağmen, Onen 
kuralları yürürlükte değildir9. 

13. Motsae Yom Tov’da Onen olan bir kişi, ölü gömüldükten bir gün 
sonra Avdala yapar. Fakat [bundan sonraki] başka bir gün yapamaz, 
çünkü Yom Tov Avdalası’nın vakti, Yom Tov’un ertesi günü öğleden 
sonraya kadardır10. 

14. Onen, Pesah’tan bir gece önce, Hamets kontrolunu başka bir 
kişiye yaptırır; ama Kal Hamira sözcüklerini kendisi söyler11. 

15. Yakınını Sefirat Aomer gecelerinden birinde kaybeden bir Onen, 
o gece Omer saymaz, ertesi gün, ölü gömüldükten sonra berahasız 
sayar ve sonraki geceler beraha ile saymaya devam eder. Eğer ertesi 
gün gömülemeyecekse, Onen olmasına rağmen Omer’i berahasız 
sayar ve diğer günlerde beraha ile saymaya devam edebilir12. 

16. Yakınını Taanit Ester günü kaybetmiş bir Onen, cenaze geceye 
kadar kaldırılmamışsa, Purim gecesi Megila okumak ya da dinlemek 

7 Kitsur Şulhan Aruh 196-12. 
8 Söz konusu kurallar: Kiduş ve beraha söylemeden yemek yemek ve Tefila 
söylememektir. 
9 Yore Dea 341-1, Pithe Teşuva 17. 
10 Kitsur Şulhan Aruh 196-15. 
11 Kitsur Şulhan Aruh 196-17. 
12 Bet Oved, Dine Sefirat Aomer, Daf 242-22. 
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ve Arvit söylemekle yine de yükümlüdür. İsterse et yiyip şarap 
içebilir. Ertesi gün sinagogdan çıktıktan sonra cenaze kaldırılır ve bu 
kişi, henüz vakti geçmemişse Tefila söyler, Megila okur veya 
başkasından dinler. Fakat ölü gümüldükten sonra, artık Avelut’un ilk 
gününe girmiş olduğundan, Tefilin takmaz1. 

17. Purim günü Onen durumuna düşen bir kişi, et yiyip şarap 
içebilir. Megila’yı başka bir kişinin ağzından dinlemişse, ölüsünü 
gömdükten sonra tekrar okuma zorunluluğu yoktur2. 

18. Roş Hodeş’te ölen bir kişi öğleden sonra gömülmüşse, yakınları 
Musaf’ı cenazeden sonra okur. Çünkü Onen konumunda olan bir 
kişi, mitsvaları yerine getirmekten muaftır. Öğleden sonra Musaf 
okunabilir; çünkü Roş Hodeş Musafı gün boyu okunabilir3. 

19. Hanuka’da Onen durumuna girmiş bir kişi Hanukiya’yı yakmaz; 
onun yerine eşi ya da başka biri beraha söyler ve yakar. Yakacak 
başka kimse yoksa, Onen kendisi yakar, fakat beraha söylemez4. 

20. Pesah gecesi Onen durumuna girmiş bir kişi Matsa yer, Seder’i 
herkes gibi yapar; fakat yemeklerini sol tarafa yaslanmadan yer5. 

21. Bir Onen, Tefila veya başka bir duayı söylemek için Minyan 
tamamlayamaz. Çünkü Onen, mitsvaları yapmaktan muaftır6. 

22. Onen’in yeni oğlu olmuşsa ve çocuk Berit Mila olacaksa, 
mümkünse önce cenaze kaldırılır, sonra Berit Mila yapılır. Değilse, 
Berit Mila yapılır ve Leahniso… berahasını Sandak söyler. Kurala 
göre, bir cenaze ile Berit Mila çakıştığında, Berit Mila önceliklidir7. 

1 Orah Hayim, Siman 691-7. 
2 Bet Oved, Dine Esped ve Taanit BePurim, Daf 188-11. 
3 Bet Oved, Daf 223-16. 
4 Sefer Aavelut VeNehumim, Rabi Baruh Yaşar. 
5 Geşer Ahayim, Siman 127. 
6 Keneset Agedola, BeMeam Loez Vayhi. 
7 Hohmat Adam, Kelal 153-9. 
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23. Onen konumundaki bir Koen, Şabat veya Yom Tov’da tüm 
mitsvaları yapmakla yükümlü olmasına karşın, halkı kutsamaya 
(Birkat Koanim) çıkmamalıdır8. 

24. Bir bebek 30 gününü doldurmadan öldüyse Avelut kuralları 
olmadığı gibi, aynı zamanda Onen kuralları da yoktur9. 

25. Bir Onen’in Pidyon yapılacak bir çocuğu varsa, o gün içinde 
hem cenazeyi kaldırmak hem de Pidyon’u yapmak için imkanlarını 
zorlamalıdır. Fakat eğer imkan yoksa, Pidyon ertesi güne atılır10. 

26. İşinde ortakları olan bir Onen, kendi payını ortaklarına daha 
önceden satamamışsa ve işyerini 7 gün boyunca kapalı tutmak 
ortakları için büyük bir maddi zarar anlamına geliyorsa; uzman bir 
Haham’ın önünde, hakkını onlara satar veya devreder. Böylece 
herkes, satışın Bet Din önünde gerçekleştiğini bilecektir. Fakat bu 
satış sadece ortaklar arasında gerçekleşmemelidir11,12. 

27. Bir Onen, mezarlıkta ölünün üstüne toprak atılmaya başlandığı 
andan itibaren, berahot, Şema ve Tefila söyleyebilir13. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8 Bet Menuha, Rav Mor Uktsia, Siman 128. 
9 Bet Oved, Devar Moşe, Siman 83. 
10 Sefer Geşer Ahayim 128. 
11 Sefer Geşer Ahayim 173. 
12 Başka bir deyişle, satışın Haham’ın önünde gerçekleşmesine özen gösterilmelidir 
(ç.n.). 
13 Orah Hayim, Siman 71-1, Baer Etev. 
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AVELUT [YAS] KURALLARI 

 
1. Ölünün gömüldüğü ve mezarın toprakla kapandığı andan 

itibaren Avelut (matem) başlar1. 
2. Bir kişi, yedi yakınından biri öldüyse Avel (yasta) olmak 

zorundadır: [1] Babası, [2] Annesi, [3] Oğlu [4] Kızı, [5] Erkek 
kardeşi, [6] Kızkardeşi (kardeşler sadece anne ya da sadece baba 
tarafından bile olsa) ve [7] Eşi. 

3. Ölü için aşırı ağlamak yasaktır, çünkü gözlere zarar verir. 
Hahamlarımız bize şöyle hareket etmemizi emretmişlerdir: İlk üç 
gün ağlanır, yedinci güne kadar yas tutulur; otuzuncu güne kadar 
tıraş olunmaz ve yıkanılmaz2. 

4. Bir Avel’in, ölü gömüldüğü andan itibaren yedi gün 
tamamlanana kadar (Korte De Syete – Yedi Günün Kesilmesi) şunları 
yapması yasaktır: [1] Çalışmak, [2] Yıkanmak ve kokular sürünmek, 
[3] Deri ayakkabı giymek, [4] Eşiyle ilişkide bulunmak, [5] Tıraş 
olmak, [6] Eğlencelere katılmak, [7] Tora öğrenmek, [8] Selam 
vermek, [9] Sefer Tora’ya kalkmak. Ayrıca bu süre boyunca yerde 
oturmalıdır. 

5. Ölmüş yakınını gömülmek üzere başka bir şehre gönderen kişi, 
cenazenin ne zaman yapılacağını bilmiyorsa, naaşı uğurladığı andan 
itibaren Avelut’a başlar. Fakat ölüyle beraber giden yakınları, yedi 
günlük yas [Şiva] ve otuz günün sayımına ölünün gömüldüğü anda 
başlarlar3. 

6. Başka bir şehirde bulunan kişi, yakınlarından birinin öldüğünü 
duyduğu andan itibaren, onun için Avelut başlar. Eğer diğer 

1 Yore Dea 375-1. 
2 Sidur Keilat Yaakov; Dine Avelut, Siman 1. 
3 Yore Dea 375-2. 

         
         

       
       

           
          
           

          
           

     
          

           
          
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

390 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

 
   

 
       

    
         

           
          

      
         

        
          
    

        
          

         
          

         
          

 
         

        
         
          

 
        

         

    
        
    

Aveller’in bulunduğu yere daha sonra ulaşmışsa ve onlar Avelut’a 
daha önce başlamışlarsa bile, yine de Avelut’u oradakilerle birlikte 
bitirmez, kendi duyduğu andan itibaren saymaya başlar4. 

7. Yakınının öldüğünden habersiz bir şekilde onun bulunduğu 
şehre gelen kişi, çıktığı yerle ulaştığı yer arası yaklaşık 10 Parsa’lık 
(=12 saat) uzaklıkta olduğu takdirde, ulaştığı gün yedinci gün bile 
olsa, orada başka Aveller varsa, kısa bir süre onlarla birlikte oturur 
ve bu yeterlidir. “Şiva” dediğimiz yedi güne baştan başlamaz. Fakat 
12 saatten daha uzak bir yerden gelmişse Şiva’ya oturmalı ve geldiği 
günden itibaren, 30 gün saymalıdır5. 

8. Yedi yakınından biri ölen ama bunu haber almamış bir kişiye, 
[ölen anne ya da babası ise bile] bu haberi verme zorunluluğu 
yoktur. Hatta onu bir düğün veya eğlenceye davet bile edebilirler. 
Çünkü durumdan henüz haberi yoktur. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Sifte Koen BeDamesek Eliezer, Seif 14 BeDine Avelut.. 
5 Bet Oved, Dine Ematay Hal Avelut, Seif 14-17. 
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ŞEMUA KEROVA1 KURALLARI 
 

1. Yedi yakınından2 biri ölen kişinin, ölümü takip eden ilk 30 gün 
içinde, hatta 30. günde bu konuda aldığı habere Şemua Kerova adı 
verilir. Böyle bir durumda, söz konusu kişi 7 gün boyunca Avel 
statüsündedir ve beraha ile Keria3 yapar. Haberi aldığı günden 
itibaren 30 gün sayar, bu süre boyunca tıraş olamaz4 ve vücudunu 
yıkayamaz5. Tıpkı cenaze gününde olduğu gibi Avraa6 sofrası 
yapılmalıdır. Ayrıca o sabah Tefila’da da Tefilin takmaz7. 

2. Yedi yakınından biri ölen kişiye Şabat günü haber verilirse ve o 
gün ölümün 29. günü ise, o Şabat gününü ilk gün sayarak, Şabat’tan 
hemen sonra Avelut için yedi ve otuz gün sayar8. 

3. Yedi yakınından biri ölen kişiye Şabat veya Yom Tov’da haber 
verirlerse ve o gün ölümün 30. günü ise, bu durumda Şabat veya 
Yom Tov’dan sonra sadece 1 saat Avelut tutar9 ve bunu hemen Motsae 
Şabat veya Motsae Yom Tov’da bile yapabilir10. 

4. Bir insana Şabat günü Şemua Kerova gelirse, normalde Şabat 
günü matem tutulmamasına karşın, o gün ilk gün olarak sayılır. 
Ertesindeki Pazar günü Keria yapılır ve Cuma günü Avelut’un yedi 
günü sona erer11. 

1 Şemua Kerova: “Yakın Duyum”. Ölümün üstünden geçen ilk otuz gün içinde 
ulaşan duyum. 
2 Yedi yakın: Baba, anne, oğul, kız, erkek kardeş, kızkardeş, eş. 
3 Bkz. Keria Kuralları (s. 395). 
4 Bkz. Tıraş Olmamak (s. 406). 
5 Bkz. Yıkanmamak ve Koku Sürünmemek (s. 409). 
6 Bkz. Avraa Kuralları (s. 398). 
7 Baer Etev, Dinim 402-1. 
8 Maarşal BeVaer Etev, Siman 402-4. 
9 Yore Dea, Siman 402. 
10 Baer Etev, Siman 402-4. 
11 Yore Dea 402-7. 
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5. Bir Yom Tov, matemin 30 gününü iptal eder. Fakat ölen, anne 
veya baba ise, 30 gün tamamlanmadıkça tıraş olunamaz. Yine de bu 
durumda bile yıkanmak, çamaşır değiştirmek ve tırnak kesmek 
serbesttir12. 
 

ŞEMUA REHOKA13 KURALLARI 
 

1. Yedi yakınından anne-baba dışındaki biri ölen kişiye, 
cenazenin üstünden 30 gün geçtikten sonra haber verilirse, bu kişi 
matem tutmaz – ne yedi gün, ne de otuz gün. Yine de bir saat kadar 
kısa bir süre boyunca matem tutmalıdır14. Ölen kişi anne ve babası 
ise bile yedi günlük Avelut yoktur; tırnaklarını da kesebilir. Fakat 
Keria yapmalı15 ve 30 gün boyunca tıraş olmamalıdır. 

2. Şemua Rehoka’da anne ve baba için tıraş olmama durumu, arada 
bayram olmadığı durum için geçerlidir. Fakat bu 30 gün içine Yom 
Tov rastgeldiği takdirde Erev Yom Tov’da tıraş olunabilir16. 

3. 30 gün, Şemua (duyum) geldiği anda başlar. Fakat 12 ay, 
Şemua’nın ulaştığı günden değil, söz konusu kişinin öldüğü günden 
itibaren başlar17. 

4. Anne veya babasının öldüğünü, aradan 12 ay geçtikten sonra 
haber alan bir kişi ne 7, ne de 30 gün matem tutmaz. Sadece bir saat 
matem tutar ve Keria yapmakla yükümlüdür18. 

12 Yore Dea 399-4. 
13 Şemua Rehoka: “Uzak Duyum” demektir. Ölümün üstünden geçen ilk otuz 
günün sonrasında ulaşan duyum. 
14 Hohmat Adam, Kelal 171-1’e göre tam bir saat olmasına bile gerek yoktur. Kısa 
bir süre yeterlidir. 
15 Yore Dea, Siman 402-1. 
16 Diber Moşe BeVet Abehira, Dine Şemua Keruva Urhoka Baregel. 
17 Damesek Eliezer, İlhot Avelut, Şemua Rehoka, Seif 4. 
18 Damesek Eliezer, İlhot Avelut, Şemua Rehoka, Seif 5. 
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5. Şemua Rehoka’da anne veya baba ile diğer beş yakın1 arasındaki 
fark şudur: Diğer yakınlar için 30 gün sayılmaz, fakat anne veya 
baba için sayılmalıdır. Ayrıca diğer yakınlar için Keria yapılmaz, 
fakat anne veya baba için, aradan 12 ay geçmişse bile Keria yapılır. 
Öte yandan Avraa2 sofrası anne veya baba için bile yapılmaz3. 

6. Bir duyumun Şemua Kerova veya Şemua Rehoka oluşunu 
belirlemek için 30 günün sayımı daima gömüldüğü andan itibaren 
yapılır. Bu yüzden haber gömülmenin üstünden 30 gün geçmeden 
önce gelmişse, bu ölümün üstünden 30 günden sonrasına bile 
rastlasa hala Şemua Kerova sayılır ve Avelut için 7 gün ve 30 gün 
tutmak gerekir4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Oğul, kız, erkek kardeş, kızkardeş, eş. 
2 Bkz. Avraa Kuralları (s. 398). 
3 Sifte Koen BeHohmat Adam, Kelal 171-2. 
4 Yore Dea, Siman 375-1. 
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KERİA5 KURALLARI 

 
1. Yedi yakınından6 biri ölen kişi yas tutmak ve Keria yapmakla 

yükümlüdür. Yakını ölmesine karşın Keria yapmayan bir kişinin 
cezası göklerden gelen ölümdür7. 

2. Keria ayaktayken yapılmalıdır ve eğer otururken yapılmışsa 
Hovadan çıkılmaz; tekrar ve beraha söyleyerek yapmak gerekir8. 
Keria yapılırken söylenen beraha şudur: “Baruh Ata AD... E-loenu 
Meleh Aolam, Dayan Aemet – Gerçek ve Doğru Yargıç; Sen Tanrımız; 
Mübareksin”9. 

3. Keria kalp ile boyun arasında  bir yerde yapılır. Hazan, küçük 
bir çakı ile çamaşırı kalbe yakın bir yerden keser ve geri kalanını Avel 
kendi eliyle bir Tefah (8cm.) kadar yırtar. Bu bir Tefahlık yırtış, beş 
yakın içindir; fakat baba veya anne için daha fazla – kalp hizasına 
kadar yırtılmalıdır. 
    Avel, Keria berahasını çamaşırı yırtarken söyler10. Yırtma işlemi 
çamaşırın enine değil, boyuna doğru yapılmalıdır11. 

4. Diğer yakınlar1 için Keria sadece bir giysiye (gömlek) yapılır. 
Fakat anne veya baba için, o sırada giyilmekte olan tüm giysiler kalp 
hizasına kadar yırtılmalıdır. Sadece ceket yırtılmaz. Eğer tüm 
giysiler yırtılmazsa Hova’dan çıkılmaz ve o giysi giyildiği sürece, 
aradan otuz gün geçse bile Keria yapmak gerekir12. 

5 Keria: Yedi yakınından biri ölen kişinin gömlek ya da fanilasında yapılan yırtık. 
6 Bkz. Avelut Kuralları (s. 390). 
7 Hohmat Adam, Dine Keria, Kelal 152-1. 
8 Yore Dea, İlhot Keria 340-1. 
9 Birke Yosef, Siman 350 BeDamesek Eliezer. 
10 Yore Dea 340-2. 
11 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 195, Seif 5. 
12 Yore Dea, 340-9. 
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5. Eğer o sırada Avel’in üzerinde yeni bir elbise varsa Keria 
yapmak üzere onları haftaarası giyeceği kıyafetle değiştirebilir1. 

6. Keria, anne veya baba söz konusu olduğunda kalbin 
bulunduğu sol taraftan, diğer yakınlar içinse sağ taraftan yapılır2. 
Şehrimizdeki adet her yedi yakın için sol taraftan yırtmaktır. Eğer 
yanlışlıkla anne veya baba için sağ, ya da diğer yakınlar için de sol 
taraftan yırtılmışsa, yine de Hova’dan çıkılır3. 

7. Keria dinimlerinde kadın ve erkek eşittir. Sadece anne veya 
babası için Keria yapacak olan bir kadın, önce alttaki çamaşırını 
yukarı doğru çekip yırtar ve onu yerine düzenli bir şekilde 
yerleştirdikten sonra üstteki giysisini yırtar4. 

8. Anne-baba harici yakınlar söz konusu olduğunda, yedi günlük 
Avelut bittikten sonra Keria iyi olmayan bir dikişle dikilebilir (yani 
teğel şeklinde, dikişlerin uzun aralıklı olduğu bir şekilde olmalıdır). 
30 gün bittikten sonra ise, Keria iyi dikişle de dikilebilir5. İlk yedi 
günde hatayla Keria’yı iyi dikişle diktilerse, tekrar yırtmak gerekir ve 
ancak 30 gün sonra iyi dikişle dikilebilir6. 

9. Anne veya baba için yapılmış olan Keria ancak 30 gün sonra ve 
sadece iyi olmayan dikiş ile dikilebilir. İyi dikiş hiçbir zaman 
yapılamaz. Sadece kadınlar, anne veya baba için bile olsa, Keria’yı 
hemen, ama sadece iyi olmayan dikişle dikebilir. Bu da kadınlardaki 
yalınlık kurallarının bir gereğidir7. 

1 Teşuvot Muaril 198 BeHohmat Adam, Kelal 152. 
2 Meam Loez, Peraşat Vayhi. 
3 Damesek Eliezer, Keria Kuralları, Seif 7. 
4 Yore Dea 340-11. 
5 Yore Dea 340-11. 
6 Mişna Derebuta, Daf 88, Amud Gimal BeDamesek Eliezer. 
7 Yore Dea 340-15. 
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10. Diğer yakınlar için Keria, ilk yedi gün içinde bile olsa, sırt 
tarafına çevrilebilir. Fakat anne ve baba için bu değişiklik 
yapılamaz8. 

11. Keria’nın dikilmesi yasak olduğu sürece, yırtığın iki yanı dikiş 
iğnesi veya toplu iğne ile bile bitiştirilemez9. 

12. Yedi gün içinde çamaşır değiştirilebilir. Diğer yakınlar için bu 
çamaşırlarda tekrar Keria yapmak gerekmez. Fakat anne veya baba 
için olan Avelut’ta çamaşır değiştirilirse, yeni çamaşırlarda da Keria 
yapma zorunluluğu vardır. Ve tıpkı ilk çamaşırda olduğu gibi, bu da 
hiçbir zaman dikilemez10. 

13. Keria yapmamış bir Avel, yedi gün süresince Keria yapabilir. 
Yalnız anne veya baba için, yedi gün geçmişse bile Keria 
yapılmalıdır11. Fakat bu durumda beraha söylenmez, sadece “Baruh 
Dayan Aemet” denir12. 

14. Hasta bir kişiye, yakınlarından birinin ölüm haberi verilmez; 
çünkü durumunun ağırlaşacağından korkulur. Durumdan haberdar 
olsa bile Keria yapılmaz13 ve onun yanında ağlanmaz14. 

15. Yakınlarından biri ölen bir çocuğa 9 yaşını doldurmuşsa bile 
Keria yapılmaz. Buna rağmen normalde Keria yapılan yeri biraz 
kesmek geleneği vardır. Bunun amacı, kederin ve matemin 
hissettirilmesini sağlamaktır. Fakat 9 yaşını geçmiş bir çocuğa, bir 
yetişkin gibi Keria yapılır15. 

8 Yore Dea, Aga 340-14. 
9 Yore Dea, Aga 340-15. 
10 Yore Dea, Siman 340-14. 
11 Yore Dea, Aga 396-1. 
12 Hayim Şaal, Helek 2, Siman 38, Ot 47 BeDamesek Eliezer. 
13 Bayit Hadaş BeBaer Etev 337-1. 
14 Yore Dea, Aga 337. 
15 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 195, Seif 13. 
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16. Bir yakını için Keria yapan kişi, aynı hafta içinde başka bir 
yakınını da kaybederse, bir Keria daha yapmalıdır. Fakat istiyorsa ilk 
Keria’yı bir Tefah (8cm.) kadar derinleştirebilir, ya da bunun 3 
parmak uzaklığında başka bir Keria daha yapar. Fakat ikinci ölüm 
yedi günün ardından gerçekleştiği takdirde, ikinci bir Keria yapmaya 
gerek yoktur. Birinci Keria biraz daha yırtılır ve bu yeterlidir1. 

17. İki yakın birlikte ölürse, anne ve babası bile olsa, tek Keria 
yeterlidir2. 
 

AVRAA3 KURALLARI 
 

1. Matemde olan bir Avel, ölmüş yakınını gömdükten sonra 
yiyeceği ilk öğünde kendisine ait yemeği yiyemez. Fakat yedi Avelut 
günündeki diğer öğünlerde kendi pişirdiği yemeği yiyebilir4. 

2. Avel’e, bir komşu veya arkadaşın kendi pişirdiği yemeği 
göndermesi bir yükümlülüktür. Fakat eğer ona yemek getirmezlerse 
ya da Yahudiler’in yaşamadığı bir şehirdeyse, o zaman kendi 
yemeğinden yiyebilir5. 

3. Cenaze Cuma günü akşama doğru kaldırılırsa, Avraa adı 
verilen sofra kurulmaz6. Şehrimiz İstanbul’da, Cuma öğleden sonra 
bu sofra yapılmaz. Fakat kahve ve Mezonot [berahasının söylendiği 
bisküvi tipi unlu mamuller] verme adeti vardır7. 

1 Yore Dea, Aga 340-21. 
2 Yore Dea, Aga 340-23. 
3 Avraa: Aveller’in cenaze sonrasında yedikleri ilk yemek. 
4 Yore Dea, Siman 378-1. 
5 Baer Etev, Sman 378-1. 
6 Yore Dea, Siman 378-5. 
7 Şene Luhot Aberit BeDamesek Eliezer. 
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4. Avraa denilen bu ilk öğünde öncelikle yumurta8 ve mercimek9 
yenir; sonra da istenilen başka şeyler yenebilir. Avel’e acısını 
unutması için biraz şarap veya başka bir içki verilebilir10. 
     Hanuka, Purim, Roş Hodeş ve Hol Amoed’de, Avraa yemeği unlu 
mamuller ve kahve ile yapılır; yere oturulmaz, yemek masada 
yenir11. 

5. Yedi yakınından birini Yom Tov’da kaybeden bir kişi, yedi 
Avelut gününe bayram bittikten hemen sonra başlar ve Avraa sofrası 
yapılmaz. Şabat günü Şemua Kerova12 alan bir kişi, normalde bu 
yemeği haberi aldığı anda yapmalıdır. Fakat Şabat günü olduğu ve 
dolayısıyla mateme hemen başlamadığı için, Avraa yemeğini Avelut’a 
başladığı zaman yapması gerekmez13. 

6. Matemde olan evli bir kadın, Avraa yemeğini kocasına ait 
yemekten yiyemez. Onun yemeğini de komşular ve yakınlar getirir. 
Bu ilk yemekte bir kadına yemeği erkekler değil kadınlar getirir14. 

7. Bir kişi yakınlarından birinin öldüğünü cenazeden 30 gün 
sonradan daha geç öğrenirse, buna Şemua Rehoka denir ve böyle bir 
durumda Avraa denilen bu yemeği yapmaya gerek yoktur15. 

8. Yemekten önce eller yıkanıp Netilat Yadayim berahası söylenir, 
sonra da Amotsi yapılır. Amotsi ekmeği, Avel’in eline verilmelidir, 

8 Fakat yumurtanın kabuğunu Avel değil, bir başkası soymalıdır (Keneset 
Agedola). 
9 Şehrimizde mercimek yerine siyah zeytin yemek gelenektir. 
10 Meam Loez, Peraşat Toledot. 
11 Zera Emet, Siman 154 BeVet Abehira, Dine Hol Amoed. 
12 Şemua Kerova: Bir kişinin cenazesini takip eden ilk 30 gün içinde yakınına ulaşan 
duyum. 
13 Yore Dea, İlhot Avelut, Siman 378-21 Muram. 
14 Yore Dea, Siman 378-2. 
15 Yore Dea, Siman 378-12. 
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fakat Şabat günü ise normalde olduğu gibi ele verilmez, masaya 
bırakılır ve Avel oradan alıp yer1. 

9. Hasta olduğu için yemek yiyemeyen bir Avel’e refaket etmek 
için orada bulunup yemek yiyen kişilerin Avelim berahasını 
söylememeleri daha iyidir2. 

10. Yemekte Avel’le birlikte en az 3 kişi varsa, Avel, Zimun3 yapmak 
için onlara katılır. Eğer şarap varsa, Avel dışındakilerden biri ya da 
Hazan, yemekten önce şu kelimeleri söyler: Nevareh [Avel dışında 10 
kişi varsa: E-loenu] Menahem Avelim Şeahalnu Mişelo. Diğerleri 
cevaben Baruh [10 kişi varsa: E-loenu] Menahem Avelim Şeahalnu 

Mişelo Uvtuvo Hayenu. İlk sözleri söyleyen de bunu aynen tekrar 
eder ve Birkat Amazon okunmaya başlanır. Berahada Vetivne 
Yeruşalayim İr Akodeş Bimera BeyAmenu sözlerine gelindiğinde, 
kitaplarda bulunan Avelim berahasıyla devam edilir4. 

11. Şabat günü Aveller evlerinde yalnızsalar, Avelim berahası 
söylerler. Fakat masada başkaları varsa Avelim berahasını değil 
normal Birkat Amazon okurlar5. 

 
 
 
 
 
 

1 Yore Dea, Siman 378-13. 
2 Damesek Eliezer, İlhot Avraa, Seif 5. 
3 Bkz. Zimun Kuralları (s. 127). 
4 Muari Yaeş BeDamesek Eliezer. 
5 Yore Dea 379-4. Birke Yosef’e göre günümüzde Birkat Amazon’u alçak sesle 
okumak adet olduğu için, masada yabancılar olsa bile Aveller Avelim berahasını 
okumalıdır. Diğer yandan Rav Şem Mekudaş 6’ya göre, Aveller masada yalnızsalar 
bile, Şabat günü Avelim berahasını okumamalıdırlar. 
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KERİA SONRASI YÜKÜMLÜLÜKLER 

 
     Keria yapma mitsvası, normal şartlarda ölen kişi canını teslim 
ettiği anda veya Levaya’dan (cenaze) öncedir. Fakat günümüzde, 
şehrimiz İstanbul’da, Keria’yı cenazenin ardından yapma ve eve 
dönme adeti vardır. 
 
     Bir Avel, Keria’nın ardından şunlarla yükümlüdür: 
 

1. Yerde oturmak ve yerde yemek yemek (Yalnız 7 gün). 
2. Deri ayakkabı giymemek (Yalnız 7 gün). 
3. Başkalarına selam vermemek (Yalnız 7 gün). 
4. Ticaret ya da iş yapmamak (Yalnız 7 gün). 
5. Saç veya sakal tıraşı olmamak (Tüm 30 gün). 
6. Vücudu tamamen yıkamamak (Tüm 30 gün). 
7. Elbisleri yıkamamak ve ütülememek (Tüm 30 gün). 
8. Tora ve açıklamalarını öğrenmemek (Yalnız 7 gün). 
9. Eğlencelere katılmamak (12 ay) 
10. Eşiyle birlikte olmamak (Yalnız 7gün). 
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YEDİ AVELUT GÜNÜNDE ÇALIŞMAMAK 

 
1. Avelut’un ilk üç günü iş yapmak yasaktır. Bu kişi, Tsedaka ile 

geçinen bir fakir bile olsa cezaya layık olur. Fakat ilk üç günden 
sonra, eğer Avel fakir bir kişi ise ve yiyecek hiçbir şeyi yoksa1 evinin 
içinde2 iş yapabilir; fakat yalnızca o günkü ihtiyacını karşılamak için 
çalışmalıdır3. 

2. Çalışmanın yasak olması gibi, bir Avel’in ticaret yapması da 
yasaktır. Eğer hemen satmadığı takdirde büyük bir kayba 
uğrayacağı, ya da bozulacak ve işe yaramaz hale gelecek bir malı 
varsa, ilk üç günün ardından, ilgilenmeleri için bu malı başkalarına 
teslim edebilir. Fakat bu bile sadece büyük bir zarar söz konusuysa 
doğrudur. Diğer yandan, sadece kardan zarar şeklinde olacaksa, bu 
malı başkalarına vermesi yasaktır4. 

3. İlk üç günden sonra büyük zarara sebep olacak bir malla 
ilgilenecek kimse bulamadığı takdirde, ortada görünmemek 
kaydıyla, kendi işini kendisi yapabilir5. 

4. Avel’e başkaları aracılığıyla iş yapabilme hakkını veren, sadece 
anaparadan kayba uğrayacağı bir durumdur. Fakat eğer bunu 
yaparken amacı daha çok kar etmekse, bu yasaktır6. 

1 Fakir bir kişi, yiyecek temin etmek için evindeki bir malı satmak zorunda 
bırakılmaz. İhtiyacını karşılamak için çalışır (Raavad, Siman 175 BeDamesek 
Eliezer). 
2 Gemara (Masehet Semahot) şöyle der: Bir Avel’in yardımına koşmayıp, onu ilk 
yedi günde çalışmak zorunda bırakan komşularına lanet olsun! 
3 Yore Dea, Siman 380-2. 
4 Yore Dea, Siman 380-5. 
5 Aga Uvaer Etev, BeSiman 380-5. 
6 Yore Dea, Siman 380-6. 
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5. Kayıp olmadığı sürece, Avel adına ne kendisi, ne oğulları, ne 
işçileri, ne de Yahudi olmayan bir kişi ticaret yapamaz7. 

6. Eğer bir Avel, kendisine borcu olan bir kişiyi Avelut günleri 
geçtikten sonra bulamayacaksa ya da borcunu tahsil edemeyecekse, 
borcunu aldırmak üzere adam gönderebilir8. 

7. Bir Avel, yedi gün geçtikten sonra yapmak üzere, yedi gün 
içinde iş kabul edebilir. Fakat Avelut günleri sırasında, normalde 
yaptığı gibi tartması, ölçmesi vs. yasaktır9. 

8. Eğer şehre ucuz mal gelmişse veya gelen bir mal büyük kar 
bırakıyorsa ve satıcılar hemen şehri terk edeceklerse, bir Avel 
başkaları aracılığıyla bu maldan satın alabilir10. 

9. Bir Avel doktorsa, hayati tehlike olasılığı sebebiyle, yedi Avelut 
gününde bir hasta ile ilgilenebilir11. 

10. Avelut dönemindeki bir kadın evin içindeki süpürme, pişirme, 
bulaşık gibi şeyleri, pazara alışverişe gitmemek şartıyla yapabilir12. 

11. Avel olan maaşlı bir kişi Avelut günlerinde çalışamaz. Fakat 
işini yapması için yerine başka bir adam tayin edebilir13. 

12. El sanatıyla geçinen ve mali durumu çok iyi olmayan bir kişi, 
maaşlı işçiler de çalıştırıyorsa ve dolayısıyla onların ücretlerini her 
durumda ödemesi gerekecekse, bundan daha büyük bir zarar 
yoktur. Bu yüzden işçileri ilk üç gün bile iş yapabilirler14. 

7 Yore Dea, Siman 380-5. Mordehi Reş Perek “Mi-Şeahaf”. 
8 Hohmat Adam, Kelal 164-6. 
9 Yore Dea, Siman 380-17. 
10 Yore Dea, Siman 360-6. 
11 Meam Loez, Peraşat Vayhi. 
12 Yore Dea, Siman 380-22. 
13 Sefer Geşer Ahayim, Daf 217. 
14 Aruh Aşulhan 186-6 BaSefer Aavelut Veanehumim. 
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13. Bir dükkanda ortak olan iki kişiden biri Avel’se, diğer ortak da 
ilk üç gün geçene kadar dükkanı açamaz1. 

14. İki kişi ayrı dükkanlara sahip olmalarına rağmen, kâra 
ortaksalar, biri Avel olduğu takdirde, diğer ortak dükkanını yine 
ancak ilk üç gün geçtikten sonra açmalıdır2. Ancak Avel olmayan 
ortağın kendi dükkanını ilk günden bile açmasına izin veren 
otoriteler de vardır3. 

15. Bir Avel çok darda kalırsa, işini satabilir. Fakat bunu ölü 
gömülmeden, yani Avelut başlamadan önce yapması gerekir. Bu 
satışın Avelut başlamadan önce yapıldığının herkesçe bilinmesi için, 
satış bir Bet Din üyesinin nezaretinde yapılmalıdır4. 

 
TORA ÖĞRENMEMEK 

 
1. Bir Avel’in ilk yedi gün boyunca Tora’yı ve açıklamalarını 

öğrenmesi yasaktır. Yalnızca İyov ve Eha kitaplarını okuyabilir. 
Ayrıca, nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenebilmek için tüm Avelut 
dinimlerini de okuyabilir5. 

2. Avel’in okuyabildiği söylenen bu konuları, Avel sadece kendisi 
okuyabilir; fakat başkalarına öğretemez. Diğer yandan bu Avel bir 
Darşan (vaiz) ise, onun yerini dolduracak başka kimse yoksa ve onun 
Avel olması sebebiyle başkaları Tora öğrenmekten geri kalacaklarsa, 
o zaman kendi öğrenmesi yasak konuları bile başkalarına 
anlatabilir6. 

1 Agaot Bet Lehem Yeuda BeGeşer Ahayim, Perek 21-7. 
2 Keneset Agedola BeGeşer Ahayim, Perek 21-8. 
3 Teşuva Meaava BeGeşer Ahayim 21-14. 
4 Sefer Geşer Ahayim, Daf 173. 
5 Yore Dea 384. 
6 Sefer Kol Bo, Şiva Yeme Avelut, Siman Bet, Seif 42. 
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3. Avel’in evinde Şahrit, Minha ve Arvit söylemek mitsvadır. Ölen 
kişinin bulunduğu yerde Avel yoksa bile, o evde Tefila, Minha ve 
Arvit söylenir. Bu, ölüye Nahat Ruah (Ruh Huzuru) verir. Aynı 
şekilde kandil veya mumlar Avel’in evinde yakılmalıdır7. 

4. Eğer Tefila, Minha ve Arvit okumasını bilen yoksa, o zaman 
Avel, başkalarını Hova’dan çıkarmak için Hazan olarak kalkabilir8. 

5. Avel evindeki dualarda Tahanunim ve Birkat Koanim söylenmez. 
Eğer Cuma akşamı Avel’in evinde Arvit okunursa Meen Şeva berahası 
ve Bame Madlikin söylenmez9. 

6. Kendisi bir Koen veya Levi bile olsa, bir Avel, ne Şabat ne de 
haftaarası Tora’ya kalkmaz. Avel, Koen veya Levi ise ve sinagogda 
ondan başka bir Koen veya Levi yoksa, Sefer Tora okunmaya 
başlanmadan önce sinagogdan dışarı çıkmalıdır. Çıkmamışsa ve onu 
Sefer Tora’ya çağırmışlarsa kalkar10. 

7. Avel hastalıktan kalkmışsa veya ona bir mucize olmuşsa ve 
Agomel berahası söylemek istiyorsa, 10 kişi önünde Agomel 
berahasını söyleyebilir; fakat Sefer Tora’ya kalkmaz11. 
 

ŞEELAT ŞALOM [“ŞALOM” SÖZCÜĞÜYLE SELAMLAMA] YASAĞI 
 

1. İlk üç günde, Avel, “Şalom” sözcüğüyle selam vermez; 
kendisine selam verildiği zaman cevap vermez ve “yastayım” der. 
Üçüncü günden yedinci güne kadar kendisi yine selam veremez; 
fakat ona selam verirlerse cevap verir12. 

7 Hohmat Adam, Kelal 165, Ot 11. 
8 Meam Loez, Peraşat Vayhi. 
9 Damesek Eliezer, İlhot Avelut, Ot Taf, 8. 
10 Geşer Ahayim 177, Sifte Koen 398. 
11 Sede Hemed, Avelut Ot 52. 
12 Yore Dea 385-1. 
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2. Şabat günü Avel herkesi “Şabat Şalom” sözleriyle selamlayabilir 
ve ona selam verdikleri zaman da cevap verebilir1. 

3. İçinde “Şalom” sözcüğü olmayan tebrik ve teşekkürler, örneğin 
bir hastaya “geçmiş olsun” demek, birine “çok seneler yaşa” 
dileğinde bulunmak ya da birine başarılar dilemek söz konusu 
olduğunda, hem Avel başkalarına hem de başkaları ona bunu 
yapabilir2. 

4. Bir Avel, yeni bir meyve yemeden önce, ilgili bir durumda ya 
da Hanuka’da Şeeheyanu berahası söyleyebilir3. 
 

TIRAŞ OLMAMAK 
 

1. Bir Avel’in 30 gün boyunca tıraş olması yasaktır. Bu süre 
zarfında saçını, sakalını ve vücudunda bulunan diğer kılları 
kesemez. Yalnızca bıyıkları ve saçları yemek yemesini engelliyorsa  
ilk yedi günden sonra düzeltebilir4. 

2. 30 günün içinde tıraş olmamak göz veya başağrısına neden 
oluyorsa, Avel makasla saçlarını kesebilir5. 

3. Ölen kişi, anne-baba haricindeki yakınlardan6 biriyse, 30 gün 
biter bitmez tıraş olabilir, fakat anne veya baba ise, yakınları ona 
“niye tıraş olmuyorsun?” diye çıkışana kadar tıraş olmaz7. 

4. 30. gün Şabat’a rastgeliyorsa 29. gün olan Cuma günü tıraş 
olamaz; çünkü mecburiyet 30 tam gündür. Fakat Şabat’a saygı için, 
henüz 29. gün olsa bile Cuma günü banyo olabilir8. 

1 Yore Dea 385-3. 
2 Geşer Ahayim 179-180. 
3 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 210-9. 
4 Yore Dea, Siman 390-1. 
5 Sidur Keilat Yaakov, Dine Giluah Leavel, Seif 2. 
6 Erkek ya da kızkardeş, oğul, kız, eş. 
7 Yore Dea, Siman 390-4. 
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5. Yedi Avelut günü dolduktan sonra, araya bir Yom Tov9 
rastgelirse 30 günlük Avelut iptal olur. Eğer Avelut’un son günü Yom 
Tov arifesine (Erev Yom Tov) rastlarsa, o gün tıraş olur ve bütün 
vücudunu yıkayabilir10 (Bu yalnız anne-baba haricindeki yakınlar 
içindir). 

6. Erev Yom Tov tıraş olmak serbest olmasına rağmen, günün 
yarısından sonra tıraş olmaya dikkat etmelidir. Sadece Erev Pesah’ta 
öğleden önce tıraş olunur11. 

7. Avelut’un yedinci günü Şabat’a rastgelirse ve o gün ayrıca Erev 
Yom Tov ise, Erev Şabat’ta tıraş olamaz; fakat Hol Amoed’de pekala 
tıraş olabilir, çünkü Erev Moed, Şabat’a rastladığı için tıraş 
olamamıştı. Aynı şekilde Moed’den sonra tıraş olabilir çünkü Moed, 
Avelut’un 30 gününü iptal etmiştir12. 

8. Avelut’un sekizinci günü Şabat’a düşerse ve Pazar günü Yom 
Tov’sa, Cuma günü Erev Yom Tov olmamasına rağmen tıraş olup 
banyo yapabilir13. Erev Yom Tov tıraş olmadıysa, Yom Tov’dan sonra 
tıraş olur; çünkü Hol Amoed’de tıraş olunamaz14. 

9. Avelut’un altıncı günü Erev Yom Tov ise, Erev Moed öğleden 
sonra yıkanabilir, çünkü Moed, Avelut’un yedi gününü iptal etmiştir. 
Fakat Moed’den önce 7 günü tamamlamadığı için tıraş olamaz. Aynı 
şekilde Avelut’un 30 günü iptal olmaz15. 

8 Yore Dea, Siman 400-2, Muram. 
9 Yom Tov olan günler şunlardır: Pesah, Şavuot, Sukot , Şemini Hag Atseret, Roş 
Aşana, Kipur. 
10 Orah Hayim, İlhot Hol Amoed, Siman 548-8. 
11 Muram 548-9, Mişna Berura 548-31. 
12 Orah Hayim, İlhot Hol Amoed, Siman 548-8. 
13 Şevut Yaakov, Helek A, BeMeam Loez, Peraşat Vayhi. 
14 İlhot Hol Amoed, Siman 548-8. 
15 Hohmat Adam, Kelal 169-4. 

 407



EL-GİD PARA EL PRATİKANTE                                                                E     

 
 

10. Anne veya baba haricindeki bir yakınını kaybeden kişi, ölüsü 
Pesah’tan bir saat önce bile gömüldüyse, ya da bu anda ona bir Şemua 
Kerova1 bildirilmişse, o tek saat Avelut’un yedi günü olarak kabul 
edilir ve Pesah’ın 8. Günü, Avelut’un 15. günü olur. Buna 15 gün ekler 
ve tıraş olabilir ve sanki 30 günü tamamlamış gibi sayılır2. 

11. Şavuot’tan önceki gün sadece bir saat Avelut yapmışsa bile, yedi 
Avelut gününe sayılır. Üstüne Şavuot’un ilk günü 7 gün, ikinci günü 
de bir gün sayılır ve toplamda 15 gün olur. Sonrasında 15 gün daha 
bekler, ayı doldurmuş sayılır ve tıraş olur3. 

12. Roş Aşana’dan önceki gün sadece bir saat Avelut yapmışsa bile, 
yedi Avelut gününe sayılır. Erev Kipur’da 30 gün bitmiş sayılır ve o 
gün tıraş olabilir. Aynı şekilde, cenaze 3 Tişri’de (Tsom Gedalya) 
kaldırılmışsa Erev Kipur’da tıraş olabilir4. 

13. Erev Kipur’da sadece bir saat Avelut yapmışsa bile, yedi Avelut 
gününe sayılır. Erev Sukot’ta 30 günü doldurmuş sayılır ve tıraş 
olabilir5. 

14. Sukot’tan önceki gün sadece bir saat Avelut yapmışsa bile, yedi 
Avelut gününe sayılır. Sukot’un yedi günüyle 14 gün tamamlanır. 
Şemini Hag Atseret ile yedi gün daha eklenir ve toplam 21 gün olur. 
Simhat Tora bir gün sayılır ve 22 gün olur. Üstüne 8 gün daha 
bekledikten sonra 30 günü doldurmuş sayılır ve tıraş olur6. 

15. Şimdiye kadar “Moed’den önce sadece bir saat Avelut yaptıysa 
bile” diyerek açıkladıklarımızın gerçekleşmesi için mutlaka bir saat 
olması gerekli değildir. Eğer, kısa bir süre için bile olsa, yerde 

1 Bkz. Şemua Kerova Kuralları (s. 392). 
2 İlhot Hol Amoed, Siman 548-12. 
3 İlhot Hol Amoed, Siman 548-13. 
4 İlhot Hol Amoed, Siman 548-14. 
5 İlhot Hol Amoed, Siman 548-15. 
6 İlhot Hol Amoed, Siman 548-16. 
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oturduysa, ayakkabılarını çıkardıysa veya benzeri yas ifade eden 
şeyleri güneş batmadan önce yaptıysa yeterlidir7. 

16. Yom Tov’un Avelut’un otuz gününü iptal etmesi ve tıraş 
olunabilmesi, sadece ölen kişi anne-baba değilse geçerlidir. Fakat 
anne veya baba için Yom Tov 7 günü iptal etse de 30 günü iptal 
etmez. Bu yüzden 30 tam gün geçtikten sonra bile, yakınlar “niye 
tıraş olmuyorsun?” diye çıkışana kadar tıraş olunamaz. Fakat Yom 
Tov arifesi yıkanıp çamaşır değiştirilebilir ve tırnaklar kesilebilir8. 

17. Anne veya babasını kaybettiği için Avel olan bir kişi, Yom 
Tov’da 30. günü doldurursa Erev Yom Tov’da tıraş olamaz. Hol 
Amoed’de ise eğer yakınları “niye tıraş olmuyorsun?” diye 
çıkışıyorlarsa tıraş olabilir9. 

18. Bir Avi Aben (yeni oğul babası), Sandak veya Moel, ister anne-
baba, isterse diğer yakınlar için olsun 30 günlük Avelut’un 
içindeyseler, tıraş olamazlar. Fakat Berit-Mila (Sünnet) mitsvasının 
şerefine yıkanabilirler ve temiz çamaşır giyebilirler. 
 

YIKANMAMAK VE KOKU SÜRÜNMEMEK 
 

1. Bir Avel’in ilk 30 gün süresince, soğuk suyla bile olsa, bütün 
vücudunu yıkaması yasaktır. Fakat ellerini, yüzünü ve ayaklarını, 
sıcak değil soğuk suyla olması kaydıyla yıkayabilir10. 

2. Nazik bir bünyeye sahip olan ve yıkanmadığı takdirde çok 
rahatsız olacak bir kişinin sıcak suyla yıkanmasına izin verilir. Aynı 
şekilde matemdeki bir loğusanın yıkanması gerekiyorsa, Avelut’un 
ilk gününde bile bu mümkündür. Fakat çok gerekmiyorsa ilk gün 
yıkanmaz11. 

7 Mişna Berura, Siman 548-26. 
8 Orah Hayim, İlhot Moed, Siman 548-9. 
9 Sidur Keilat Yaakov, Dine Giluah Leavel, Seif 11. 
10 Yore Dea, Siman 381-1. 
11 Sifte Koen, BeBaer Etev 381-2. 
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3. Avelut’un ilk yedi günü geçtikten sonra, Erev Şabat’ta eller, yüz 
ve ayaklar sıcak suyla yıkanabilir. Fakat ilk yedi günün içine 
rastlayan Erev Şabat’ta sıcak suyla yıkanamaz; sadece soğuk suyla 
yıkanabilir1. 

4. Matemde olan evli bir kadının tüm vücudunu sıcak suyla 
yıkaması yasak olmasına rağmen, ilk yedi gün geçtikten sonra sıcak 
suyla bile yıkanabilir. Hatta makyaj yapabilir ve kocasıyla birlikte 
olabilir2. 

5. Hupa’nın (düğün günü) ardından gelen ilk 30 gün içinde bir 
yakınını kaybeden bir gelin, Avelut’un ilk yedi günü içinde bile 
makyaj yapabilir ve kendisini güzelleştirebilir3. 

6. Bir Avel, pomat, yağ, parfüm ve benzeri şeyler süremez. Fakat 
bu keyif değil temizlik içinse, o zaman serbesttir. Elbette ilaç amaçlı 
sürmek de olur4. 
 

AYAKKABI GİYMEMEK 
 

1. Ayakkabı giyme yasağı sadece deri ayakkabılar için geçerlidir. 
Fakat ayakkabı lastik veya bezden yapılmışsa, giyilebilir5. 

2. Bir Avel, sokakta deri ayakkabı ile gezebilir; fakat 
ayakkabılarının içine biraz toprak koymalıdır6. 

3. Bir loğusa matemde ise deri ayakkabı giyebilir7. Aynı serbesti, 
hasta veya ayaklarında bir rahatsızlık olan bir Avel için de 
geçerlidir8. 

1 Damesek Eliezer, Rehitsa, Seif 5. 
2 Yore Dea, Siman 381-6. 
3 Yore Dea, Siman 381-6. 
4 Yore Dea, Siman 381-2. 
5 Yore Dea, Siman 382-1. 
6 Kitsur Şulhan Aruh, Siman 209, Seif 7. 
7 Yore Dea, Siman 382-2. 
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EVLİLİK İLİŞKİSİNDE BULUNMAMAK 

 
1. Avelut’ta olan bir kişi, ister erkek isterse de kadın olsun, eşiyle 

birlikte olamaz. Fakat onunla aynı tabaktan yemek yiyebilir ve 
yatağını düzenleyebilir9. 

2. Eşlerden biri Avel olduğu sürece, ikisinin kucaklaşıp öpüşmesi 
yasaktır10. 
 

ÇAMAŞIR YIKAMAMAK VE ÜTÜLEMEMEK 
 

1. Bir Avel, ilk yedi gün içinde çamaşırlarını yıkayıp ütüleyemez. 
Söz konusu giysileri yedi günün ertesinde giyecekse bile, bunu ne 
kendisi, ne de onun için bir başkası yapmamalıdır. Benzer şekilde, 
yedi günün başlangıcından önce yıkanıp ütülenmiş giysileri de 
giyemez11. 

2. Gömleği terli ise bir başkasıyla değiştirilebilir veya teri 
çıkarmak için soğuk suya koyabilir. Aynı şekilde giysisi kirli ise, 
sabunsuz, sadece su ile yıkar veya değiştirir12. 

3. Avelut’un henüz ilk günü bile olsa, bir Avel, Şabat günü Şabat 
kıyafeti giyer. Bu durumda bile sadece üst giysiler değiştirilir; fakat 
iç çamaşırları değiştirmeme adeti vardır13. 

4. Mendiller sürekli kirlendiği için, özellikle de Avel nezleli ise, 
değiştirilebilir veya kirlerini çıkartmak için yıkanabilir14. 

8 Orah Hayim, Siman 714. 
9 Yore Dea, Siman 383-1. 
10 Rabenu Yeruham, BeŞulhan Aruh 383-1. 
11 Yore Dea, 389-1. 
12 Geşer Ahayim, Sayfa 187. 
13 Maase Rav 197 BeSefer Aavelut Veanehumim, VeNetive Am, Daf 324, Siman 
389. 
14 Sefer Aavelut Veanehumim, Daf 53-57. 
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YERDE OTURMAK VE YERDE YEMEK YEMEK 
 

1. Bir Avel, ilk yedi gün boyunca iskemle veya bankta değil, yerde 
veya alçak bir taburede oturmalıdır. Eğer ihtiyar veya rahatsızsa, 
yastıkların üzerinde oturabilir; fakat elbette yerde yemek yer1. 

2. Aveller yerde oturmalarına karşın, taziyet ziyaretine gelenler 
iskemlelerde otururlar2. 

3. Bir Avel, Roş Hodeş ve Hanuka’da, masada yemek yer ve günün 
geri kalan kısmında yerde oturur3. 

4. Avelut’un ilk yedi günü içine rastlayan Şabat günü, Avel yerde 
oturmaz ve yerde yemek yemez. 

5. Purim günü, hem 14 Adar’da hem de 15’inde yerde oturmaz ve 
yemeğini yerde yemez. 

6. Avelut’un ilk yedi gününün, tam yedi gün olması gerekmez. 
Örneğin Avelut’un başladığı gün, güneşin batışına kadar sadece bir 
saat geçtiyse bile ilk gün bitmiş sayılır. Yedinci gün de, gün 
başladıktan bir saat sonra bile yedinci gün tamamlamış sayılır ve 
yerden kalkar4. 

 
KUTLAMA VE EĞLENCELERE KATILMAMAK 

 

1. Bir Avel, anne veya babasını kaybettikten sonra bir yıl, diğer 
yakınları için 30 gün boyunca hiçbir eğlenceye katılamaz. 

a. Düğünler vb. sevinçli kutlamalara katılamaz. 
b. Orada kendisi yemek yemese bile, sevinçli kutlamalar 

sonrasındaki eğlencelere de katılamaz. 

1 Yore Dea, Siman 387. BeTure Zaav, BeSifte Koen. 
2 Netive Am, Rav Amram, Siman 387. 
3 Minag Kuşta. 
4 Sefer Torat Hayim, Daf 180-19. 
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c. Mitsva veya arkadaş ziyafetlerine katılamaz. 
d. Diğerleriyle birlikte yemek yemese bile, gezi ve eğlencelere 

katılamaz5. 
2. Müzikli toplantılarına katılmaz; radyo vs. açmaz6. 
3. Anne-baba dışındaki yakınların vefatından sonra, ilk 30 günün 

ardından sinagoglarda yapılan düğünlere katılabilir. Anne veya 
baba için ise, bu düğünlere ancak 12 ay geçtikten sonra katılabilir7. 

4. Her şeye rağmen, bir gelin ya da damadın yakını olup, ona 
Şuşbin olacaksa (ve düğünde üzerine Talit atacaksa), anne ya da 
babasını kaybetmişse bile ilk 30 gün içinde bile bu mümkündür8. 

5. Avelut’un ilk yedi günü geçtikten sonra, gerek bir iş 
toplantısına gerekse de hayır amaçlı bir toplantıya katılabilir9. 

6. Avelut’un ilk haftasında olan bir Avel’in oğlu doğduysa, 
Avelut’un ilk günü bile olsa Birkat Mila’ya gider, deri ayakkabılar ve 
Şabat kıyafeti giyebilir ve Sefer Tora’ya çıkabilir10. Dahası, Avelut’un 
ilk yedi günündeyse bile, Berit Mila vesilesiyle evinde ziyafet 
verebilir11. 

7. Oğluna Pidyon yapması gerken bir Avel, Şabat kıyafeti giyer; 
çünkü o gün o kişi için bayram niteliğindedir12. 

8. Pidyon Aben sırasında, Hanukiya yakarken, yeni bir meyve 
yerken ve benzeri durumlarda, bir Avel, her ne kadar sevinç ifade 
etse de, Şeeheyanu berahasını söyleyebilir13. 

5 Geşer Ahayim, Perek 21-1, Daf 229. 
6 Sefer Aavelut Veanehumim, Daf 55. 
7 Geşer Ahayim, Perek 231, Daf 230. 
8 Geşer Ahayim, Daf 231-4. 
9 Geşer Ahayim, Daf 231-5. 
10 Pahad Yitshak, Daf 5, Beşem Aleket. 
11 Zera Emet, Yore Dea 158, Zehor Leavraam. 
12 Şevut Yaakov, Helek 2-102, BeSefer Aavelut Veanihumim. 
13 Kitsur Şulhan Aruh 210-9. 
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YEDİ AVELUT GÜNÜNE RASTLAYAN   
ŞABAT GÜNÜ İLE İLGİLİ KURALLAR 

 
1. Şabat, Avelut’un yedi günü içine dahildir. Zira Şabat günü [her 

ne kadar bazı Avelut kuralları uygulanmasa da], Tora öğrenmek, 
yıkanmak ve evlilik ilişkisi gibi gizli konulardaki Avelut’a özgü 
yasaklar, Şabat için de geçerlidir. Fakat herkesin şahit olabileceği 
konulardaki yasaklar, Şabat günü geçerli değildir. Bu yüzden Avel, 
Keria yapılmış çamaşırı, Şabat günü giyemez; Şabat kıyafeti ve 
ayakkabılarını giymelidir1. 

2. Bir Avel, Avelut’un ilk günü olsa bile, Şabat günü Şabat kıyafeti 
giyer. Fakat sadece üst giysileri değiştirme adeti vardır; iç çamaşırlar 
değiştirilmez2. 

3. Şabat günü bir Avel tek başına yemek yerse, Birkat Amazon’da, 
Retse Veahalitsenu’dan sonra, yemek sonrası berahasının Aveller’e 
özgü versiyonunu okurlar. Fakat sofrada başkaları varsa bu beraha 
değil normal Şabat berahası okunur3. 

4. Şabat akşamı, Avel’in evinde Arvit duası yapılırsa, Bame 
Madlikin ve Meen Şeva berahası okunmaz. Şabat Minhası’nda Vaani 
Tefilati okunmaz. Motsae Şabat’ta Vii Noam ve Yoşev Beseter 
okunmaz; doğrudan Oreh Yamim Asbieu ve Veata Kadoş’a geçilir4. 

5. Şabat günü Avel Sefer Tora’ya kalkmaz. Sinagogda kendisinden 
başka Koen veya Levi yoksa bile, Sefer Tora’ya kalkmamalı ve okuma 

1 Yore Dea 400-1. Ayrıca Damesek Eliezer, İlhot Avelut LeŞabat 8. 
2 Arav Agaon MiVilna, itir BeKol-Bo, Daf 335. Ayrıca Rav Netive Am, Daf 324. 
3 Yore Dea 379-4. Rav Şem Mehudaş 6’ya göre ise, bir Avel tek başına yerse bile, 
Şabat günü, Avellere özgü berahayı söylememelidir. 
4 Damesek Eliezer, İlhot Avelut, Ot Taf 8. 
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başlamadan önce dışarı çıkmalıdır. Fakat dışarı çıkmadıysa ve onu 
adıyla çağırmışlarsa kalkar5. 

6. Aveller’i Şabat günü teselli etmek mümkündür ve şu sözler 
kullanılır: “Şabat günü matem tutulmaz. Nehama (teselli) çok 
yakındır”6. Fakat en iyisi hiçbirşey söylememektir. Şabat günü bir 
Avel’in evine gidildiğinde biraz oturulur biraz Mişna okunur ve 
gidilir7. 

7. Şabat günü Avel “Şabat Şalom” sözleriyle bir başkasını 
selamlayabilir ve onu selamladıklarında “Şabat Şalom” diye cevap 
verebilir8. 

8. Bir Avel, Şabat günü Tora okuyamaz. Fakat haftanın peraşasını 
“Şenayim Mikra ve Ehad Targum”9 okuyabilir. Fakat Raşi ve diğer 
açıklamaları okuyamaz10. 

9. Yakınlarından birinin ölümünü, vefatın ardından ilk ay içinde 
(Şemua Kerova11) ve Şabat günü öğrenen bir kişi için, o Şabat ilk gün 
olarak sayılır. Motsae Şabat, Keria yapılır ve [ilk yedinin dolması için] 
6 gün daha sayar12. 

10. Yakınlarından birinin ölümünü, vefatın ardından ilk ay içinde 
(Şemua Kerova) ve Şabat günü öğrenen bir kişi için, eğer o Şabat günü 
aynı zamanda Erev Yom Tov ise, tek başına yedi Avelut günü yerine 
sayılır13. 

5 Geşer Ahayim 177, Sifte Koen 398. 
6 Bayit Hadaş, Beşem Raşal BeVet Menuha. 
7 Mate Yeuda BeVet Menuha. 
8 Yore Dea 385-3. 
9 Haftanın peraşasının her pasuğunu iki kez İbranice bir kez Targum (Aramca) 
lisanında okumak. 
10 Birke Yosef, Siman 400, Ot 4. 
11 Bkz. Şemua Kerova Kuralları (s. 392). 
12 Yore Dea 402-7. 
13 Yore Dea 402-10. 
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YEDİ AVELUT GÜNÜNE RASTLAYAN  

PURİM İLE İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Purim’deki Avelut kuralları, aynı Şabat’ta olduğu gibidir. Avelut 
dönemine rastlayan Purim günü yedi güne dahil kabul edilir ve 
Avelut kesilmez. Herkesin görebildiği davranışlarda Avel gibi 
hareket edilmez. Örneğin yere oturulmaz; Seudat Purim’i yapma 
yükümlülüğü geçerlidir. Bir Avel, Mişloah Manot (yemekten oluşan 
hediyeler) gönderebilir; fakat ona hediye gönderilmez. Bir Avel, 
şarkılı eğlencelerle yapılan Purim kutlamalarına katılamaz1. 

2. Purim’de ölü gömülür, Keria yapılır ve Avraa, yani gömülme 
sonrası ilk yemek verilir. Fakat bu yemek Purim’de yalnızca bisküvi 
ve kahve ile yapılır; yumurta verilmez2. 

3. Eğer Avel fakir biriyse, Purim’de ona para gönderilebilir3. 
4. Purim’de herkesin görebileceği şekilde Avelut yapılmaması, 

hem 14 hem de 15 Adar için geçerlidir. Fakat Avelut’un ilk günü 15 
Adar veya [artık bir yılda] 15 Veadar’da olursa (yani Purim’in ikinci 
gününe rastlıyorsa) o zaman Avelut herkesin görebileceği şekilde 
yapılır4. 

5. Purim gecesi, Avel, Megila dinlemek için sinagoga gider. Eğer 
cemaat içinde, Avel olan kişinin dışında, Megila’yı kuralına göre 
okumasını bilen başka kimse yoksa, Avel tüm halkı (Tsibur) Hova’dan 
çıkarmak için okur, berahaları ve Şeeheyanu’yu söyler5. 

1 Şulhan Aruh, Orah Hayim, Siman 696-6. 
2 Zera Emet, Siman 154 BeVet Abehira, Dine Hol Amoed. 
3 Magen Avraam BeVet Oved, Dine Mişloah Manot 10. 
4 Matsevet Moşe, Ot Bet BeDamesek Eliezer. 
5 Geşer Ahayim, Perek 23-4. Gam BeVet Oved, Dine Keriat Megila 18. 

           
          

      
           

        
       

         
 

 
     

    
 

        
         

    
        

        
        

   
         

  
         

  

         
          
       
      
          
   
     
       

416 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

 
     

    
 

        
          

       
        

        
        

      
         

          
      

        
      

             
           

        
 

         
         

          
       

       
          
         
       
            

6. Bir Avel, anne veya babası için yas tutuyorsa ilk 30, diğer 
yakınlar için yastaysa ilk 7 günden sonra, Purim gününde başkalarını 
eğlendirmek için müzik eşliğinde şarkılar söyleyebilir6. 

7. Purim Katan’da (artık bir yılda Adar ayının 14 ve 15’i) Esped 
konusundaki kurallar, yılın Tahanunim yapılmayan diğer günleri ile 
aynıdır. Şehrimizde (İstanbul’da) Tahanunim olmadığı zaman Tsiduk 
Adin7 sırasında Tsadik Ata yerine AD… Ma Adam Vatedaeu 
söylenir. 
 

YEDİ AVELUT GÜNÜNE RASTLAYAN  
HANUKA İLE İLGİLİ KURALLAR 

 
1. Hanuka’nın ilk gecesi, bir Avel, Şeeheyanu berahası söylememek 

için sinagogda Hanukiya yakmaz. Fakat kendi evinde Hanukiya yakıp 
Şeeheyanu berahasını da söyleyebilir8. 

2. Hanuka’da, Avraa9 adı verilen, cenazeden sonraki ilk yemek, 
yumurta ile değil, bisküvi ve kahve ile yapılır10. 

3. Avelut’un yedi günü Hanuka’yla çakışırsa, Avel yerde oturur, 
yemekleri masada yer11. 

4. Avel cemaatle dua etmek için sinagoga gelirse, onlarla beraber 
Alel söyler12. 

5. Hanuka’da Avel evinde Tefila söylenirse, Alel söylenir; Avel de 
Alel söyler13. 

6 Şeelot Utşuvot Zekan Aaron, Siman 214 BeVet Oved. 
7 Tsiduk Adin: Tanrı’nın adaletinin dürüst olduğunu ilan eden cümleler. 
8 Damesek Eliezer, Dine Hanuka, Ot Het-19. 
9 Bkz. Avraa Kuralları (s. 398). 
10 Zera Emet, Siman 154 BeVet Abehira, Dine Hol Amoed. 
11 Minag Kuşta. 
12 Kol Bo, Siman 114. 
13 Arav Hida BeVet Oved, Dine Alel. 
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YEDİ AVELUT GÜNÜNE RASTLAYAN  
ROŞ HODEŞ İLE İLGİLİ KURALLAR 

 
1. Roş Hodeş’te Avraa seudası, bisküvi ve kahve ile yapılır. 

Yumurta verilmez1. 
2. Yedi Avelut gününe rastlayan bir Roş Hodeş gününde Avel 

yerde oturur, fakat yemekleri masada yer2. 
3. Roş Hodeş günü Avel evinde Alel okunmaz3. 
4. Bir Avel, Roş Hodeş gününde sinagoga gelirse, cemaatle beraber 

Alel söyler4. Fakat şehrimizde (İstanbul’da), Avel’in yerinde oturup 
Alel söylememesi gelenektir5. 
 

İLK YEDİ GÜNÜN ARDINDAN  
AYIN TAMAMLANMASINA KADAR OLAN AVELUT KURALLARI 
 

1. Aylık Avelut yedi günlük Avelut’la beraber başlar. Yani yedi 
günden sonra 23 gün daha sayılır ve ay tamamlanır6. 

2. 30 günlük Avelut boyunca Avel’i bağlayan yasaklar şunlardır7:  
a. Tıraş olmak, 
b. Ütülü elbise giymek, 
c. Eğlencelere katılmak, 
d. Evlenmek. 

1 Zera Emet, Siman 154. 
2 Minag Kuşta. 
3 Damesek Eliezer, Ot Reş, Siman 1. 
4 Kol Bo, Siman 114. 
5 Minag Kuşta. 
6 Rambam, İlhot Avelut 7-1. 
7 Rambam, İlhot Avelut, Perek 6:1-2. 
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TIRAŞ OLMAMAK 

 
1. Bir Avel kafasını, sakalını ve vücudundaki diğer kılları 30 gün 

boyunca tıraş edemez. Anne veya baba için yastaysa, 30 gün 
bittikten sonra bile, yakınları ona “artık tıraş ol” diyene kadar tıraş 
olamaz8. 

2. Bu 30 gün süresince, tıraş olmanın yanında, tırnak kesmek de 
yasaktır. Fakat elle kesmek yedi Avelut gününde bile mümkündür9. 

3. Tıraş olmak ve tırnakları kesmek için 31. günü beklemek 
gerekmez. 30. günde de yapılabilir. Çünkü günün kısa bir bölümü 
bile, bütünü gibi kabul edilir10. 

4. 30. gün Şabat’a rastlarsa, Avel Cuma gününden tıraş olamaz, 
çünkü henüz 29. gündür ve 30 günün dolması gerekir. Fakat 29. gün 
banyoya gidip yıkanabilir, çünkü temel kurala göre yalnızca ilk yedi 
gün yıkanmak yasaktır11. 30 gün yıkanmamak ise bir Humra’dır12. 

8 Yore Dea 390-1. 
9 Yore Dea 939-7. 
10 Arokeah BeMeam Loez Vayhi. 
11 Rabi Ovadya Yosef, Şeelot Utşuvot kitabı Yabia Omer’in IV. bölümünün 34. 
maddesinde, Avelut’un ilk yedi gününün ardından tüm vücudun sıcak suyla 
yıkanması konusunu ele alır. Burada yazılı olduğuna göre Sefaradlar’ın geleneği, 
yedi günün ardından yıkanmayı mümkün kılmaktadır. Doğu ülkelerinde yaşayan 
ve kuralın ötesine geçerek ilk otuz gün boyunca yıkanmamayı adet edinmiş 
Sefarad cemaatlerine mensup kişiler bile, Hahamlar’ın önünde “Atarat Nedarim – 
Neder İptali” yapmaları halinde, yedinci günden sonra yıkanabilirler. Mensup 
oldukları cemaatin geleneği konusunda emin olmayan kişiler ise, Şulhan Aruh’un 
derleyicisi Rabi Yosef Karo’nun kaydettiği kurala göre davranabilirler. Bu kural, 
yedinci günün ardından yıkanılabileceğini belirtmektedir. Yazara göre, aynı 
durum, yıkanmış ve ütülenmiş giysiler giyme konusunda da geçerlidir ve yedinci 
günün ardından bunlar giyilebilir. 
12 Kuralın gerektiğinin ötesine geçmek. “Ağırlaştırmak”. 
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Dolayısıyla 29. gün Cuma’ya ratlarsa Şabat’ın onuruna yıkanabilir; 
fakat tıraş olmak için 30 gün gerekir1. 

5. Şayet ayın içinde Yom Tov varsa Avelut’un yedi gününde tıraş 
olma kanunlarına bakınız. 
 

ÜTÜLENMİŞ ELBİSE GİYMEMEK 
 

1. Bir Avel ilk 30 gün boyunca yeni ve ütülenmiş elbise giymez2. 
2. 30 günden sonra, anne veya babası için yas tutuyorsa bile 

kendine yeni elbise kestirebilir. Avel aynı zamanda bu yeni elbise 
için Şeeheyanu berahası söyleyebilir3. 
 

EĞLENCELERE KATILMAMAK 
 

1. Bir Avel anne veya babası için yas tutuyorsa 12 ay, diğer 
yakınları içinse ilk 30 gün boyunca eğlencelere katılamaz. Bir Avel, 
düğünlere iştirak etmez; gerek ağızla gerek müzik aletleriyle olsun, 
şarkı söylenen veya dans edilen yere gitmez. Bir arkadaşıyla 
buluşmak için bile olsa, müzik çalan bir kafeteryada oturamaz4. 

2. Bir Avel, anne veya babası için yas tutuyorsa 12 ay, diğer 
yakınları içinse ilk 30 gün boyunca Berit Mila veya Pidyon Aben 
ziyafetine katılamaz5. 

3. Yetim bir gelin ya da damada Talit atması gerekirken Avel 
olduğu için düğüne katılamama durumu çıkan bir kişi, gelin veya 
damat bu duruma çok üzülecekse, ilk 30 gün içinde (anne veya 

1 Kerem Şelomo BeMeam Loez Vayhi. 
2 Yore Dea 389-5. 
3 Damesek Eliezer, İlhot Kevisa, Ot 20-12. 
4 Sefer Aavelut Veanehumim, Sayfa 65. 
5 Sefer Aavelut Veanehumim, Sayfa 65. 
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babası için yas tutuyorsa ancak 30 gün bittikten sonra) Seuda’ya 
katılabilir6. 
 

EVLENMEMEK 
 

1. Avelut’un 30 günü içinde bir Avel evlenemez. Fakat 30 gün 
geçtikten sonra, anne veya babası için yas tutuyorsa bile evlenebilir; 
Seuda yapabilir ve eğlenebilir7. 

2. Avel, eğer çocuk sahibi olma mitsvasını yerine getirmemiş 
biriyse, Avelut’un sadece ilk yedi günü geçtikten sonra bile 
evlenebilir, yıkanabilir, giyinebilir ve hatta tıraş olabilir8. 

3. Avelut’un yedi günü içinde, hatta ilk gününde bile nişan 
kesilebilir9. 

4. Kocası ölen bir kadın, kocasının ölümünden ancak 90 gün 
sonra tekrar evlenebilir10. 
 

OTUZ GÜNÜN BİTİMİNDEN 
BİR YILIN DOLMASINA KADARKİ AVELUT KURALLARI 

 
1. Bir Avel, ilk 30 gün geçtikten sonra, Avelut’un ilk gününde Keria 

yaptığı çamaşırı giymek istemiyorsa giymez ve onunla istediğini 
yapabilir11. 

2. Avel 12 ay boyunca Kadiş söyler; fakat 12 ayın dolmasından bir 
hafta önce Kadiş söylemeyi keser12. 

6 Geşer Ahayim, Perek 21-7, Daf 231. 
7 Yore Dea 392-1. 
8 Yore Dea, Muram, Pithe Teşuva 392-1. 
9 Bayit Hadaş, Sifte Koen BeDamesek Eliezer. 
10 Even Aezer 13-1. 
11 Minag Kuşta. 
12 Keneset Agedola, Birke Yosef BeKol Bo, Daf 369. 
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3. Başka çamaşırı yoksa ve Keria yaptığı çamaşırı giymek 
istiyorsa; diğer yakınlar1 için, ilk 30 günden sonra geniş dikişle dikip 
kullanabilir. Fakat anne veya babası için yas tutuyorsa, ilk 30 günden 
sonra, ancak iyi dikiş olmaması ve geniş filvanla olması şartıyla 
dikebilir2. 
 

YOM TOV’DA3 AVELUT 
 

1. Yom Tov’un ilk gününde vefat eden bir kişiyi gömme işlemiyle 
Yahudiler meşgul olamazlar; fakat onu Yahudi olmayan kişiler 
gömebilirler4. 

2. Yom Tov’un ilk günü ölen bir kişinin gömülmesini, kokmaması 
için tedbir alarak bile olsa ikinci güne bırakmak, gömme işini 
yapabilecek Yahudi olmayan kişiler bulunabildiği takdirde, yasaktır. 
Bu kişiler çukuru kazıp, mezarı dolduracak toprağı hazırlarlar, 
tabutu ve kefeni yaparlar. Fakat ölüyü giydirmek, su ısıtmak, ölüyü 
yıkamak, çıkarmak ve mezara koymak, Yahudiler’ce yapılır5. Eğer 
belirtilen işleri yapacak Yahudi olmayan kişiler bulunamıyorsa, 
gömme işlemi ikinci güne bırakılır6. 

3. Bir kişi Yom Tov’un ikinci günü öldüyse; mümkün olduğu 
takdirde, mezarı kazma, tabut ve kefeni hazırlama ve gömme 
işleminin ardından toprak atma işlerini Yahudi olmayan kişiler 
yapar. Yahudi olmayan kişiler bulunamıyorsa, bunu Yahudiler 

1 Bunlar, erkek kardeş, kızkardeş, oğul, kız, ve eştir. 
2 Yore Dea 340-15. 
3 Yom Tov günleri şunlardır: Pesah’ın ilk iki ve son iki günleri, Şavuot’un iki günü, 
Roş Aşana’nın iki günü, Sukot’un ilk iki günü, Şemini Hag Atseret ve Simhat Tora. 
Toplam 12 Yom Tov vardır. 
4 Şulhan Aruh, Orah Hayim, Siman 526-1. 
5 Ture Zaav ve Magen Avraam BeVet Abehira. 
6 Geşer Ahayim, Rabi Yehiel Mihal Toksinestki, Perek 7, Akevura BeYom Tov. 

          
          

       
         

   
         

          
       
         

          
       

          
         

       
        

         
     

          
         
     

     
     
     
            

              
            

      
       
       
             
    
          

422 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

        
           

           
          

 
 

   
 

          
        

 
         

          
       

        
          

        
       

     
         
         
        

       

         
    
               

              
     

       
        
            

yaparlar ve tıpkı normal bir günmüş gibi hareket ederler7. Gömme 
işi herhangi bir sebepten dolayı ertesi güne bırakıldıysa, ertesi günkü 
cenaze için herhangi bir hazırlık yapmak yasaktır8. 

4. Şabat ve Kipur günlerinde Yahudiler de, Yahudi olmayanlar da 
ölüyle meşgul olamazlar9. 

5. Yom Tov’un ilk günü ölüye Tehum10 mesafesine kadar eşlik 
etmek serbesttir. İkinci gün ise Tehum’dan dışarı çıkıp aynı gün 
dönülebilir ve beraber götürülen eşyalar geri getirilebilir11. 

6. Ölüye refakat edenlerin ata binmeleri, vapur veya araba ile 
seyahat etmeleri hem birinci, hem de ikinci gün yasaktır12. Fakat 
ölünün gömülmesiyle meşgul olacak olanların yaya gitmeleri 
imkansız ise, ikinci gün ata, vapura veya arabaya, Hevra Kadişa’dan 
4-5 kişi binebilir. Araba bayram günü Yahudi biri tarafından 
sürülemeyeceği için, Yahudi olmayan bir şoför tarafından 
kullanılmalıdır. Eğer Yahudi olmayan bir şoför bulunamazsa o 
zaman arabayı bir Yahudi kullanabilir13. Fakat bu durumda da 
arabaya ancak şehir dışında binilebilir14. 

7. Yom Tov’un iki gününde de Keria yapılmaz. Yom Tov’un iki 
gününde yapılmadığı için, Hol Amoed’de de yapılmaz. Keria, Sukot 
bayramı15 tamamen bittikten sonra yapılır1. 

7 Orah Hayim, Aga 526-4. 
8 Orah Hayim, Aga 526-4. 
9 Orah Hayim, Aga 526-3. 
10 Tehum: [Şabat ve bayram günü] Bulunulan şehir ya da kasabadan uzaklaşma 
sınırı (2000 ama = yaklaşık 1,5km.). Fakat şehir çok büyük bile olsa, surlarla çevrili 
olsun ya da olmasın, Şabat ya da bayram gününde, şehirden çıkılmadığı sürece 
uzaklaşılabilir. Bkz. Tehum Kuralları (s. 136). 
11 Şulhan Aruh, Orah Hayim, Siman 526-6. 
12 Şulhan Aruh, Orah Hayim, Siman 526-7. 
13 Sefer Geşer Ahayim, Rabi Yehiel Mihal Toksinestki, Akevura BeYom Tov, Seif 4. 
14 Mişna Berura 526-7/39-40. 
15 Sukot’ta olduğu gibi Pesah’ta da aynı durum geçerlidir (ç.n.). 
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8. Yom Tov’un ilk veya ikinci gününde ölen bir kişinin Avraa 
sofrası Yom Tov’da da, Hol Amoed’de de, Hol Amoed’den sonra da 
yapılmaz. Fakat Hol Amoed’de gömüldüyse, Avraa adı verilen yemek, 
yalnız Mezonot (hamur işleri) ile yapılır2. 

9. Yom Tov’dan önce yakını ölen birine Yom Tov’da haber verilirse, 
Yom Tov, Avelut’un yedi gününü iptal etmez ve bayramın ertesinde 
yedi Avelut günü tutulur3. 
 

HOL AMOED’DE AVELUT KURALLARI 
 

1. Yakını Hol Amoed’de ölen bir kişiye Hol Amoed’de Keria yapılır; 
fakat yedi günlük Avelut, bayramdan sonra başlar. Öte yandan, Yom 
Tov’da ölmüşse, Keria Hol Amoed’de yapılmaz ve bayramdan sonraya 
atılır4. 

2. Hol Amoed’de ölüyü gömmek için gereken her türlü iş, hatta 
tabut bile yapılır5. 

3. Eğer Hol Amoed’de bir Şemua Kerova (ölümden sonraki otuz gün 
içinde ulaşan haber) gelmişse Keria yapılır, fakat yedi günlük 
Avelut’a bayramdan sonra başlanır. Haber otuz gün içinde 
ulaşmasına karşın, bayram sonrası beklendiğinde otuz gün 
aşılacaksa, haber bu durumda Şemua Rehoka haline geleceği için 
bayramdan sonra yedi Avelut günü tutulmayacaktır. Fakat bu 
durumda bile Hol Amoed’de Keria yapılır6. 

4. Yom Tov yedi Avelut gününe dahil değildir. Bir yakını bayram 
içinde ölmüş, Yom Tov veya Hol Amoed’de gömülmüş olan bir kişi, 

1 Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 340. 
2 Şulhan Aruh, Yore Dea, Siman 401. 
3 Hohmat Adam, Kelal 169. 
4 Arav Mate Yeuda, Siman 547 BeVet Abehira. 
5 Orah Hayim, Siman 547-10. 
6 Şulhan Gavoa BeDamesek Eliezer, Ot Het 4-5. 
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her ne kadar Hahamlarımız onun Avelut’u sadece [Tora 
öğrenmeyerek, tıraş olmayarak ve eşiyle birlikte olmayarak] gizlice 
tutması gerektiğini söylemişlerse de, gizlice de olsa Avelut tuttuğu 
için, 30 güne dahil edilir. Örneğin: Ölen kişi Yom Tov’da veya Hol 
Amoed Sukot’un ilk günü gömüldüyse, 7 Avelut günü Simhat Tora 
çıkışı başlayacak olmasına rağmen, 30 gün, gömüldüğü Yom Tov 
veya Hol Amoed’in ilk günden sayılmaya başlanır. Böylece Simhat 
Tora’dan sonra yirmi küsür gün sayar ve otuz günü bu şekilde 
tamamlar7. 

5. Bayramdan sonraya atılan Avelut, normal Avelut’tan farklıdır. 
Normal Avelut’ta, Avel’in işiyle [örneğin dükkanıyla; bazı özel kayıp 
durumları haricinde] başka biri bile meşgul olamaz. Fakat 
bayramdan sonraya atılmış yedi günlük Avelut’ta, iş kaybı söz 
konusu değilse bile, Avel’in işleriyle başkaları ilgilenebilir. 
Yakınlarından birini Hol Amoed’de kaybetmiş bir kişi, dükkanını 
açmadığı takdirde kayba uğrayacaksa, açabilir8. 

6. Hol Amoed’de, Avraa adı verilen, cenaze sonrası ilk yemek, 
kahve ve bisküvi ile yapılır. Yumurta verilmez ve yerde oturulmaz9. 

7. Hol Amoed’de ve Tahanunim olmayan günlerde, Tsiduk Adin 
(yani Tsadik Ata AD… vs. pasukları okuma işlemi) yapılmaz10. 

8. Hol Amoed’de Keria yapılacaksa, o sırada giyilmekte olan iyi 
elbiseler, Keria yapmak için, kullanılmış bir giysiyle değiştirilebilir11. 

9. Hol Amoed’de Keria yapan bir Avel, matemi anne ya da babası 
için tutuyorsa bile, Keria yaptığı elbiseyi değiştirmek istiyorsa 

7 Sefer Aavelut Veanehumim, Avelut Behol Amoed, Daf 59. 
8 Sede Hemed, Avelut, Ot 35. 
9 Zera Emet, Helek Şeni, Siman 154, Hol Amoed BeDamesek Eliezer. 
10 Yore Dea, Arama 401. 
11 Birke Yosef, Siman 360 BeŞulhan Gavoa. 
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değiştirebilir ve (normal zamanlardakinden farklı olarak1) giydiği 
elbiseye yeniden Keria yapması gerekmez2. 

10. Bir Avel, Hol Amoed içinde Simhat Bet Aşoeva’ya katılabilir3. 

 
KOENLER İÇİN TUMA4 KURALLARI 

 
1. Bir Koen, ölüm döşeğindeki bir kişinin (Goses) bulunduğu eve 

giremez. Eğer içinde Goses olan bir evdeyse oradan çıkmalıdır5. 
2. Bir ölü, bulunduğu yerden dört adıma kadar olan bölgeyi 

Tame6 yapar. Bu yüzden bir Koen, üzeri çatıyla örtülü değilse bile, 
merkezinde ölünün bulunduğu, dört adım yarıçapındaki çembere 
giremez7. 

3. Bir Koen bir ölü sebebiyle Tame olmama konusunda çok dikkatli 
olmalıdır. Koenler aynı zamanda bir mezara da yaklaşamazlar8. 

4. İçinde ölü bulunan bir ev, tümüyle Tuma doludur. O eve giren 
bir Koen Yahudi dininin kutsal bir gerekliliğini çiğner ve Tame olur9. 

5. Bir evde ölü varsa ve yanındaki evle birleştiği büyük bir delik 
varsa, Tuma öbür eve de sıçrar. Aynı şekilde yan yana olan binalar 
arasında da, Tuma, açık kapı veya pencereler yoluyla bir yerden 

1 Bkz. Keria Kuralları (s. 397; madde 12). 
2 Damesek Eliezer, Ot Het, Hol Amoed, Siman 9. 
3 Sede Hemed, Avelut, Ot 33. Zira kutlamaya katılmadığı takdirde, Avelut’u 
herkesin görebileceği bir şekilde uyguluyor demektir [Oysa bayram sırasındaki 
Avelut gizlidir]. 
4 Tuma: Bazı kısıtlamaları gerektiren manevi durum. Ladino’da “enkoniyo” (ç.n.). 
5 Yore Dea, Siman 370. 
6 Tame: Tuma konumuna sahip kişi. Ladino’da “enkonado” (ç.n.). 
7 Geşer Ahayim, Dine Tuma, Perek 6-12. 
8 Yore Dea, Siman 369. 
9 Rambam, Tumat Met, Perek Bet. 
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ötekine yayılır10. Bu yüzden pencere ve kapıları kapalı olan bir yerde 
bulunan bir Koen, bulunduğu sokakta, kapı ya da penceresini açtığı 
takdirde Tuma’nın oraya da yayılacağı bir yerde bir ölü 
bulunduğunu duyduğu takdirde, onları açması yasaktır. Ölü 
çıkartılana kadar orada durmalıdır11. 

6. Bir Koen yalnızca ölü için değil, baş, bacak, beyin gibi bir 
organ, hatta 40 günden daha sonra düşmüş bir cenin sebebiyle de 
Tame olur12. 

7. Bir Koen’in eşi hamileyse, ölü bulunan bir eve girmeme 
konusunda dikkatli olmalıdır13. 

8. Koen olan bir çocuğa, ölü sebebiyle Tame olmaması gerektiğini 
11 yaşından itibaren öğretmek gerekir14. 
 

BİR KOEN’İN, YAKINLARI İÇİN TAME OLABİLME KURALLARI 
 

1. İster erkek, ister kadın olsun, bir Koen, eşi, babası, annesi, oğlu 
veya kızı için Tame olabilir. Erkek ya da kızkardeş baba tarafındansa 
onun için Tame olabilir, anne tarafındansa olamaz. Ayrıca kızkardeşi 
evli ise – kızkardeşinin kocası bir Koen’se bile – onun için Tame 
olamaz. Fakat ölen kızıysa ve evliyse bile, bir Koen onun için Tame 
olur15. 

2. Bugün ölülerle ilgilenen Hevra Kadişa kurumu olmasına 
rağmen, Tame olmasını gerektiren bir yakınını kaybetmiş bir Koen, 

10 Geşer Ahayim, Dine Tuma, Perek 6-2. 
11 Kitsur Şulhan Aruh, İlhot Tumat Koen, Siman 202-7. 
12 Yore Dea 371-5. 
13 Birke Yosef BeOrah Hayim, Siman 342-4. 
14 Yore Dea 373, ayen BePithe Teşuva. 
15 Yore Dea 373/3-4. 
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herhangi bir konuda yardım gerekebileceği için, ölüyle aynı evde 
kalmak durumundadır1. 

3. Yolda bulunmuş, ya da ölüyle ilgilenecek başka Yahudi’nin 
bulunmadığı bir şehirdeki bir ölüyle ilgilenmek gerekiyorsa, bir 
Koen’in bu durumda Tame olması bir mitsvadır2. 
 

ÖLEN BİR ÇOCUKLA İLGİLİ KURALLAR 
 

1. Bir aydan daha küçük bile olsa, ölen bir bebeğe Taara (yıkama) 
yapılır. 
       Ölen küçük bir çocuğa kefen giydirilmez, yalnızca bir çarşafa 
sarılır. 
       6-7 yaşında ise istenirse kefen giydirilir. Fakat 13 yıl ve bir günü 
doldurmuş olan bir erkek çocuk veya 12 yıl ve bir günü doldurmuş 
olan bir kız çocuğuna, tıpkı bir büyük gibi kefen giydirmek gerekir3. 

2. Doğumundan itibaren 30 günü doldurmadan ölmüş bir bebek 
için Keria yapılmaz. 30 günü geçmişse, kuralın normalde gerektirdiği 
üzere Keria yapılır ve beraha söylenir4. 

3. İlk 8 gün içinde ölen bir çocuğa, gömmeden önce Mila yapılır5 
ve isim verilir; fakat Peria yapılmaz. Aynı şekilde kız bebeğe de isim 
verilir6. 

4. Doğumundan itibaren 30 günü dolmadan önce ölmüş bir 
bebek, normal bir çocuk gibi saçı ve tırnakları varsa bile, Yom Tov’un 

1 Kitsur Şulhan Aruh, İlhot Tumat Koen, Siman 202-11. 
2 Yore Dea, Siman 374/1-3. 
3 Sefer Avelut Veanehumim, Perek 12. 
4 Yore Dea 340-30. 
5 Sefer Menahem Avelim, sayfa 37’ye göre, günümüzdeki adet, Rehitsa (yıkama) 
sırasında Mila’nın bir makas yardımıyla kesilmesidir. 
6 Yore Dea, Siman 263-5. 
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ilk günü gömülmez. Fakat Yom Tov’un ikinci günü Yahudiler onu 
gömebilir ve Mila yapılmamışsa yapılır7. 

5. 30 günü dolduktan sonra ölen bir bebeğe sinagogda Tsiduk 
Adin yapılır. Yedi Avelut günü boyunca Aveller Kadiş söylerler. Fakat 
bir erkek çocuk Bar Mitsva olmadan, bir kız çocuk da 12 yaş ve 1 
günü doldurmadan önce öldüyse, onun için Aşkava söylenmez8. 

6. 30 günü dolduktan sonra ölen bir bebek için Aveller, tüm Onen, 
Avelut ve Avraa kanunlarından sorumludurlar ve çocuğun ruhu için 
kandil yakmalıdırlar9. 

7. Bar Mitsva olmamış bir erkek çocuk ya da 12 yaş ve bir günü 
doldurmamış olan bir kız çocuk, yakınlarından birini kaybettiği 
takdirde, Avelut kurallarını yerine getirme yükümlülüğüne sahip 
değildir. Fakat üzüntüyü hissetmesi için Keria yapılır10. 

8. Yakınlarından birini kaybetmiş ve Avelut’un yedi günü 
sırasında Bar Mitsva olmuş bir erkek çocuk veya 12 yaş ve bir günü 
doldurmuş bir kız çocuğu, Avelut günlerini o zamandan itibaren 
tamamlarlar. Örneğin; Bar/Bat Mitsva oldukları gün, Avelut’un 
dördüncü günüyse, bunun üç gün sonrasında tüm Aveller’le beraber 
kalkarlar ve o günden itibaren ayrıca yedi  gün saymazlar; çünkü 
yakınları öldüğünde onların Avelut yükümlülükleri yoktu11. 
 

 
 
 
 
 

7 Damesek Eliezer, Din Nefel, Sayfa 73-14. 
8 Netive Am, Daf 317-64 BeSiman 344. 
9 Geşer Ahayim, Perek 12-12, Daf 117. 
10 Yore Dea 340-27. 
11 Geşer Ahayim, Perek 19-3. 
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KADİŞ, AZKARA VE AŞKAVA KURALLARI 
 

1. Ölümün ertesi yılında, Azkara1 ölüm değil, gömülme tarihinde 
yapılır. Fakat daha sonraki yıllarda, Azkara her yıl ölüm tarihinde 
yapılır2. 

2. Her sene Limud (Azkara) gününde, ölen kişinin çocuklarının 
oruç tutmaları, Kadiş söylemeleri, kandil yakmaları, mezarı ziyaret 
etmeleri, Tora öğrenmeleri, Sefer Tora’ya çıkmaları ve Aşkava 
söyletmeleri mitsvadır. Aynı zamanda, o haftanın başındaki Şabat 
gününde mümkünse Aftara’yı okurlar3 ve Musaf duasını okumak 
üzere Teva’ya çıkarlar4. 
 

KADİŞ 
 

1. Kadiş’in bize öğrettikleri şunlardır: 
        Kadiş, “AD... Natan, AD... Lakah; Yei Şem AD… Mevorah – 
Yaratan verdi, Yaratan aldı; Yaratan’ın İsmi Mübarek Olsun” (İyov 1:21) 
pasuğunun açıklamasıdır. 
        İnsanoğlu!… Önünde senin yakınından kalanlar, senin için çok 
değerli olan bu kişinin tozları duruyor. Bu mezar açıktır ve senin için 
yeryüzündeki en kıymetli şeyden bile daha değerli olan kişiyi 
ebediyen yutmaktadır. Fakat sen bu duruma isyan etmiyor, aksine 
bu acıyı sevgi ve sükünetle karşılıyor ve “Canımdan çok sevdiğim, 
evimin ışığı olan bu kişiyi Yaratıcı bana vermişti. Şimdi ise Tanrı onu 

1 Azkara: “Hatırlatma”. İspanyolca Meldado. Ya da mevlut. Bu sırada Tora ile ilgili 
bir konu öğrenildiği için bu anlamdaki Limud sözcüğü de kullanılır (ç.n.). 
2 Ture Zaav, Sifte Koen BeKol Bo, Siman 4. 
3 Kol Bo, Avelut, Siman 4, Sayfa 389. 
4 Yore Dea, Muram 376-4. 
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benden aldı… fakat ağlamayacak ve ağıt yakmayacağım. Sadece 
Yaratıcı’nın İsmi’nin sonsuza dek Mübarek olduğunu ilan edeceğim” 
diyorsun. 
        Tanrı’nın arzusuna kendini teslim etmek, çok sağlam bir inancın 
göstergesidir. Ve sen, işte bu inançla, onbir ay boyunca halkın 
önünde “Yitgadal Veyitkadaş Şeme Raba – [Tanrı’nın] Büyük İsmi 
yüceltilsin ve kutsansın” diyorsun. 
        Sesin, dualarımızın güzel ve zengin ifadeleri eşliğinde 
yüceliklerde yankılanıyor ve sen Ebedi Tanrı’yı mübarek kılıp, 
yüceltiyor ve methediyorsun. Göklerin kapıları açıktır ve barış 
melekleri senin samimi sadakat hislerine bakıp hayran kalıyorlar. Ve 
sen devam ediyorsun: “Ose Şalom Bimromav… – Göklerde barışı 
sağlayan…” – o gökler ki canım kadar sevdiğim kişinin huzur içinde 
dinlendiği yerdir – bu matemin sahiplerini, oğullarını ve kızlarını, 
yetimleri ve dulları ve bu ölümden dolayı kalbi kederle dolan 
herkesi teselli edecektir. Ve herkes cevap veriyor: Amen. 
        Amen ve göklerde barış, Amen ve yeryüzünde barış. Yasta 
olanlara huzur, kederlilere huzur; Amen. 

2. Gün boyunca yapılan dualarda Aveller Kadiş söylerler. Bunlar 
Tefila (sabah Tefilası), Minha ve Arvit’tir. Tefila’da önce Kadiş 
deRabanan (Kadiş Al Yisrael) söylenir; Kave L’AD…’dan önce Kadiş 
Yee Şelama Raba; Tana deBe Eliyau’dan sonra Kadiş Al Yisrael 
söylenir. Şabat günleri de Musaf’tan sonra Kadiş Al Yisrael söylenir. 
        Minha’da Lamnatseah Binginot’tan sonra Kadiş Yee Şelama, 
Arvit’te Şir Lamaalot’tan sonra da Kadiş Yee Şelama söylenir. 

3. Yakınlarının onurunu küçümseyerek onlar için Kadiş söylemek 
istemeyen kişi, cahil biridir5. 

4. Normal şartlarda kara haber vermemek gerekmesine karşın, bir 
kişiye anne ya da babasını kaybettiği söylenmelidir; bu sayede onlar 

5 Divre Malkiel, Helek 4 BeKol Bo. 
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için Kadiş söyleyecektir. Bu konudaki zorunluluk, bu evlat erkekse 
geçerlidir; bayansa gerek yoktur1. 

5. Aveller 12 ayın dolmasına bir hafta kalana kadar Kadiş 
söylerler. Veadar olan [artık] bir yıl için de aynısı geçerlidir ve 12 ayın 
doluşuna bir hafta kalana kadar Kadiş söylenir2. 

6. Kadiş, göklerdeki Ulu Tanrı için çok büyük ve kutsal bir 
methetme ifadesidir. Bu yüzden çok büyük bir Kavana 
(konsantrasyon) ile söylenmelidir. Bir oğulun söylediği Kadiş 
sayesinde, müteveffa anne veya baba Geinam’dan kurtulur. Bir 
oğulun söylediği her Kadiş, babasının Geinam ateşinden 
uzaklaşmasını sağlar ve ruhunu huzura doğru götürür3. 

7. Çocukları olmayan veya küçük olan bir müteveffanın ruhu için 
yıl boyunca Kadiş söylemesi için bir kişi tutulabilir. Her ne kadar 
oğlu olmayan bir kişi için bir başkası Kadiş söyleyebilirse de, bu kişi 
her akşam şu küçük duayı etmelidir: “Tanrımız ve atalarımızın 
Tanrısı; Falanca oğlu Filanca’nın ruhuna merhamet et ve onun 
ruhunun huzur içinde dinlenebilmesi için, onun adına iyi şeyler 
söyleyecek elçiler ata. Yiyu Leratson İmre Fi Veegyon Libi Lefaneha 
AD... Tsuri Vegoali”4. 
 

 
 
 
 
 
 

1 Yore Dea, Muram, Siman 401, Seif 12. 
2 Birke Yosef 376 BeGeşer Ahayim. 
3 Damesek Eliezer, Ot 100, Dine Kadiş. 
4 Ben İş Hay, Peraşat Vayhi 15. 
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KANDİL YAKMAK 

 
1. Azkara günü, Aveller’in, müteveffanın ruhuna kandil veya 

mum yakmaları adettir5. Kandil yakılırken bu sözler söylenir: “Bu 
kandili babamın/annemin hatırasına yakıyorum. Ruhu cennette 
huzur bulsun”. 

2. Çok evlat varsa bile tek bir kandil veya mum yakmak 
yeterlidir6. Elbette; her Avel’in ayrı birer kandil veya mum yakması 
daha iyidir7. 

3. Bu kandil veya mumun ışığından faydalanılmaz8 ve günü 
geçse bile söndürülmez9. 

4. Azkara günü kandil veya mum yakmayı unutan kişi, yağın 
parasal karşılığını fakirlere verir10. 

5. Aynı günde iki Azkara yapması gereken kişi, her iki müteveffa 
için ayrı kandil veya mum yakar11. 
 

 
 
 
 
 
 

5 Raşal, Siman 48 BeKol Bo. 
6 Moed Lekol Hay, Daf 34. 
7 Kol Bo, Daf 398. 
8 Şaare Teşuva, Orah Hayim 154. 
9 Moed Lekol Hay BeKol Bo, Daf 398. 
10 Yeuda Yaale, Yore Dea 315. 
11 Kol Bo, Daf 398. 
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AZKARA GÜNÜ MEZAR ZİYARETİ 

 
1. Bazı yerlerde Azkara günü ölünün mezarını ziyaret etme adeti 

vardır. Eğer mezar, kişinin yaşadığı şehir değilse, onun yerine o 
şehrin Hahamları’nın mezarları ziyaret edilir1. 

2. Mezarlıkta Tora veya Mişnayot okunmaz2. Fakat Rav Mişmeret 
Şalom, birçok şehirde büyük Hahamlar’ın öngörmesi sonucunda 
Azkara günü mezarlıklarda Mişnayot okunması adetinin yerleştiğini 
belirtir3. 
 

AZKARA GÜNÜ ORUÇ 
 

1. Baba veya annenin ölüm yıldönümünde oruç tutmak 
mitsvadır4. 

2. Eğer Azkara günü, Tahanunim olmayan bir güne rastlıyorsa, o 
zaman oruç tutulmaz5. 

3. Eğer müteveffa, Veadar olan [artık] bir yıl içindeki Adar ayında 
vefat etmişse, takip eden yıllarda da Adar’da Taanit (oruç) yapılır. 
Bazıları ise Humra yapıp [yani kuralın ötesine geçip] (artık yıllarda) 
hem Adar hem de Veadar’da oruç tutarlar. 

4. Eğer müteveffa Veadar olan bir yılda Veadar ayında ölmüşse 
Taanit Veadar ayında yapılır6. Eğer Veadar olan bir yılda Adar 

1 Şeelot Utşuvot Katav Sofer, Yore Dea, Siman 178. 
2 Mişmeret Şalom, Avelut, Ot Bet Akevarot, Siman 11. 
3 Kol Bo. 
4 Yore Dea, Muram, Siman 402. 
5 Bet Oved, Dine Miktsat Yom Aşiva Veaşeloşim Bekulo. 
6 Bet Oved. 
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ayında öldüyse, diğer artık yıllarda da oruç (ve Azkara) Adar ayında 
yapılır7. 

5. Azkara günü oğlunun Birkat Milası olan bir kişi Taanit yapmaz, 
fakat önce Atara8 yapmalıdır. Benzer şekilde yedi Hupa gününe 
(evliliği takip eden yedi güne) bir Azkara rastlıyorsa, oruç tutulmaz9. 
 

AZKARA GÜNÜ TORA ÖĞRENMEK VE TSEDAKA VERMEK 
 
    Azkara günü Tora ve Mişnayot okumak kutsal bir yükümlülüktür10. 
O günkü dualarda Hazanlık yapılması çok iyidir11. Aynı zamanda o 
gün Tsedaka verilmeli12 ve sofraya misafirler davet ederek fakirlere 
yemek ikram edilmelidir. Fakat o gün bir neşe ve eğlence gününe 
çevrilmemeli, masada gülüşmeler, şakalar olmamalı ve güne uygun 
olmayan konuşmalar yapılmamalıdır13. 
 

 
 
 
 
 
 
 

7 Raşal, Bayit Hadaş, Sifte Koen BeVet Oved. 
8 Atara: Bir kişi bir harekete alışmışsa ve artık yapmamaya karar verdiyse, 
öncelikle üç Haham’ın önünde izin almalıdır. Buna Atara denir. 
9 Orah Hayim, Siman 550, Baer Etev Beşem Ateret Zekenim. 
10 Şoel Umeşiv, Helek 2, Siman 182 BeKol Bo. 
11 Moed Lekol Hay. 
12 Helek Yaakov Laadoni Avi Besof Asefer Kol Bo 399. 
13 Kol Bo 399. 
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AFTARA 
 

1. Bazı şehirlerdeki geleneğe göre, bir ebeveynin ölüm 
yıldönümünün öncesindeki Şabat günü1, oğul Aftara’yı okur2. Azkara 
Şabat gününe rastlıyorsa, Aftara bir önceki Şabat günü okunur3. 

2. Rav Hemdat Yamim, sinagogda Aftara okunmasının 
müteveffanın ruhu için büyük yarar sağladığını ve Geinam yargısını 
hafiflettiğini belirtir4. 
 

İSTANBUL ADETİNE GÖRE AZKARA DÜZENİ 
 

1. Avelut’un ilk yedi günü bittikten sonra, akşamına Azkara 
yapılır5. Takip eden üç hafta boyunca haftanın aynı gecesinde Azkara 
yapılır. Dördüncü hafta ise aynı gece yapılmaz. Onun yerine 
cenazeden itibaren sayılan 30 günün tamamlandığı gece ay kesilir 
(Korte De Mez). Aynı şekilde yıl dolana kadar her ay, ayın aynı 
gününde Azkara yapılır. Onikinci ayda da yıl kesilir (Korte De Anyo)6. 

2. Türkiye’nin bazı şehirlerinde ilk yedi günden sonra her hafta 
Azkara yapmayıp sadece ay [yani cenazeden itibaren otuz gün] 
dolunca yapma geleneği vardır. Sonra da her ay yerine sadece 
onbirinci ayda ve yıl dolumunda Azkara yaparlar. Fakat daha doğru 

1 Elbette Aftara’ya çıkma konusu kavga gürültü olmadan yapılmalı, sinagogda 
karmaşa meydana gelmemelidir. Aksi takdirde “Yatsa Seharo Beefsedo – [Aftara 
okumakla] Kazanılan, [bu karmaşayla] kaybedilecektir”. 
2 Birke Yosef 284-1. 
3 Maase Avraam BeKol Bo. 
4 Hemdat Yamim, Perek 12, Dine Birhot Aaftara. 
5 Günümüzdeki adet, yedi günün kesilmesi (Korte De Syete) sırasında Mişna ve 
Zoar’dan bir bölüm okumak ve Kadiş söyleyerek Azkara’yı tamamlamaktır. 
6 İlk yılda Azkara cenazenin yıldönümünde yapılır. Fakat ondan sonraki yıllarda 
Azkara ölümün yıldönümünde yapılır. 
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olanı, şehrimizde [İstanbul’da] yapılan şekildir; yani her hafta ve her 
ay Azkara yapılır. 
 

AŞKAVA KURALLARI 
 

1. Hazan, Aşkava okurken müteveffanın adını söylediğinde, 
müteveffanın Neşaması (ruhu) dünyaya iner. Bu sırada ayağa 
kalkılmasının sebebi budur. Bu Neşama, kendisi için kandil 
yakılmadan ya da Tsedaka verileceği taahhüt edilmeden önce yukarı 
dönemez. Şabat ve bayram günlerinde sürekli ve tüm aile için Aşkava 
atmamaya dikkat edilmelidir; zira bu, cemaati çok rahatsız eder ve 
cemaati rahatsız etmek hiç de küçümsenecek bir şey değildir7. 

2. Aşkava sırasında müteveffanın annesinin adını da söyleme 
adeti vardır. Mişle’de yazılı olduğu gibi: “Veal Titoş Torat İmeha – 
Annenin Torası’nı bırakma”8. 

3. İster erkek ister kadın olsun, bir kişi ikinci kez evlendiyse, ilk 
eşi için Aşkava attırmaz9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Muari Molho BeDamesek Eliezer, Ot E. 
8 Geşer Ahayim, Azkarat Neşamot, Perek 31, Daf 339. 
9 Dudae Asade, Zihron Lemoşe BeKol Bo, Daf 404. 
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BU ESERİ HAZIRLARKEN, 

RABİ NİSİM BEHAR’IN (Z. TS. L) YARARLANDIĞI KİTAPLAR 
 
İbranice Eserler: 
 
• Ahinuh 
• Amahaşava Ayisraelit 
• Amelitsa 
• Alihot Olam I-V 
• Amidot 
• Alaha Laam 
• Alihot Bakodeş 
• Amira Levet Yaakov 
• Berah Avraam 
• Bet Oved 
• Bet Menuha 
• Bet Abehira 
• Bet Azikaron 
• Bet Akaporet 
• Bet Aşoeva 
• Ben İş Hay 
• Darke Hayim 
• Dinim Lanoar Velaam 
• Doron Lebar Mitsva 
• Em Beyisrael 
• Haye Ayeudim 
• Hupat Hatanim 
• Hazon Ovadya 
• Hovot Alevavot 

Rabi Aaron Levi 
Rabi Yosef Tsevi Arman 
Rabi Hayim Luzzato 
Yitshak Arigur 
Rabi Nahman Ordanker 
Rabi Yaakov Berman 
Rabi David Karlibah 
 
Rabi Yitshak Levi Bamberger 
Gaon Rabi Avraam Fresko 
Rabi Yeuda Şemuel Eskenazi 
Rabi Yeuda Şemuel Eskenazi 
Rabi Avraam Hamuy 
Rabi Yeuda Şemuel Eskenazi 
Rabi Yeuda Şemuel Eskenazi 
Rabi Yeuda Şemuel Eskenazi 
Gaon Rabenu Yosef Hayim 
Rabi Hayim Yeşaya Koen 
Rabi Meir Çerniski 
Hayim Yitshak Abramovitz 
Sara Shnerer 
Rabi Yisrael Kanovitz 
 

Rabi Refael Mildola 
Gaon Rabi Ovadya Yosef 
Rabenu Behaye Adayan 
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• Haye Adam 
• Hohmat Adam 
• Geşer Ahayim 
• Gimarot 
• İkare Laşon Ara 
• İkare Dinim 
• İş Uveto 
• Kitsur Şulhan Aruh 
• Kitsur Şulhan Aruh 
• Kol Bo al Avelut 
• Keilat Yaakov (Sidur) 
• Laem Velabat 
• Likute Menaşe 
• Mesilat Yeşarim  
• Magid Devarim 
• Mişpete Uziel (ŞuT) I-III 
• Mişna Berura I-IV 
• Mişnayot 
• Mişne Tora 
• Masuot 
• Netive Am 
• Netivot Hayim 
• Netser Mataay (ŞuT) 
• Otsar Atalmud 
• Otsar Dinim Uminagim 
• Otsar Yisrael 1-10 
• Otsar Kol Minage 
Yeşurun 
• Olat Tamid 
• Orhot Tsadikim 

Rabi Avraam Dantsig 
Rabi Avraam Dantsig 
Gaon Rabi Yehiel Tokatsinski 

 
Rav Şemuel Mordehay Ominar 
Rav Şemuel Mordehay Ominar 
Rabi Eliyau Kitov 
Gaon Rabi Şelomo Gansfrid 
Rabi Refael Baruh Toledano 
Rabi Yekutiel Yeuda Greenwald 
Rabi Moşe Altaras 
 

Rabi Baruh Yaşar Shlichter 
Rabi Menahem Menaşe 
Rabi Moşe Hayim Luzzato 
Rabi Rahamim Nisim de Sigura 
 

Rabi Bentsiyon Meir Uziel 
Gaon Rabi Yisrael Meir Koen 

 
Rambam 
Rabi Avraam Biluy 
Gaon Rabi Amram Aburabia 
Rabi Hayim Menahem Tehtel 
Rabi Natan Tsevi 
 

Rabi Yosef Shechter 
Rabi Yeuda David Eisenstein 
Rabi Yeuda David Eisenstein 

 
Rabi Avraam Eliezer Horowitz 
Rabi Şemuel Ominar 
Otsaat Moria 
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• Pirke Dinim 
• Pirke Şulhan Aruh 
• Poel Tsedek 
• Rav Pealim (ŞuT) I-IV 
• Sefer Katuv 
• Sefer Atodaa 1-2 
• Sefer Horev 
• Sefer LeBar Mitsva 
• Sede Hemed 
• Şevet Mişor 
• Şibole Aleket 
• Şemirat Şabat Keilhata 
• Şaali Tsiyon 
• Şulhan Aruh Orah Hayim 
• Şulhan Aruh Yore Dea 
• Şulhan Aruh Even Aezer 
• Şulhan Aruh Hoşen Mişpat 
• Taame Aminagim 
• Torat Amidot 1-2 
• Toledot Atanaim 
      Vaemoraim 
• Tanah 
• Torat Hayim 
• Tse Ulmad 
• Yabia Omer (ŞuT) 1-4 
• Zehor Yemot Olam 

Yitshak Refael Levi 
Rabi Yaakov Berman 
Rabi Eliyau Evron 
Gaon Rabi Yosef Hayim 
Rabi Avraam Eli Bunimowitz 
Rabi Eliyau Kitov 
 

Rabi ŞimşonRefael Hirsch 
Levi Hazan 
Gaon Rabi Hayim Hezkiya Medini 
 

Rabi Yitshak Farhi 
Rabi Tsidkiya Arofe 
Rabi Yeşayau Neuwirt 
Rabi Dov Elizorov 
Rabi Yosef Karo 
Rabi Yosef Karo 
Rabi Yosef Karo 
Rabi Yosef Karo 
 

Gaon Rabi Avraam Shperling 
Rabi Yisrael Yaakov Baruh 
 
Gaon Rabi Aaron Hyman 

 
Rabi Baruh Yaşar Shechter 
Rabi Eliezer Levi 
Gaon Rabi Ovadya Yosef 
Hayim Arye Dov Zota 
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Fransızca Eserler: 
 

• Rituel de Judaisme 
      (Yore-Dea) 
• Le Sentier de Rectitude 
• Petit Encyclopedie 
      Religieuse Juive 
• Introduction aux  
      Devoirs des Coeurs 
• Choulhan Arouh Abrege 
• L’Hygiène Alimentaire 
      des Juives 
• Manuel d’Instruction 
      Religeuse 
• Pirke Dinim 
• Ceremonies et coutumes 
• Les Commandements 

 
 

M. A. Neviasky 
Rabi Moshe Hayim Luzzato 
 
Isaac Senanes 
 
Rabenu Bahya İbn Pekuda 
 

Ernest Weill 
 
Dr. D. Schapira 
 
Rabbin A. Deutsch 
Serie (Tora Va’Avoda) 
Rabbin de Modene 
Rabi Nissan Mindel 

 
Ladino Eserler: 
 

• Damesek Elizer Orah Hayim 
• Damesek Eliezer Yore Dea 
(Avelut) 
• La İstorya Cudia Universal 
      1-13 
• Maalat Amidot 
• Kav Ayaşar 
• Pele Yoets 
• La vida del Cudyo  
      Sigun El Talmud 
• Meam Loez 1-5 

Eliezer Ben Şemtov Papo 
 
Eliezer Ben Şemtov Papo 
 
Rabi Hayim Yitshak Şaki 
 

 
Rabi Eliezer Papo 
 
Rabi Menahem Farhi 
Rabi Refael Ben Moşe Levi 

 
    

 

  
    

 

   
     

 

    
      

 

  
       

 

    
 

 

  
    

 

   
 

 

   
       

 

  
   

 

      
      

 

      
     

 

      
     

442 



                                                                   EL-GİD PARA EL PRATİKANTE 

 
 

  
 

   
      (  

    
  

      Rel   
   

      Dev    
   
  

      des J  
  

      Rel  
  

   
  

 
 

   
    

 
  

 
    

 

  
 

   
 

   
   

   
   

 
  

 

    
    

 
    

      1-13 
•   

  
  

     
      S    

   

    
 

    
 

    
 

 
   

 
   
     

 
YAZARIN YAYINLADIĞI DİĞER ESERLER 

 

More Adereh 
Öğretmensiz İbranice Öğrenme Kılavuzu 
 

More Adereh Lanoseim 
Seyahattekiler için sohbet kılavuzu (İbranice-Ladino) 
 

More Adereh Ayaadut Batemunot 
Fotoğraflarla Yahudi Bayramları (İbranice ve İspanyolca) 
 

Yahudi Mutfağı 
Tıbbi ve Bilimsel İspatlarla Kaşerut Kuralları (Ladino) 
 

Pesah – Özgürlük Bayramı 
(Ladino) 
 

Pirke Avot 
Yahudi Etik Kitabı (Ladino) 
 

Rabi Meir’in Hayatı 
(Ladino) 
 

Dini Şarkılar (Piyutim) 
Selihot, Roş Aşana ve Kipur Şarkıları (Ladino) 
 

Pesah Agadası 
(İbranice ve Ladino) 
 

Öğrenciler İçin İbrani Tarihi - I 
Dünyanın Kuruluşundan Peygamber Moşe’nin ölümüne kadar 
 

Öğrenciler İçin İbrani Tarihi – II 
Yeoşua’dan David Ameleh’in ölümüne kadar 
 

Öğrenciler İçin İbrani Tarihi – III 
Şelomo Ameleh’ten Babil sürgününe kadar. 
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